
แผนงาน โครงการ และตัวชีว้ัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1) โรงพยาบาลปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราช
เกณฑ์ แหล่ง ผู้รับผิดชอบ

นยบ.เร่งรัด PAปลัด ปี 2563 2560 2561 2562 2563 ข้อมูล
1. ยทุธศาสตรด์า้นส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)
1 1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย  ไม่เกนิ 17 ต่อการเกดิมีชีพแสนคน 0 รายงาน LR
2 2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 85% 43.24 43 แฟ้ม งานเวช

 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90% 58.56 งานเวช
 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 20% 29.23 งานเวช
 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90% 10.53 งานเวช
 ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 60% 0 งานเวช

3 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ปี 60% 63.29 43 แฟ้ม งานเวช
4) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100 (วัดผลปี 64)
ตวัชีว้ัดยอ่ย:
4.1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน 65% 43 แฟ้ม 
5) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน   (เขต 11 ร้อยละ 67) 66% 55.57 43  แฟ้ม งานเวช
6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกนิ34ต่อปชก.หญิง15-19ปีพันคน) 18.27 HDC งานเวช
7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 80% 89.66 โปรแกรม/HDC งานเวช

4
8) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

60%

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ HDC งานเวช
5 9) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระ ยะยาว (Long Term

 Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 80%
76.5 โปรแกรม/HDC

งานเวช

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้
ดา้นสุขภาพของประชากร

6
10)จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกจิกรรมทางกาย(เป้าประเทศ 1 
ล้าน)
นครศรีฯ 481,096 ครอบครัว เป้าหมายปี 63 24,468 ครอบครัว)

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ระบบฐานข้อมูล
ครอบครัวอบอุน่
ออกก าลังกาย

สสอ

แผนงานที ่2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ
3. โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.)

7 PA1
11) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

70%
รายงาน

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ
4. โครงการพัฒนาระบบการตอบ
โตภ้าวะฉกุเฉนิและภัยสุขภาพ

12) ระดับความส าเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับ
จงัหวัด  (เป้าหมายประเทศ 50% = 38 จงัหวัด

5 ขัน้ตอน
รายงาน

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
แผนงาน/โครงการ

ประเด็นเน้นหนัก
ตัวชีว้ัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563

1. โครงการพัฒนาและสรา้ง
ศักยภาพคนไทยทุกกลุม่วัย
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เกณฑ์ แหล่ง ผู้รับผิดชอบ
นยบ.เร่งรัด PAปลัด ปี 2563 2560 2561 2562 2563 ข้อมูล

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
แผนงาน/โครงการ

ประเด็นเน้นหนัก
ตัวชีว้ัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563

13) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 60% 0 43 แฟ้ม งานเวช
8 14) ร้อยละของจงัหวัดมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มี

อันตรายสูงร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อย
จงัหวัดละ 1 เร่ือง

9 15) ร้อยละของจงัหวัดมีระบบรับแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน 
Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน)

10 16) ร้อยละของจงัหวัดมีการจดัท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม 
และมีการรายงานการเจบ็ป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

6. โครงการคุ้มครองผู้บรโิภคดา้น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบรกิาร
สุขภาพ

17) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียง ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 80% ระหว่าง

ด าเนินงาน

ระบบ KBIS เภสัชกรรม

แผนงานที ่4 : การบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม
18) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
 Hospital ระดับดี

บริหาร

         ระดับดีมาก 75%
         ระดับดีมาก Plus (นครศรีฯปี 62  3 แห่ง ขนอม นาบอน บางขัน) 30%
19) ร้อยละของจงัหวัดมีระบบจดัการปัจจยัเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ

ผ่าน
เกณฑ์
ระดับดี

2. ยทุธศาสตรด์า้นบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ

11 20) ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิด
ด าเนินการในพื้นที่ (เป้าหมายประเทศ 25%)

12 21) ร้อยละของประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ต้ังของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว

40%
8.36

งานเวช

7. โครงการบรหิารจัดการ
สิง่แวดล้อม

8. โครงการพัฒนาระบบ
การแพทยป์ฐมภูมิ

5. โครงการควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
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13 22) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 70%

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
thaiphc.net งานเวช

14 PA2
23) จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน  (เป้า 80000 คน)

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
งานเวช

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

15
24) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่
เหมาะสม
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) <7% 0.00 PCT
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) <25% 0 PCT
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) <5% 0 PCT
24.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่
เกนิ 4.5 ชัว่โมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 
นาที (door to needle time)

>60%

24.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกนิ 72 ชัว่โมงได้รับ
การรักษาใน Stroke Unit

>50%

11.โครงการพัฒนาระบบรกิาร
โรคตดิตอ่ โรคอุบัตใิหม่ และโรค
อุบัตซ้ิ า

16 PA3 25) อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 85% ระหว่างด าเนินงาน งานเวช

17 PA4 26) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) รายงาน เภสัชกรรม
26.1 RDU ขัน้ 2 (ปี 62 11 รพ.) 60%
26.2 RDU ขัน้ 3 (ปี 62  7 รพ.) 20% ขัน้3
26.3 มีการด าเนินการ RDU Community อย่างน้อยจงัหวัดละ 1 อ าเภอ และผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3

PA5 27)ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจดัการการด้ือยาต้านจลุชีพอย่างบูรณาการ (AMR) รายงาน
27.1 โรงพยาบาลที่มีการจดัการ AMR ระดับ intermediate (ระดับ A S M1) 100%
27.2 อัตราการติดเชือ้ด้ือยาในกระแสเลือด ลดลงจากปีปฏิทินปี 2561 ลดลง7.50%

9. โครงการพัฒนาเครอืข่าย
ก าลังคนดา้นสุขภาพ และอสม.

12. โครงการป้องกันและควบคุม
การดือ้ยาตา้นจุลชีพและการใช้ยา
อยา่งสมเหตสุมผล

10.โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงั

18
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13. โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็น
เลิศทางการแพทย์

28) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ลดลง 10%
28.57

HDC PCT

14. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

29) อัตราตายทารกแรกเกดิ อายุต่ ากว่าหรือเท่ากบั 28 วัน <3.7 ต่อ 1000 ทารกเกดิ
มีชีพ

0 รายงาน LR

15. โครงการการดแูลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบประคับประคองและการ
ดแูลผู้ป่วยก่ึงเฉยีบพลัน

30) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่างๆ ด้วย  Opioid  ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 40%

10.53

43 แฟ้ม PCT

16. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
การแพทยแ์ผนไทยฯ

31) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

19.50%
22.02 43 แฟ้ม แผนไทย

32) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจติ 68% 49.53 โปรแกรม งานเวช
33) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
33.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤6.3 ต่อประชากรแสนคน 3.59
33.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 85% 0 งานเวช
34) อัตราตายผู้ป่วยติดเชือ้ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired <28% 0 43 แฟ้ม PCT
35) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลต้ังแต่
ระดับ M 1 ขึน้ ไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึน้ ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขต
สุขภาพ

HDC

35.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ต้ังแต่
ระดับM1 ขึน้ไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึน้ ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
35.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชัว่โมง (Early surgery) > ร้อยละ 30 นับต้ังแต่รับผู้ป่วย
เข้ารักษาในโรงพยาบาล
35.3 Rate Refracture < ร้อยละ 25 
* (ตัวชีว้ัดนีใ้ช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนัน้ ท าโครงการ มาแล้ว 1 ปี)

19
36) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

43 แฟ้ม

36.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI <9% 0
36.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 50% 33.33 PCT
37) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
37.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 70%
37.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 70%
37.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 60%

17. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิต
เวช

18. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ 5 สาขาหลัก

20. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ สาขาโรคมะเรง็

19. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
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21. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ สาขาโรคไต

38) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
66%

46.34
43 แฟ้ม PCT

22. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

39) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30
 วัน 85%

โปรแกรม 
vision2020

23. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

40) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 0.9
41) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนือ่ง
 1 ปี (Retention Rate) 50%

20
งานเวช

42) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรงได้รับการประเมิน 
บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนือ่ง 60% 0

งานเวช

43) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจงัหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะ
กลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 50%
43.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจงัหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

50%

43.2 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต
และมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with 
multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 
เดือน หรือจน Barthel index = 20

60%

26. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร 
one day surgery

44) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
60%

27. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 20
PA6 45) จ านวนคลินิกการให้บริการกญัชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจบุันและ

แพทย์แผนไทย (เขตสุขภาพละ 1 แห่ง)
โปรแกรม 
C-MOPH

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งตอ่
21 46) อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ใน 

โรงพยาบาล A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)
43 แฟ้ม

46.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชัว่โมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)

<12%

46.2 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชีใ้นการผ่าตัด ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที

80%

46.3 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยูใ่นห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1

60%

24. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
บ าบัดรกัษาผู้ป่วยยาเสพตดิ

28. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
การแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและ
ระบบการส่งตอ่

25. โครงการการบรบิาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลาง (Intermediate care;
 IMC)
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46.4 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจบ็รุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic
 brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1

<45%

46.5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ (ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน)

80%

46.6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50)

80%

47) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 24% 8.45
22 PA7 48) ร้อยละ รพศ.ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ(ร้อยละ80ของรพศ.34 แห่ง) รายงาน
23

49) จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) 5%

ประเมิน
ติดตาม
ไตรมาส 
2,3ม4

รายงาน

แผนงานที ่8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าร ิโครงการเฉลิมพระเกียรต ิและพ้ืนทีเ่ฉพาะ

29.โครงการพระราชด าร ิโครงการ
เฉลิมพระเกียรต ิและโครงการ
พ้ืนทีเ่ฉพาะ

50) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่ต้ังอยูบ่นพื้นที่เกาะ ส าหรับการท่องเที่ยว
ทางทะเล มีระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  (กลุ่มเป้าหมาย 11 จ.) 5 ระดับ

แผนงานที ่9 อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย
30. โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพและการแพทย์

24
51) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน
ไทย (เป้าหมาย 14 จ. เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี)

3. ยทุธศาสตรบ์ุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ
31. โครงการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนดา้นสุขภาพสูค่วามเป็น
มืออาชีพ

52) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการระบบการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์

32. โครงการบรหิารจัดการก าลัง
ดา้นสุขภาพ

53) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ต าแหน่ง
ว่างคงเหลือไม่เกนิ 4% เป้าหมาย ≥10 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

4. ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

28. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
การแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและ
ระบบการส่งตอ่
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33. โครงการประเมินคุณธรรม
ความโปรง่ใส

54) ร้อยละของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 90%

อยู่
ระหว่าง
รอผล

คะแนน

บริหาร

25 55) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกดั สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (สสจ. สสอ.) ปี63 หมวด 3,6

ระดับ 5

26 56)ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขัน้ 3  (รพศ.รพท. 100%/รพทช.90%)

รอประเมิน ทีมน าคุณภาพ

27 PA8 57) ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว สะสม 75% 60% สสอ

35. โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่ง
ความสุข

28
58) จ านวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน (เกณฑ์ประเมิน 5 หมวด
  รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง
  รพช./สสอ.   10%

แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ
36. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยสีุขภาพแห่งชาติ

59) ร้อยละของจงัหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 80%

29 PA9 60) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 80%
 -รพ.มีระบบนัดและคิวออนไลน์

30 61) จ านวน รพ.ที่มีบริการรับยาที่ร้านยา (เป้าหมาย รพศ./รพท.)
แผนงานที ่13 : การบรหิารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ

62) ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธ(ิcompliance rate) เมือ่ไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) 
ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

ไม่เกนิ 1.5%

63) ระดับความส าเร็จของการจดัท าสิทธิประโยชน์กลาง ของระบบหลักประกนัสุขภาพ
 3 ระบบ
64) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 6,ระดับ 7) ระดับ1 การเงิน
                               ระดับ  7 ≤4%
                               ระดับ 6 ≤4%

แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดา้นสุขภาพ
65) จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด
65.1 จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดที่
เพิ่มขึน้จากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 
8 เร่ือง

38. โครงการลดความเหลือ่มล้ า
ของ 3 กองทุน

40. โครงการพัฒนางานวิจัย /
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยทีางการแพทย์

34. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

39. โครงการบรหิารจัดการดา้น
การเงินการคลัง

37. โครงการ Smart Hospital
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65.2 จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ใน
ปีงบประมาณ 2563 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 4 เร่ือง

31 PA10 66) ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 5 ขัน้ตอน
แผนงานที ่15 : การปรบัโครงสรา้งและการพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ

67) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแกไ้ข และมีการบังคับใช้
67.1 ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 10 ฉบับ
67.2 ร้อยละความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่ก าหนดของ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดทั่วประเทศ (5 องค์ประกอบ)

31 10 รวม  15 แผนงาน 41 โครงการ  67 ตวัชีว้ัด (31 นยบ.เรง่รดั 10 PA)

41. โครงการปรบัโครงสรา้งและ
พัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ

40. โครงการพัฒนางานวิจัย /
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยทีางการแพทย์

D:\web 2019\งานแผนยทุธศาสตร\์ตวัชีว้ดัตรวจราชการ ปี 2563


