คํานํา
แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นับเปน “ฉบับปรับปรุงแกไขครั้งที่ 1 เดือน กันยายน 2563” ซึ่งได
มีก ารปรับ ปรุง แกไ ขหลังจากที่มีก ารประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผ ลของแผนยุ ทธศาสตร โดยการทบทวนประเด็ น
ยุทธศาสตรและตัวชี้วั ดอยางมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตร
ดําเนินการในปงบประมาณ 2564
ดังนั้น เอกสารฉบับนี้ นับมีความสมบูรณมากขึ้นตามลําดับ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนใหโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนด “ศูนยการแพทยชั้นนําและสาธารณสุขระดับนานาชาติ” ในป 2568
หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะสามารถเปนเครื่องมือใหทุกหนวยงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
และเครือขาย ใชเปนเข็มทิศเพื่อกาวเดินไปพรอมๆกัน ภายใตการเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มุงสูผูใชบริการ
เปนศูนยกลางอยางแทจริง หากมีขอเสนอแนะประการใดที่เปนประโยชน กรุณาชี้แนะไดกลุมงานยุทธศาสตร
และแผนงานโครงการ คณะผูจัดทํายินดีรับคําชี้แนะ เพื่อแกไขปรับปรุงใหแผนยุทธศาสตรมีคุณภาพมากขึ้น

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
กันยายน 2563

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลภูเก็ต พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวน ป 2563)
ความเชื่อมโยงความทาทาย กลยุทธ วัตถุประสงคระยะสั้น เผาหมาย กลวิธีหลักและตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ป 2563 – 2564
แผนยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ และตัวชีว้ ัด
รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร (Template)
ยุทธศาสตรที่1 : สงเสริม ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ อยางมีเอกภาพ เปนธรรม
และสรางสรรค
- รอยละความสําเร็จของตัวชี้วัดกลุมวัย
- รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) ที่มีคณ
ุ ภาพ
- รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ Green & Clean
Hospital
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและสงเสริม การจัดการระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
- รอยละของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่เปดดําเนินการในพื้นที่
- รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผานเกณฑ 5 ดาว
- รอยละของตัวชี้วัด Service Plan ทุกสาขา ที่ผา นเกณฑ (สาขาละ 1 KPI)
- อัตราการสงตอออกนอกเขตสุขภาพ
- ผานเกณฑ ER คุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สมรรถนะและศักยภาพบุคลากร
ใหสามารถรองรับภารกิจและวิสัยทัศนที่กําหนด
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่กี ําหนด
- ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร องคความรู ขอมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการแพทยและสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล
- การประเมิน ITA ผานเกณฑ
- รอยละ Aappinometer
- ระดับความสําเร็จของ Smart Hospital
- สถานการณวิกฤตทางการเงิน

ข

หนา
ก
ข
1
2
7
11

16

25

30

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององคกรตามมาตรฐาน HA
ตัวชี้วัดสัญทางคลินิก (Thip)
ตัวชี้วัดตามมิติการพัฒนาคุณภาพ
PCT ศัลยกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT สูติ – นรีเวชกรรม
PCT ศัลยกรรมกระดูก
ภาคผนวก
SWOT analysis

35
41
45
49
53
54
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แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริม ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ อยางมีเอกภาพ เปนธรรม และสรางสรรค
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี ไดรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
แผนงาน
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการ
1. โครงการพัฒนาและสราง

ตัวชี้วัด

 รอยละความสําเร็จของตัวชี้วัดกลุม วัย

ศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.)

 รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

3. การปองกันควบคุมโรค และลด
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบ
การโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ*1

1. การพัฒนาระบบการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2. ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

1. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

 ผานเกณฑ Green and clean hospital

7

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ป 2564

ปงบ
2561

ปงบ
2562

ปงบ
2563

80%

81.81%

87.5%

87.5%

60%

100%

100%

100%

- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานปฐมภูมิ
- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานการพยาบาล
- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานปฐมภูมิ
- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานทุติ-ตติยภูมิ

- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานปฐมภูมิ

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับดีมาก
ขึ้นไป

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

ระดับดี
ดานอํานวยการ
มาก Plus - รองผอ.กลุมภารกิจ

- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานปฐมภูมิ

แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและสงเสริม การจัดการระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : ประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน อยางทั่วถึง เปนธรรม โดยเนนระบบการแพทยระดับตติยภูมิ และเฉพาะทางขั้นสูง
และรองรับอุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา ดวยระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย เทาเทียม
แผนงาน
1. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)

โครงการ
1. พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan ทุกสาขา)

ตัวชี้วัด
 รอยละของหนวยบริการปฐมภูมแิ ละเครือขาย
หนวยบริการปฐมภูมิทเี่ ปดดําเนินการในพื้นที่
 รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผานเกณฑ 5 ดาว
 รอยละของตัวชี้วัด service plan ที่ผานเกณฑ
(สาขาละ 1 KPI)

คาเปาหมาย
ป 2564
≥ 36%
≥ 75%
≥ 70%

ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ปงบ
ปงบ
2562
2563
42.86%
NA
NA
(6/14) - รองผอ.กลุมภารกิจ
33.33% 77.78% 77.78% ดานปฐมภูมิ
(3/9)
(7/9)
(7/9)
53.85% 73.08% 73.08%
(14/26) (19/26) (19/26) - รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานทุติ-ตติยภูมิ
- รองผอ.กลุมภารกิจ
ปงบ
2561

ดานการพยาบาล
- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานปฐมภูมิ
- ประธาน Service Plan

3. การพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉิน ครบวงจร
และระบบการสงตอ

1. พัฒนาระบบบริการการแพทย
 ระบบบริการการแพทย
และสาธารณสุขฉุกเฉิน
*2
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
ไดมาตรฐาน
 อัตราการสงตอนอกเขต
 ER คุณภาพ*3

4. การพัฒนาระบบบริการการแพทย
เฉพาะทางขั้นสูง (Excellence)

1. พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะ
ทางการแพทยขั้นสูง

 จํานวนศูนยการแพทยเฉพาะทาง (ศูนย)

5. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย

1. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ดานการแพทยและสาธารณสุข

 รพ.ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปน
รพ.ตนแบบนํารอง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. สงเสริมการใชการแพทยแผน
ไทย/ทางเลือก ภูมิปญญา และ
ผลิตภัณฑ สมุนไพรแบบครบวงจร

 รพ.มีเครือขายใหบริการดานการแพทยแผนไทย
สําหรับหนวยบริการ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ที่ได
มาตรฐานเชื่อมโยงการทองเที่ยว
8

ผานเกณฑ

ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ - รองผอ.กลุมภารกิจ

ลดลง
ผานเกณฑ
7

23.27% 19.80% 15.46% - PCT
- กลุมงานอุบัติเหตุ
ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ และฉุกเฉิน
7
7
7
- รองผอ.กลุม ภารกิจ

ป 2565

จัดทํา
โครงการ

เขาแผน
จังหวัด

อยางนอย
1 แหง

3 แหง
(วชิระ
เกาะแกว
เชิงทะเล)

3 แหง
(วชิระ
เกาะแกว
เชิงทะเล)

ดานทุติ-ตติยภูมิ

ผานครม.
รอสภาพัฒนฯ
พิจารณา
จัดสรรงบ

ดานทุติ-ตติยภูมิ
- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานการพยาบาล
- รองผอ.ฝายการแพทย

มภารกิจ
3 แหง - รองผอ.กลุ
ดานปฐมภูมิ
(วชิระ
มภารกิจ
เกาะแกว - รองผอ.กลุ
ดานทุติ-ตติยภูมิ
เชิงทะเล) - รองผอ.ฝายการแพทย

แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและสงเสริม การจัดการระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน (ตอ)
แผนงาน

โครงการ

6. เตรียมความพรอมในการรองรับโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา

การบริหารจัดการรองรับ
สถานการณโรคอุบัติใหม อุบัตซิ ้ํา

ตัวชี้วัด
 บุคลากรไมติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
 ผูปวยที่เขารับบริการใน รพ. ไมตดิ เชื้อจากผูปวย
กลุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ําทีร่ ักษาตัวในรพ.

0 ราย

ผลการดําเนินงาน
ปงบ
ปงบ
ปงบ
2561
2562
2563
0 ราย
0 ราย
0 ราย

0 ราย

0 ราย

คาเปาหมาย
ป 2564

0 ราย

0 ราย

ผูรับผิดชอบ

- รองผอ.ฝายการแพทย

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สมรรถนะ และศักยภาพบุคลากร ใหสามารถรองรับภารกิจและวิสัยทัศนที่กําหนด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : รพ.มีกําลังคนดานสุขภาพ ที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสมอยางเปนธรรมและทั่วถึง รวมทั้งเจาหนาที่มีความสุขในการทํางาน
และสามารถตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพของประชาชน
แผนงาน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
ดานสุขภาพ

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ผลิตและพัฒนากําลังคน
 แผนในการพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan
ดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ตามเกณฑที่กําหนด

2. บริหารจัดการกําลังคน
ดานสุขภาพ

คาเปาหมาย
ป 2564
มี
≥ 90%

ผลการดําเนินงาน
ปงบ
ปงบ
ปงบ
2561
2562
2563
มี
มี
มี
75.66%

71.79%

82.94% - รองผอ.กลุมภารกิจ

 บุคลากรไดรับการศึกษาตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดบริการตามแผนที่กําหนด

≥ 70%

40%
(18/45)

45.28%
(24/53)

42.22%
(19/45)

 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ *4

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3
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ผูรับผิดชอบ

ดานพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร องคความรู ขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการแพทยและสาธารณสุข อยางมีธรรมาภิบาล
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน และระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
แผนงาน
1. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองคกรคุณภาพ

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ประเมินคุณธรรมความโปรงใส
2. พัฒนาคุณภาพหนวยบริการใหได
มาตรฐาน
3. Happy Organization

 การประเมิน ITA ผานเกณฑ

2. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพ

1. Smart Hospital

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ*5

2. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยี

 ระดับความสําเร็จของการจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ*6

3. การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการดาน
การเงินการคลัง
1. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการแพทย

 ภาวะวิกฤตทางการเงิน

4. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ดานสุขภาพ

 รพ.ผานการรับรองคุณภาพ HA
 รอยละ Happinometer

คาเปาหมาย
ป 2564
ระดับ A
ผาน Reacc
ครั้งที่ 2
≥ 70%
ผานเกณฑ

ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ - รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานทุติ-ตติยภูมิ

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

0

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 3

 รอยละองคความรู/ผลงานวิจยั ดานสุขภาพ
ที่เผยแพรใหหนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน

50%

 ระดับความสําเร็จ ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพ
ที่ใหหนวยงาน ตางๆนําไปประโยชน*7

ระดับ 3
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ผลการดําเนินงาน
ปงบ
ปงบ
ปงบ
ผูรับผิดชอบ
2561
2562
2563
A
A
A
- รองผอ.กลุมภารกิจ
ผาน Reac ผาน Reac ผาน Reac ดานพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 สุขภาพ
60%
62.2%
61%

- รองผอ.กลุมภารกิจ
ดานอํานวยการ

52.94% 68.8% 58.33% - รองผอ.กลุมภารกิจ
(9 เรื่อง) (11 เรื่อง) (7 เรื่อง) ดานพัฒนาระบบบริการ
ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

และสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ ที 1 : ส่ งเสริ ม ป้ องกันควบคุมโรค และภัยสุ ขภาพ อย่างมีเอกภาพ เป็ นธรรมและสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการมีคุณภาพชีวติ ทีดี โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
ตัวชี วัดที 1 ร้ อยละความสํ าเร็ จของตัวชี วัดกลุ่มวัย
แผนงาน
1. การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุ ขภาพ)
โครงการ
พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
นิยาม
กลุ่มวัย : แบ่งกลุ่มวัยทีต้องดูแล ทังหมด 5 กลุ่มวัย ได้แก่
1. กลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี )
2. กลุ่มเด็กวัยเรี ยน (อายุ 5-14 ปี )
3. กลุ่มเด็กวัยรุ่ น (อายุ 15-21 ปี )
4. กลุ่มวัยทํางาน (อายุ 15-59 ปี )
5. กลุ่มวัยผูส้ ู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึนไป) ซึ งปี งบประมาณ 2564 ประกอบด้วยตัวชีวัด ดังนี
เป้ าหมาย ปี งบประมาณ
ชือตัวชีวัด
ฐานข้อมูล 63
64
65
66
1. อัตราส่ วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 41 : การเกิด
≤ 16 ≤ 15 ≤ 15
มีชีพแสนคน
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทังหมดตามช่วงอายุ
83.76%
85% 85% 85%
ทีกําหนดมีพฒั นาการสมวัย
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สู งดีสมส่ วน
76.64%
62% 64% 66%
4. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สู งดีสมส่ วน
63.70%
67% 68% 69%
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
7.86 : ปชก.
หญิง 15-19 ปี ≤ 34 ≤ 34 ≤ 34
1,000 คน
6. ร้อยละของผูส้ ู งอายุทีมีภาวะพึงพิงได้รับการดูแล
89.73%
85% 95% 95%
ตาม Care Plan
7. ร้อยละของประชากรสู งอายุทีมีพฤติกรรมสุ ขภาพ
99.48%
65% 70% 75%
ทีพึงประสงค์
8. ร้อยละของตําบลทีมีระบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพดูแล
ผูส้ ู งอายุระยะยาว (Long Term Care)
100%
90% 95% 100%
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
เกณฑ์เป้ าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
80%
85%
90%
95%
ประชากร
กลุ่มวัยต่างๆ
กลุ่มเป้ าหมาย
11

วิธีการรายงาน ประมวลผลจาก HDC
รายงานข้อมูล 1 A = จํานวนตัวชีวัดกลุ่มวัยทีผ่านเกณฑ์
รายงานข้อมูล 2 B = จํานวนตัวชีวัดกลุ่มวัยทังหมด
สูตรคํานวณตัวชีวัด (A/B) x 100
การประมวลผล
เกณฑ์
ปี 2564
ผ่าน
≥ 80%
ไม่ผา่ น
< 80%
ความถี
ราย 6 เดือน
ในการจัดเก็บ

ปี 2565
≥ 85%
< 85%

ปี 2566
≥ 90%
< 90%

ปี 2567
≥ 95%
< 95%

ตัวชี วัดที 2 ร้ อยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชี วติ ระดับอําเภอ (พชอ.) ทีมีคุณภาพ
แผนงาน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ
โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.)
นิยาม
การพัฒนาคุณภาพชี วิตทีมีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตระดับอําเภอ ที เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ ข องระเบี ย บสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดับ พื นที พ.ศ.2561
ตามองค์ประกอบ Uccare ในประเด็นทีพืนทีกําหนดในการพัฒนาคุณภาพชี วิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนา
ระบบสุ ขภาพระดับอําเภอทีสามารถยกระดับขึนหนึ งระดับทุกข้อ หรื อตังแต่ระดับสามขึนไปทุกข้อ โดย
การประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด
อําเภอ หมายถึง เป็ นหน่ วยงานราชการบริ หารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเป็ นหัวหน้าปกครอง และเป็ นผูน้ าํ
ในการทํางานร่ วมกับท้องถิ นและภาคส่ วนต่างๆ ในการดู แลประชาชน และส่ งเสริ มให้ประชาชนดูแลตนเอง
ครอบครั วและชุ ม ชนร่ วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุ กข์ยากของประชาชนในพืนที ระดับหมู่บา้ น ตําบล
อําเภอ เป็ นเป้ าหมายร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ภายใต้บริ บทของแต่ละพืนทีจํานวน 878 แห่ง
เกณฑ์เป้ าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
80%
90%
95%
100%
ประชากร
ทุกอําเภอ
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน การรายงาน
แหล่งข้อมูล
สํานักงานเขตสุ ขภาพ/สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ/โรงพยาบาล
รายงานข้อมูล 1 A = จํานวนอําเภอทีผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวติ
รายงานข้อมูล 2 B = จํานวนอําเภอ
สูตรคํานวณตัวชีวัด (A/B) x 100
ระยะเวลา
ไตรมาส 3 และ 4
ประเมินผล
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รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. มีการประชุม
1. มีคณะทํางาน
มีการเยียมเสริ มพลัง
อําเภอมีการดําเนินการ
ทบทวนคัดเลือก
วางแผนกําหนด
และประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ประเด็นทีสําคัญตาม
แนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
บริ บทในพืนทีที
ขับเคลือนประเด็นการ คุณภาพชีวติ ตาม
คุณภาพการพัฒนา
เกียวกับการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทาง Uccare โดย คุณภาพชีวติ ร้อยละ 80
คุณภาพชีวติ มา
ตามทีพืนทีกําหนด
การประเมินของผูเ้ ยียม
ดําเนินการพัฒนาหรื อ 2. มีการบริ หารจัดการ ระดับจังหวัดและเขต
แก้ไขปั ญหา อย่างน้อย ทรัพยากรของทุกภาค
2 ประเด็น
ส่ วนทีเกียวข้องในการ
2. พืนทีประเมินตนเอง ขับเคลือนประเด็นการ
พร้อมรายงานผลการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเมิน เพือวางแผน
พัฒนาร่ วมกับจังหวัด
การประมวลผล 1. มีการกําหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างน้อย 2 ประเด็น
2. มีคณะทํางานในการขับเคลือนประเด็นทีกําหนด และหรื อการบริ หารจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่ วน
ทีเกียวข้องในการขับเคลือนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
3. มีการประเมินประเด็นปั ญหาการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามองค์ประกอบ Uccare โดยการประเมินตนเอง
และผูเ้ ยียมระดับจังหวัดและเขต ร้อยละ 80
เอกสารสนับสนุน 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืนที พ.ศ.2561
2. คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืนที พ.ศ.2561
3. คู่มือแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืนที พ.ศ.2561
4. แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชี วติ ระดับอําเภอ
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ตัวชี วัดที 4 ร้ อยละของโรงพยาบาลทีพัฒนาอนามัยสิ งแวดล้ อมได้ ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
แผนงาน
4. การบริ หารจัดการสิ งแวดล้อม
โครงการ
การบริ หารจัดการสิ งแวดล้อม
นิยาม
โรงพยาบาลทีพัฒนาอนามัยสิ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital หมายถึง โรงพยาบาลทีได้
มีการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนี
ขันตอนที 1 การสร้ างกระบวนการพัฒนา
1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนปฏิบตั ิการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้ างกระบวนการสื อสาร
ให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ งแวดล้อม Green & Clean Hospital โดยการมีส่วนร่ วมของคนในองค์กร
ขันตอนที 2 จัดกิจกรรม G – R – E – E – N
G : Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชือตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอยติดเชือ พ.ศ.2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทัวไป คือ มูลฝอยรี ไซเคิล มูลฝอยอินทรี ย ์ มูลฝอยอืนๆ
ไปยังทีพักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุ ขลักษณะ
R : Restroom
4. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ทีอาคารผูป้ ่ วยนอก
E : Energy
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานทีเป็ นรู ปธรรมเกิดการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ทีกําหนดร่ วมกันทังองค์กร
E : Environment 6. มีการจัดสิ งแวดล้อมทัวไปทังภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิมพืนทีสี เขียว
และพืนทีพักผ่อนทีสร้างความรู ้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวติ และวัฒนธรรม
ท้องถินสําหรับผูป้ ่ วยรวมทังผูม้ ารับบริ การ
7. มีการส่ งเสริ มกิจกรรมทีเอือต่อการมีสุขภาพทีดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรม
ทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คาํ ปรึ กษาด้านสุ ข ภาพขณะรอรับบริ การ
ของผูป้ ่ วยและญาติ
N : Nutrition
8. สถานทีประกอบอาหารผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัยในระดับดีมาก
9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย
10. จัดให้มีบริ การนําดืมสะอาดทีอาคารผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน
11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุ ขลักษณะ
12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
(HAS ทีอาคารผูป้ ่ วยใน IPD)
13. มีการส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรม Green โดยการนําไปใช้ประโยชน์และ
เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่ายโรงพยาบาลชุมชน
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14. สร้างเครื อข่ายการพัฒนา Green ลงสู่ ชุมชนเพือให้เกิด Green Community
15. โรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่ วมกับ
ภาคีเครื อข่ายในพืนที
16. โรงพยาบาลดําเนินงานผ่านมาตรฐานการจัดบริ การอาชี วอนามัยและเวชกรรม
สิ งแวดล้อม สําหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทัวไป/ชุมชน ระดับเริ มต้นพัฒนาขึนไป
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ดีมาก Plus
ดีมาก Plus
ดีมาก Plus
ดีมาก Plus
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
N : Nutrition

เกณฑ์เป้ าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน

แหล่งข้อมูล
ระยะเวลา
ประเมินผล
การประมวลผล

1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทําการประเมิน เพือให้คาํ แนะนําและรับรองโรงพยาบาลทีพัฒนาอนามัย
สิ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
3. ผลงานเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายรายไตรมาส
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
รายงานผลการดําเนินงาน เดือนละ 1 ครัง

ระดับพืนฐาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก Plus
ดําเนินการได้ตาม
ดําเนินการได้ตาม
ดําเนินการได้ตาม
ดําเนินการได้ตาม
เกณฑ์ขอ้ ที 1-10
เกณฑ์ขอ้ ที 1-12
เกณฑ์ขอ้ ที 1-14
เกณฑ์ขอ้ ที 1-16
เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการดําเนินงาน Green & Clean Hospital
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ งปฏิมูลในโรงพยาบาล
3. คู่มือสถานบริ การสาธารณสุ ขต้นแบบลดโลกร้อน
4. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
5. คู่มือการดําเนินตามมาตรฐานการจัดบริ การอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ ที 2 : พัฒนาและส่ งเสริ ม การจัดการระบบบริ การสุ ขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ : ประชาชนได้รับบริ การสุ ขภาพทีมีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทัวถึง เป็ นธรรม โดยเน้นระบบ
การแพทย์ระดับตติยภูมิ และเฉพาะทางขันสู ง และรองรับอุบตั ิภยั ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
และโรคอุบตั ิใหม่ อุบตั ิซาํ ด้วยระบบบริ การสุ ขภาพทีมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย เท่าเทียม
ตัวชี วัดที 5 ร้ อยละของหน่ วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมิทีเปิ ดดําเนินการในพืนที
แผนงาน
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการ
พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
นิยาม
หน่ วยบริการ หมายความว่า
1. สถานพยาบาลทีดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอืนของรัฐและสภากาชาดไทย
2. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
3. หน่วยบริ การตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
4. หน่วยบริ การอืนตามทีคณะกรรมการประกาศกําหนด
หน่ วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า หน่วยบริ การทีได้ขึนทะเบียนเพือให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ
เครื อข่ ายหน่ วยบริ การปฐมภูมิ หมายความว่า หน่ วยบริ การที รวมตัวกันและขึนทะเบี ยน เป็ นเครื อข่าย
หน่ วยบริ การปฐมภูมิ ประเภทที 1 เพือให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ เพือให้การดู แล
ประชาชนทีอยูใ่ นเขตรับผิดชอบร่ วมกันตามหลักเวชศาสตร์ ครอบครัว โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
และคณะผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ รวมทังสร้างเสริ มให้ประชาชนมีศกั ยภาพ และมีความรู ้ในการจัดการ
สุ ขภาพของตนเอง
ขอบเขตบริการสุ ขภาพปฐมภูมิ
1. การดูแลสุ ขภาพในลักษณะองค์รวม ตังแต่แรก ต่อเนือง และผสมผสาน
2. การบริ การด้านข้อมูลสุ ขภาพและการให้คาํ ปรึ กษาแก่ประชาชน
3. การบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริ การการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การควบคุมโรค การป้ องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื นฟูสุขภาพ เชิงรับ
และเชิงรุ กในพืนที
4. การส่ งเสริ มให้ประชาชนมีศกั ยภาพและมีความรู ้ในการจัดการสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
5. การส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนและภาคีเครื อข่ายในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
รวมทังการป้ องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน
หน่ วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมิ ต้องผ่านเกณฑ์ 3S ประกอบด้วย
Staff
- แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว 1 คน รับผิดชอบประชากรเต็มเวลา โดยควรมีเวลา
ปฏิบตั ิงานในพืนที เพือให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน/สัปดาห์
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็ นอย่างน้อย
- นักวิชาการ / เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน 2 คน เป็ นอย่างน้อย
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เกณฑ์เป้ าหมาย

- มีพืนทีรับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึนกับบริ บทของพืนที
- มีรูปแบบการจัดบริ การด้วยหลักเวชศาสตร์ ครอบครัว
- มีระบบให้คาํ ปรึ กษาเพือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก โดยใช้เทคโนโลยี
- ระบบดูแลส่ งต่อเชือมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรื อหน่วยบริ การทีมีศกั ยภาพสู งกว่า
- การจัดบริ การส่ งเสริ มป้ องกันควบคุมโรคในชุมชน
- ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริ การ
- ข้อมูลสถานะสุ ขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล
Structure - มีอาคาร สถานที และสิ งแวดล้อม ทีเอืออํานวยต่อการให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ
ตามความเหมาะสม กับจํานวนผูร้ ับบริ การ
- สถานทีตังหน่วยบริ การอยูใ่ นพืนทีทีสะดวกต่อการเข้ารับบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ
ของผูร้ ับบริ การในเขตพืนทีของหน่วยบริ การนัน
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
33%
41%
49%
57%
รพศ. / รพท. / รพช. / รพ.สต ในจังหวัด / เขตสุ ขภาพ

ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน ระบบลงทะเบียน
สํานักสนับสนุนระบบสุ ขภาพปฐมภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
แหล่งข้อมูล
รายงานข้อมูล 1 A = จํานวนหน่วยบริ การปฐมภูมิและเครื อข่ายหน่วยบริ การปฐมภูมิ ที รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
ดําเนินการให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ
รายงานข้อมูล 2 B = จํานวนหน่วยบริ การปฐมภูมิและเครื อข่ายหน่วยบริ การปฐมภูมิเป้ าหมาย
(A/B) x 100
สู ตรคํานวณ
ไตรมาสที 4
ระยะเวลา
ประเมินผล
การประมวลผล ลงประเมินในพืนทีของแต่ละระดับ
เอกสารสนับสนุน ระบบลงทะเบียน

ตัวชี วัดที 6 ร้ อยละของ รพ.สต.ทีผ่ านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผ่ านเกณฑ์ 5 ดาว
แผนงาน
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการ
พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
นิยาม
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิ ทังทีอยูใ่ น
สังกัดสํา นัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข และที ถ่ายโอนไปยังองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น ไม่รวม
ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) และหน่วยบริ การปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU)
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของ รพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว ทีกําหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย
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เกณฑ์เป้ าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน

1) บริ หารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่ วม 3) บุคลากรทีดี 4) บริ การดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมินดังนี
หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการทีดี
หมวด 2 การให้ความสําคัญกับประชากรเป้ าหมายชุมชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดระบบบริ การครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
85%
100%
100%
100%
รพ.สต.ทีผ่านระดับ 5 ดาว

1. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล
2. สสอ.ตรวจสอบและแก้ไข (รับรอง)
3. สสจ.ตรวจสอบและแก้ไข (รับรอง)
4. เขต ตรวจสอบและส่ งผลการประเมินผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่านระบบข้อมูลทรัพยากรสุ ขภาพ
หน่วยบริ การปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu)
แหล่งข้อมูล
รพ.สต.ประเมินตนเอง, ประเมินและรับรองผลโดยทีมระดับอําเภอ / จังหวัด /เขต ในระบบข้อมูล
ทรัพยากรสุ ขภาพ หน่วยบริ การปฐมภูมิ
รายงานข้อมูล 1 A = จํานวน รพ.สต. ระดับ 5 ดาว (สะสม)
รายงานข้อมูล 2 B = จํานวน รพ.สต. ทังหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ทีถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
สู ตรคํานวณ
(A/B) x 100
ระยะเวลา
ไตรมาสที 3-4
ประเมินผล
การประมวลผล
ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว
ระดับ 5 ดาว
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 60 – 69.99% ผ่านเกณฑ์ประเมิน 70 – 79.99% ผ่านเกณฑ์ประเมิน 80% ขึนไป
และทุกหมวดต้องผ่าน 80%
การรับรองผล จังหวัดและเขตร่ วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่
เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)
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ตัวชี วัดที 7 ร้ อยละของตัวชี วัด Service Plan ทุกสาขา ทีผ่ านเกณฑ์ (สาขาละ 1 KPI)
แผนงาน
6. การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ
การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ (Service Plan ทุกสาขา)
Service Plan หมายถึ ง การพัฒนาระบบบริ การเพือยกระดับ มาตรฐานการบริ การ เพิมการเข้าถึงบริ การ
นิยาม
ลดระยะเวลารอคอย ลดอัตราป่ วย ลดอัตราตาย และลดค่าใช้จ่าย ซึ งปี งบ 2563 ประกอบด้วย
สาขา

ชือตัวชีวัด

ฐานข้อมูล 63

หัวใจ

อัตราตายจาก
7.73
โรคหลอดเลือดหัวใจ
มะเร็ ง
ร้อยละของผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ได้รับยาเคมีบาํ บัด
72%
ภายในเวลา 6 สัปดาห์
อุบตั ิเหตุ
อัตราการเสี ยชีวติ ของ
และฉุกเฉิ น ผูป้ ่ วยวิกฤตฉุกเฉิ น
(triage level 1) ภายใน
8.92%
24 ชัวโมง (ทังที ER
และ Admit)
ทารกแรกเกิด อัตราตายของทารกแรก
เกิดอายุตากว่
ํ าหรื อเท่า
5.7
28 วัน
สุขภาพจิต ร้อยละของผูป้ ่ วยโรค
และจิตเวช ซึมเศร้าเข้าถึงบริ การ
57.58%
สุขภาพจิต
สูติ-นรี เวช อัตราตายมารดาจาก
0%
กรรม
การตกเลือดหลังคลอด
ศัลยกรรม ร้อยละของผูป้ ่ วย
ทีเสี ยชีวติ ภายใน รพ.
1.95%
ของผูป้ ่ วยปวดท้อง
เฉี ยบพลัน 5 ภาวะ
อายุร กรรม/ อัตราตายผูป้ ่ วยติดเชือ
Sepsis
ในกระแสเลือดแบบ
35.68%
รุ นแรงชนิด
community - acquire
กุมารเวช
อัตราป่ วยตายโรคปอดบวม
กรรม
ในเด็ก อายุ 1 เดื อน ถึ ง ลดลง 100%
5 ปี บริ บูรณ์
ศัลยกรรม ร้อยละของผูป้ ่ วย
กระดูก
Capture the fracture
ทีได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชัวโมง
52.94%
หลังจากได้รับการ
รักษาในโรงพยาบาล
(Early surgery)
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เป้ าหมาย ปี งบประมาณ
64
65
66
24 : แสน 23 : แสน 22 : แสน
ประชากร ประชากร ประชากร

ผูร้ ับผิดชอบ
หลัก
ศูนย์หวั ใจ

≥ 75%

≥ 75%

≥ 75%

ศูนย์มะเร็ ง

12%

12%

12%

ศูนย์อุบตั ิเหตุ
และฉุกเฉิ น

< 3.7 : 1,000 < 3.7 : 1,000 < 3.7 : 1,000
ทารก
ทารก
ทารก
เกิดมีชีพ
เกิดมีชีพ
เกิดมีชีพ

ศูนย์ทารก
แรกเกิด

≥ 71%

≥ 71%

≥ 71%

PCT จิตเวช

0%

0%

0%

PCT สูติ-นรี
เวชกรรม

≤ 4%

≤ 4%

≤ 4%

PCT
ศัลยกรรม

< 26%

< 26%

< 26%

PCT
อายุรกรรม

ลดลง 10%

PCT
กุมารเวช
กรรม

> 50%

PCT
ศัลยกรรม
กระดูก

ลดลง 10% ลดลง 10%

> 50%

> 50%

สาขา

ชือตัวชีวัด

ร้อยละของหน่วย
บริ การปฐมภูมิและ
เครื อข่ายหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิทีเปิ ด
ดําเนินการในพืนที
สุขภาพ
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ
ช่องปาก
0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
(cavity free)
ไต
ร้อยละของผูป้ ่ วย CKD
ที มี อตั ราการลดลงของ
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr
จักษุวทิ ยา ร้อยละผูป้ ่ วยต้อกระจก
ชนิดบอด (Blinding
Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน
NCD
ร้อยละของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานทีควบคุม
ระดับนําตาลได้ดี
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสูง
ทีควบคุมระดับ
ความดันโลหิ ตได้ดี
อัตราการเกิดการกําเริ บ
เฉี ยบพลันในผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุดกันเรื อรัง
แพทย์ แ ผน ร้อยละของผูป้ ่ วยนอก
ไทยฯ
ทังหมดทีได้รับบริ การ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
และฟื นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
การรับ
อัตราส่วนของจํานวน
บริ จาคฯ
ผูย้ นิ ยอมบริ จาคอวัยวะ
จากผูป้ ่ วยสมองตาย ต่อ
จํานวนผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ
ในโรงพยาบาล

เป้ าหมาย ปี งบประมาณ
64
65
66

ผูร้ ับผิดชอบ
หลัก

50%

33%

40%

50%

ก.เวชกรรม
สังคม

95.86%

60%

65%

70%

ศูนย์ทนั ต
กรรม

ฐานข้อมูล 63

บริ การ
ปฐมภูมิฯ

69.11%

67%

68%

69%

หน่วยไต
เทียม + งาน
ผูป้ ่ วยนอก

97.25%

85%

85%

85%

PCT จักษุ

44.51%

≥ 40%

≥ 40%

≥ 40%
PCT อายุร
กรรม + งาน
ผูป้ ่ วยนอก

42.7%

≥ 50%

≥ 50%

≥ 50%

54.53 ครัง

110 ครัง :
100 ผูป้ ่ วย
COPD

110 ครัง :
100 ผูป้ ่ วย
COPD

110 ครัง :
100 ผูป้ ่ วย
COPD

12.07%

10%

10%

10%

ก.แพทย์
แผนไทย

0.11

1.0 : 100

1.0 : 100

1.0 : 100

ศูนย์รับ
บริ จาคอวัยวะ
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เป้ าหมาย ปี งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
หลัก
64
65
66
RDU
ร้อยละของโรงพยาบาล
RDU ขันที RDU ขันที RDU ขันที
ทีใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไม่ผา่ นเกณฑ์ 2 60%
2 60%
2 60%
ก.เภสัชกรรม
(RDU)
ขัน 2 และ 3 RDU ขันที RDU ขันที RDU ขันที
3 40%
3 40%
3 40%
Palliative
ร้อยละการบรรเทา
care
อาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆ ด้วย Strong
98.94%
50%
55%
60%
ศูนย์ใจรักษ์
Opioid Medication
ในผูป้ ่ วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ
ยาเสพติด
ร้อยละของผูต้ ิดยาเสพ
ติดทีบําบัดครบตาม
เกณฑ์ทีกาหนดของ
54.14%
50%
55%
60%
PCT จิตเวช
แต่ ล ะระบบและได้รั บ
การติดตามดูแลต่อเนื อง
1 ปี (Retention Rate)
Intermediate ผูป้ ่ วย Stroke, Traumatic
care
Brain Injury และ
Spinal Cord Injury
ทีรอดชีวติ และ
มีคะแนน Barthel index
ก.เวชศาสตร์
<15 รวมทังคะแนน
75.40%
70%
75%
80%
Barthel index >15 with
ฟื นฟู
multiple impairment
ได้รับการบริ บาลฟื น
สภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน
หรื อจน Barthel index = 20
Long term ร้อยละของตําบลทีมี
ก.เวชกรรม
care
ระบบการส่งเสริ มสุ ขภาพ
สังคม +
ดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
100%
95%
100%
100%
ก.พยาบาล
(Long Term Care)
ชุมชน
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
Stroke
อัตราตายของผูป้ ่ วย
11.89%
< 7%
< 7%
< 7%
Stroke Unit
โรคหลอดเลือดสมอง
ODS/MIS ร้อยละของผูป้ ่ วยทีเข้ารับ
การผ่าตัดแบบ
98.70%
60%
65%
70%
ศูนย์ ODS
One Day Surgery
สาขา

ชือตัวชีวัด

ฐานข้อมูล 63
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เกณฑ์เป้ าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน
รายงานข้อมูล 1
รายงานข้อมูล 2
สู ตรคํานวณ
ระยะเวลา
ประเมินผล
การประมวลผล

ปี 2564
70%
Service Plan ทุกสาขา

ปี 2565
75%

ปี 2566
80%

ปี 2567
85%

ระบบรายงาน
A = จํานวนตัวชีวัด Service plan ทีผ่านเกณฑ์
B = จํานวนตัวชีวัด Service plan ทังหมด
(A/B) x 100
รอบ 6 เดือน, 12 เดือน

เกณฑ์
ปี 2564
ผ่าน
≥ 70%
ไม่ผา่ น
< 30%
เอกสารสนับสนุน ผลการดําเนิ นงาน service plan ทุกสาขา

ปี 2565
≥ 75%
< 20%

ปี 2566
≥ 80%
< 15%

ปี 2567
≥ 85%
< 10%

ตัวชี วัดที 9 อัตราการส่ งต่ อออกนอกเขตสุ ขภาพ
แผนงาน
7. การพัฒนาระบบบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ นครบวงจรและระบบการส่ งต่อ
โครงการ
พัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นครบวงจรและระบบการส่ งต่อ
นิยาม
การส่ งต่ อ หมายถึง การส่ งต่อผูป้ ่ วยเพือไปรับการรักษาต่อในสถานบริ การระดับเดี ยวกันหรื อสถานบริ การ
ทีมีศกั ยภาพสู งกว่า เช่น กรณี ขาดแพทย์เฉพาะทาง ขาดเครื องมืออุปกรณ์ จําเป็ นต้องส่ งต่อผูป้ ่ วยเพือการวินิจฉัย
รักษา ผ่าตัด ชันสู ตร เป็ นต้น และทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับการส่ งต่อไปยังสถานพยาบาลปลายทางนันๆ การส่ งต่อ
รวมทังฉุ กเฉิ นและไม่ฉุกเฉิ นและทุกสิ ทธิ การรักษา
การส่ งต่ อออก ( Refer out) หมายถึง การส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรักษายัง โรงพยาบาลทีมีศกั ยภาพทีสู งกว่า เช่น
รพ.สงขลานคริ นทร์ , รพ.ศิริราช , รพ.รามาธิ บดี , รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย, รพ.ราชวิถี เป็ นต้น
เกณฑ์เป้ าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
10%
7.5%
5%
≤ 5%
ประชากร
ผูป้ ่ วยทีส่ งต่อออกนอกเขตสุ ขภาพที 11
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน รายงานประจําเดือน
รายงานข้อมูล 1 A = จํานวนการส่ งต่อผูป้ ่ วยออกนอกเขตสุ ขภาพที 11
รายงานข้อมูล 2 B = จํานวนการส่ งต่อผูป้ ่ วยออกนอกโรงพยาบาลทังหมด
สู ตรคํานวณ
(A/B) x 100
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ระยะเวลา
ทุกเดือน
ประเมินผล
การประมวลผล 1. ศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วยระดับจังหวัด/เขตสุ ขภาพ มีการทําบทบาทหน้าทีในการประสานงาน รับส่ งต่อผูป้ ่ วย
ตามแนวทางพัฒนาระบบส่ งต่อ
2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ งต่อผูป้ ่ วย การจัดทําระบบข้อมูลการส่ งต่อผูป้ ่ วยสาขา
ทีเป็ นปั ญหา เพือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแก้ไขปั ญหา
3. มีการจัดทําเครื อข่ายผูเ้ ชียวชาญ และจัดทําระบบการส่ งต่อทีสอดคล้องกับบริ บทของพืนที / สาขาทีมี
การส่ งต่อผูป้ ่ วยจํานวนมาก และเป็ นปั ญหาของจังหวัด/เขตทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
Service Plan เพือแก้ไขปั ญหาการส่ งต่อ
4. มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน การส่ งต่อผูป้ ่ วยระดับจังหวัด/เขตสุ ขภาพ เพือร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหาในเครื อข่าย
5. สรุ ปและรายงานผลการส่ งต่อผูป้ ่ วยระดับจังหวัด/เขตสุ ขภาพ
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูล 43 แฟ้ ม
ตัวชี วัดที 10 ผ่ านเกณฑ์ ER คุณภาพ
แผนงาน
7. การพัฒนาระบบบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ นครบวงจรและระบบการส่ งต่อ
โครงการ
พัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นครบวงจรและระบบการส่ งต่อ
ห้ อ งฉุ กเฉิ นคุ ณภาพ หมายถึ ง ห้องฉุ กเฉิ นที มี ม าตรฐาน ให้ก ารรั กษาพยาบาลผูเ้ จ็บ ป่ วยวิกฤตฉุ กเฉิ น
นิยาม
อย่างทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ โดนเน้นใน 3 มิติ คือ
1. พัฒนาระบบบริ การทีมีมาตรฐาน
1.1 เพิมประสิ ทธิ ภาพการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤตฉุ กเฉิ น
1.1.1 จัดบริ การห้องฉุ กเฉิ นตามเกณฑ์ ER Service Delivery
1.1.2 กําหนดให้ผปู ้ ่ วยทีมีขอ้ บ่งชีในการ Admit อยูใ่ นห้องฉุ กเฉิ นไม่เกิน 2-4 ชัวโมง
(ER Target Time 2-4 ชัวโมง)
1.2 เพิมทางเลือกให้ผปู ้ ่ วยไม่ฉุกเฉิ น
1.2.1 จัดบริ การ OPD นอกเวลาราชการ
2. พัฒนาระบบสนับสนุนทีมีมาตรฐาน
2.1 พัฒนาอาคารสถานที
2.1.1 จัดให้มี Double door with access control
2.1.2 จัดให้มีหอ้ งรอตรวจ (Waiting area/room)
2.1.3 จัดให้มีหอ้ งแยกโรค (Isolation room)
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
2.2.1 มีสารสนเทศทีแสดงคิว และสถานะรวมถึงขันตอนการรักษาของผูป้ ่ วยแต่ละราย
(Patient Tracking)
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เกณฑ์เป้ าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน
แหล่งข้อมูล
ระยะเวลา
ประเมินผล
การประมวลผล

2.2.2 เชือมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยการพัฒนาระบบ Telemedicine และ
Ambulance Operation Center (AOC)
2.2.3 ส่ งข้อมูลผูร้ ับบริ การห้องฉุ กเฉิ นทุกราย ผ่านแฟ้ ม “ ACCIDENT ” ในระบบข้อมูล 43 แฟ้ ม
3. การพัฒนาและธํารงรักษากําลังคน
3.1 วางแผนกําลังคนแพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น (EP) พยาบาลเวชปฏิบตั ิฉุกเฉิ น (ENP) และ
นักปฏิบตั ิการฉุ กเฉินทางการแพทย์ (Paramedic)
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ผ่านเกณฑ์ทงั 3 มิติ
ผ่านเกณฑ์ทงั 3 มิติ
ผ่านเกณฑ์ทงั 3 มิติ
ผ่านเกณฑ์ทงั 3 มิติ
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ระบบรายงาน/แบบประเมิน
โรงพยาบาลศูนย์
ประเมินติดตามในไตรมาส 4

โรงพยาบาลมีคณะกรรมการพัฒนาห้องฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลเพือทําหน้าที
1.1 ประเมิน ER คุณภาพ ตามแบบฟอร์ มการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล
(Hospital Based Emergency Care System ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครัง) มาวิเคราะห์ผลตอบค่าตัวชีวัด
1.2 นําข้อมูลทีได้จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล มาสรุ ปเป็ นข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ (Out put นําไปสู่ การพัฒนา ER คุณภาพ)
1.3 นําข้อมูลจากข้อ 1.1 – 1.2 มาวิเคราะห์เชิงปริ มาณและคุณภาพ เพือนําเสนอผลการดําเนินงานต่อ
ผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาล
เอกสารสนับสนุน แบบประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล (Hospital Based Emergency Care System)
ในองค์ประกอบห้องฉุ กเฉิ น
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ยุทธศาสตร์ ที 3 : พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล สมรรถนะ และศักยภาพบุคลากร ให้สามารถรองรับภารกิจ
และวิสัยทัศน์ทีกําหนด
วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ : โรงพยาบาลมีกาํ ลังคนด้านสุ ขภาพ ทีเพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายทีเหมาะสมอย่างเป็ น
ธรรมและทัวถึง รวมทังเจ้าหน้าทีมีความสุ ขในการทํางาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุ ขภาพของประชาชน
ตัวชี วัดที 15 ร้ อยละของบุคลากรทีได้ รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ทกํี าหนด
แผนงาน
10 พัฒนาระบบบริ หารจัดการกําลังคนด้านสุ ขภาพ
โครงการ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุ ขภาพสู่ ความเป็ นมืออาชี พ
นิยาม
เกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ ได้กาํ หนดให้ ส่ วนราชการต้องดําเนิ นการตามแผนกลยุทธ์
การบริ หารทรัพยากรบุคคลเพือให้มีขีดสมรรถนะทีเหมาะสม สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุ ตามเป้ าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. จัดทําแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ขององค์กร
โดยวางแผนบริ หารอัตรากําลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี
1.1 การวางแผนอัตรากําลัง
1.2 พัฒนาและเพิมขีดสมรรถนะบุคลากร
1.3 บริ หารบุคลากรทีมีทกั ษะหรื อสมรรถนะสู งในสายงานหลัก
1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพือสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หาร
1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าทีการงานให้แก่บุคลากร
1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒ นาบุ ค ลากร ซึ งเป็ นกระบวนการบริ หารงานบุ ค คลที ต้อ งปฏิ บ ัติ อ ยู่ ต ลอดเวลาเพื อเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั บุคลากร ตลอดจนทําให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี ยนแปลง
ซึ งการพัฒ นาบุ ค ลากรสามารถดํา เนิ น การได้ 2 รู ป แบบ คื อ แบบที เป็ นทางการ เช่ น การบรรยาย
การฝึ กอบรมเป็ นต้น และแบบทีไม่เป็ นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็ นพีเลียง การสอนแนะ(Coaching)
และการสอนงานอย่างใกล้ชิด
บุคลากร หมายถึง บุคลากร 5 กลุ่ม ดังนี
1. บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบําบัด และ นักวิชาการสาธารณสุ ข
2. บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals)ได้แก่
2.1 บุคลากรซึ งเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่ นักรังสี การแพทย์ นักกิจกรรมบําบัด
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์ การสื อความหมาย นักเทคโนโลยีหวั ใจ
และทรวงอก นักฟิ สิ กส์รังสี และแพทย์แผนไทย
2.2 บุคลากรอืน มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุ ข นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา
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เกณฑ์เป้ าหมาย

3. บุคลากรสนับสนุน (Associates Health personal) ประกอบด้วย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุ กเฉิ น
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสี การแพทย์
4. บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทัวไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ นักวิชาการ/
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุ รการ
5. บุคลากรผูท้ าํ หน้าทีบริ หารงาน ประกอบด้วย ระดับสู ง ระดับกลาง ระดับต้น
ร้ อยละบุ คลากรได้ รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ทีกําหนด หมายถึง จํานวนบุ คลากรทัง 5 กลุ่มที ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์การบริ หารกิ จการบ้านเมื องที ดี พ.ศ 2546 มาตรา 47 เที ยบกับ เป้ าหมายที กําหนดไว้
ในแผนบริ หารอัตรากําลังของเขตสุ ขภาพ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
≥ 90%
≥ 90%
≥ 95%
100%
บุคลากรของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทุกระดับ

ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน ระบบรายงาน
รายงานข้อมูล 1 A = จํานวนบุคลากรทีได้รับการพัฒนาในปี ทีวัดผล
รายงานข้อมูล 2 B = จํานวนบุคลากรเป้ าหมายทีกําหนด
สูตรคํานวณตัวชีวัด (A/B) x 100
การประมวลผล รวบรวมข้อมูล นํามาวิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบเกณฑ์ และคํานวณตามสู ตรทีกําหนด
ความถี
ไตรมาส 2 และ 3
ในการจัดเก็บ
เอกสารสนับสนุน 1. แผนผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัด
2. รายงานการผลการจัดสรร/พัฒนากําลังคนของจังหวัด
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ตัวชี วัดที 17 ระดับความสํ าเร็จของการบริ หารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนได้ ตามเกณฑ์
แผนงาน
10 พัฒนาระบบบริ หารจัดการกําลังคนด้านสุ ขภาพ
โครงการ
2. บริ หารจัดการกําลังคนด้านสุ ขภาพ
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง การมีกระบวนการในการดําเนิ นการ เพือให้
นิยาม
ได้บุคลากรด้านสุ ขภาพทังปริ มาณและศักยภาพทีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชี พ และศัยกภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริ การ ประชาชนเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพได้อย่างครอบคลุมทัวถึงทุก
สิ ทธิ โดยมี 5 องค์ประกอบ ดังนี
1. การวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ครอบคลุม 2 ประเด็น คือ
1.1 การวางแผนการผลิต หมายถึง การวางแผนความต้องการบุคลากรในสายงานทีมีความขาดแคลน
1.2 การพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากร ทังจํานวนและศักยภาพภายใต้
แผนความต้องการอัตรากําลังคนด้านสุ ขภาพในระยะ 5 ปี ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุ ขกลุ่มสายวิชาชี พ
3 กลุ่มวิชาชีพ ดังนี
1.2.1 สายวิชาชีพหลัก มี 9 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ 1) แพทย์ 2) ทันตแพทย์/นักวิชาการสาธารณสุ ข
(ทันตสาธารณสุ ข/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข) 3) เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
4) พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 5) นักกายภาพบําบัด 6) นักรังสี การแพทย์/เจ้าพนังงาน
รังสี การแพทย์ 7) นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
8) นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (พยาธิ วทิ ยา/เซลล์วทิ ยา)
9) นักวิชาการสาธารณสุ ข/เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
1.2.2 สายวิชาชีพเฉพาะมี 4 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ 1) นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์ 2) แพทย์แผนไทย/
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข (อายุรเวท) 3) นักวิชาการสาธารณสุ ข (เวชสถิติ/เจ้าพนักงานเวชสถิติ)
4) นักโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร/โภชนากร
1.2.3 สายวิชาชีพ มี 6 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ 1) ช่างทันตกรรม 2) นักกิจกรรมบําบัด/นักอาชีวบําบัด/
เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด 3) นักจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก 4) นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
5) นักเวชศาสตร์ สือความหมาย 6) นักปฏิบตั ิงานฉุ กเฉิ นการแพทย์/เจ้าพนักงานเวชกิจฉุ กเฉิ น
(ยกเว้นสายงานทีไม่ผลิตในทุกสถาบันหลัก และ/หรื อไม่มีในหน่วยงาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ช่างภาพการแพทย์ ผูช้ ่วยพยาบาล)
2. การสร้ า งความร่ วมมื อด้ านการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการสร้ างความสัมพันธ์
และการประสานงานระหว่างหน่วยทีเกียวข้อง (Stakeholder เพือพัฒนาความร่ วมมือกับสถาบันการผลิ ต
และพัฒนากําลังคนในเขตสุ ขภาพ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิมศักยภาพบุคลากรทีมีความเป็ น
มืออาชีพให้บริ การแก่ประชาชน)
3. การบริ หารงบประมาณด้ านการพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดสรร/การใช้/
ติดตามการใช้งบประมาณ ทีสนับสนุ นความต้องการกําลังคนทังด้านจํานวนและศักยภาพ ทีตอบสนอง
ยุ ท ธศาสตร์ โ รงพยาบาล/จัง หวัด /เขตสุ ข ภาพ/กระทรวง/ประเทศ โดยพิ จ ารณาจากการกํา หนด
เป้ าหมายความต้องการกําลังคนและพัฒนาคน ผลการพัฒนาและร้อยละการใช้งบประมาณได้ตามแผนทีกําหนด
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4. การบริ หารจั ด การด้ า นการผลิ ต และพัฒ นากํา ลั งคน หมายถึ ง กระบวนการในการสรรหา จัดสรร
กระจาย บุคลากร ทังด้านจํานวนและศักยภาพ โดยกําหนดจากความต้องการนําไปสู่ การวางแผนการผลิต
และพัฒนาทีสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข
4.1 ผลการดําเนินการตามแผนความต้ องการบุคลากร หมายถึง ร้อยละของบุคลากรทีได้ตามแผน
ความต้องการกําลังคน
4.2 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคน หมายถึง ร้อยละของบุคลากรทีได้รับการพัฒนาตามเป้ าหมาย
ของเขตสุ ขภาพ
5. การประเมินผลกระทบระบบการบริ หารจั ดการการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการ
ติดตามและวิเคราะห์ผลทีเกิ ดขึนจากการดําเนิ นงาน ด้านการวางแผนความต้องการและพัฒนาบุคลากร/
การสรรหา/การคัดสรร/การจัดบริ การ เป็ นต้น โดยต้องประเมิ นสถานการณ์ ความเสี ยง ความคุ ม้ ทุ น
และข้อขัดแย้ง/ความสมดุลทางวิชาชี พ จนเกิดผลเสี ยในภาพรวม โดยวัดจากสัดส่ วนของบุคลากรทีได้รับ
การพัฒนาตามแผน
เกณฑ์ เ ป้ าหมายที กํา หนด หมายถึ ง ผลลัพ ธ์ ที คาดหวัง ของการดํา เนิ น การทัง 5 องค์ป ระกอบ ตาม
รายละเอียดทีกําหนด ดังนี
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน 1
1. การวางแผนการผลิต
แผนความต้องการ/พัฒนา
และพัฒนากําลังคน
กําลังคน เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ครอบคลุม 1 กลุ่มสาขา
2. การสร้างความร่ วมมือ มีการสร้างความร่ วมมือ
ด้านการผลิตและพัฒนา ของสถาบันการผลิตและ
กําลังคน
พัฒนากําลังคนทีตังอยูใ่ นพืนที
ของจังหวัด/เขตสุขภาพ
ไม่ น้อยกว่ า 1 แห่ ง
3. การบริ หารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านการพัฒนากําลังคน
ตํากว่ าร้ อยละ 50 ตามแผน
4. การบริ หารจัดการด้าน บุ ค ลากรได้รั บ การพัฒ นา
การผลิตและพัฒนา
ตามความต้อ งการตํากว่ า
กําลังคน
ร้ อยละ 50 ของเป้ าหมาย
5. การประเมินผลกระทบ มีระบบการประเมิน
ระบบการบริ หารจัดการ ผลกระทบระบบ
การผลิตและพัฒนา
การบริ หารจัดการการผลิต
กําลังคน
และพัฒนากําลังคน
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน 2
แผนความต้องการ/พัฒนา
กําลังคน เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ครอบคลุม 2 กลุ่มสาขา
มีการสร้างความร่ วมมือ
ของสถาบันการผลิตและ
พัฒนากําลังคนทีตังอยูใ่ นพืนที
ของจังหวัด/เขตสุขภาพ
ไม่ น้อยกว่ า 2 แห่ ง
การเบิกจ่ายงบประมาณ
คิดเป็ นร้ อยละ 75 ตามแผน
บุ ค ลากรได้รั บ การพัฒ นา
ตามความต้องการ
ร้ อยละ 75 ของเป้ าหมาย
มีการจัดทํารายงานผล
การประเมิ น ผลกระทบฯ
เสนอผูบ้ ริ หาร

ระดับคะแนน 3
แผนความต้องการ/พัฒนา
กําลังคน เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ครอบคลุม ทัง 3 กลุ่มสาขา
มีการสร้างความร่ วมมือ
ของสถาบันการผลิตและ
พัฒนากําลังคนทีตังอยูใ่ นพืนที
ของจังหวัด/เขตสุขภาพ
ไม่ น้อยกว่ า 3 แห่ ง
การเบิกจ่ายงบประมาณ
คิดเป็ นร้ อยละ 100 ตามแผน
บุ ค ลากรได้รั บ การพัฒ นา
ตามความต้องการ
ร้ อยละ 100 ของเป้ าหมาย
มีการจัดทําแผนปรั บปรุ ง/
พัฒ นาระบบการบริ หาร
จัดการการผลิตและพัฒนา
กําลังคนครบถ้วนตามทีกําหนด

เกณฑ์เป้ าหมาย

ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน
การประมวลผล
ความถี
ในการจัดเก็บ
เอกสารสนับสนุน

ปี 2564
ผ่าน เกณฑ์ระดับ 3
ทัง 5 องค์ประกอบ
บุคลากรในโรงพยาบาล

ปี 2565
ผ่าน เกณฑ์ระดับ 3
ทัง 5 องค์ประกอบ

ปี 2566
ผ่าน เกณฑ์ระดับ 3
ทัง 5 องค์ประกอบ

สํารวจ / รวบรวม / วิเคราะห์ / สรุ ปผลรายงาน
วิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบตามเกณฑ์ทีกําหนด
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
นโยบาย/แผนกําลังคนของโรงพยาบาล / จังหวัด / เขตสุ ขภาพ
แผนพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ (Service Plan)
ยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นสาธารณสุ ข ระยะ 20 ปี
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ปี 2567
ผ่าน เกณฑ์ระดับ 3
ทัง 5 องค์ประกอบ

ยุทธศาสตร์ ที 4 : พัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากร องค์ความรู ้ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
อย่างมีธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ : โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน และระบบบริ หารจัดการมีธรรมาภิบาล โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
ตัวชี วัดที 18 การประเมิน ITA ผ่ านเกณฑ์
แผนงาน
11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการ
1. ประเมินคุณธรรมความโปร่ งใส
การประเมินคุณธรรมความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
นิยาม
Assessment : ITA) เป็ นการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ
สั ง เคราะห์ เ ป็ นองค์ ป ระกอบหลั ก ที สํ า คัญ และจํา เป็ นในการประเมิ น จํา แนกองค์ ป ระกอบหลั ก
องค์ป ระกอบย่อย ประเด็นการประเมิ น และแปลงไปสู่ ค าํ ถามที ใช้ใ นการประเมิ น จากข้อมูลเอกสาร
หลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence-Bases Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดัชนี ได้แก่
ดัชนี ความโปร่ งใส (Transparency) ดัชนี ความพร้ อมรั บผิด (Accountability) ดัชนี ความปลอดจากการทุ จริ ต
ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน (Corruption-Free Index) ดัช นี วฒั นธรรมคุ ณธรรมในองค์ก ร (Integrity Culture)
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้ องกันการทุจริ ต ประกอบด้วย 1) ปลูก/ปลุกจิตสํานึ ก
2) ป้ องกัน 3) ปราบปราม และ 4) เครื อข่าย มุ่งเน้นการป้ องกันการทุจริ ตให้เข้มแข็ง และมีประสิ ทธิ ภาพ
ผ่านกระบวนการประเมิ นคุ ณธรรม และความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ภายใต้
แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข ตามเป้ าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข
ทียึดหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที ดี ครอบคลุ มการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่ วยงานภาครั ฐในทุ กมิ ติ
ตังแต่การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารและการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าทีภายในหน่ วยงาน ตลอดจนประเมิ น
“ระบบงาน” ทีมีคุณลักษณะทีดี ตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “ วัฒนธรรม ” ในหน่วยงาน
ที มุ่ ง เน้นการเสริ ม สร้ า งวัฒนธรรมและค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต จุ ด เน้น หลัก คื อ การประเมิ น ตนเอง (Self –
Assessment) จากข้อเท็จจริ งที สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์ตามแบบสํารวจ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
เกณฑ์เป้ าหมาย
100 คะแนน (A)
100 คะแนน (A)
100 คะแนน (A)
100 คะแนน (A)
โรงพยาบาลศูนย์
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน ประเมินตนเอง ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จํานวน 26 ข้อ (EB 1 - 26)
การประมวลผล ไตรมาสที 1 (ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี )
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื อจัดจ้าง จํานวน 1 ข้อ ของ EB 1 - 4
2
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื อจัดจ้าง จํานวน 2 ข้อ ของ EB 1 - 4
3
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื อจัดจ้าง จํานวน 3 ข้อ ของ EB 1 - 4
5
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื อจัดจ้าง จํานวน 4 ข้อ ของ EB 1 - 4
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ไตรมาสที 2 (มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ) ค่ าเป้าหมาย ระดับ 3 : 80 คะแนน
: ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิ งประจักษ์ ทุกข้ อ (EB 1 – 26 )
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
80 คะแนน
85 คะแนน
ไตรมาสที 3 (เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี ) ค่ าเป้าหมาย ระดับ 4 : 85 คะแนน
: ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิ งประจักษ์ ทุกข้ อ (EB 1 – 26 )
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
80 คะแนน
85 คะแนน
ไตรมาสที 4 (มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี ) ค่ าเป้าหมาย ระดับ 5 : 90 คะแนน
: ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิ งประจักษ์ ทุกข้ อ (EB 1 – 26 )
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
80 คะแนน
85 คะแนน
ทุก 3 เดือน

ระดับ 5
90 คะแนน

ระดับ 5
90 คะแนน

ระดับ 5
90 คะแนน

ความถี
ในการจัดเก็บ
เอกสารสนับสนุน แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขทีพัฒนาจากสํานักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี วัดที 20 ร้ อยละ Happinometer
แผนงาน
11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการ
3. Happy Organization
องค์ ก รแห่ งความสุ ข หมายถึ ง หน่ ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข ทุ ก ระดับ มี ก ารดํา เนิ นการ
นิยาม
ขับเคลือนองค์กรแห่งความสุ ขตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุ ข
การสร้ างสุ ขในองค์ ก ร หมายถึง การดํา เนิ นงานภายในองค์กรมุ่ง เน้นการสร้ า งเสริ มบุ ค ลากรให้มี ท งั
สุ ขภาพทีดี และมีความสุ ขในการทํางาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ
1. คนทํางานมีความสุ ข (Happy People) การจัดสมดุลชีวติ ในการทํางานได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรม
อันดีงาม และเอืออาทรต่อตนเองและผูอ้ ืน
2. ทีทํางานน่าอยู่ (Happy Workplace) ทีทํางานมีความปลอดภัย ดูแลความสุ ขในการทํางานของบุคลากร
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยูร่ ่ วมกัน และมีการพัฒนาร่ วมกัน
3. การทํางานเป็ นทีม (Happy Teamwork)
เกณฑ์ การประเมินมาตรฐานองค์ กรแห่ งความสุ ข มีทงหมด
ั
5 หมวด ได้แก่
หมวดที 1 ความสําเร็ จเชิงผลลัพธ์ : องค์กรมีมาตรฐานเป็ นทียอมรับของสังคม และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
หมวดที 2 การบริ หาร : ระบบและกลไกบริ หารผลตอบแทนการทํางาน การจัดสวัสดิการบุคลากร
การให้รางวัลยกย่องบุคลากร ความก้าวหน้าในอาชีพ และการสร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมในองค์กร
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เกณฑ์เป้ าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน
การประมวลผล
ความถี
ในการจัดเก็บ
เอกสารสนับสนุน

หมวดที 3 มุ่งเน้นดูแลสุ ขภาพภาย – ใจ ของบุคลากร : การดูแลความสุ ขของครอบครัว การจัดการทํางาน
ทีสอดคล้องกับปั ญหาสุ ขภาพ การประเมินสุ ขภาพของบุคลากร ส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ
จัดการความเครี ยด ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ/การเจ็บป่ วย ส่ งเสริ มให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ส่ งเสริ มให้เกิดความผูกพันในองค์กร และการส่ งเสริ มให้เกิดความสมดุลของการดําเนินชีวติ กับการทํางาน
หมวดที 4 บรรยากาศในการทํางาน : ผูน้ าํ สู งสุ ดมีแนวทางการสร้างสุ ขอย่างต่อเนือง เป็ นต้นแบบการสร้างสุ ข
ในองค์กร บรรยากาศในการทํางานทีส่ งเสริ มความสุ ข สภาพแวดล้อมการทํางานทีดี
และความปลอดภัยในการทํางาน
หมวดที 5 การลงทุนเพือการสร้างสุ ขในองค์กร : การกํากับดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุ ข การสื อสาร
เรื องการสร้างสุ ขในองค์กร การเรี ยนรู ้ในองค์กร สนับสนุนทรัพยากร การมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมสร้างสุ ข และกระบวนการประเมินองค์กรสร้างสุ ข
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
≥ 70%
≥ 75%
≥ 80%
≥ 85%
บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล
ระบบการประเมินดัชนี ความสุ ขของคนทํางาน (Happinometer)
แบบสํารวจคุณภาพชีวติ ความสุ ข และความผูกพันในองค์กรของคนทํางาน
ปี ละ 1 ครัง
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุ ข

ตัวชี วัดที 21 ระดับความสํ าเร็จของ Smart Hospital
แผนงาน
12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุ ขภาพ
โครงการ
1. Smart Hospital
Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ทีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นิยาม
ดิจิทลั เพือสนับสนุนการจัดบริ การภายในโรงพยาบาล ลดขันตอนการปฏิบตั ิ และเพือความสะดวกรวดเร็ ว
ในการรับบริ การทีมีคุณภาดี มีความปลอดภัยและทันสมัยอย่างเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม
เกณฑ์ การประเมินผล
ระดับความสําเร็ จ
เกณฑ์การประเมิน
1
Smart Place / Infrastructure : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล Green and Clean
Hospital ของกรมอนามัย และจัดตกแต่งสถานที ให้สวยงาม ดู มีความทันสมัย
(Digital Look) ช่วยเพิมความสะดวกรวดเร็ วในการรับบริ การ
2
Smart Tools
(ผ่านอย่างน้อย 2 ข้อ 2.1 Queue : มีหน้าจอแสดงลําดับคิว ในจุดทีเหมาะสม เพือลดความแออัด
ไม่เรี ยงลําดับ)
บริ เวณจุดบริ การ และหน้าห้องตรวจ
2.2 Queue : มีช่องทางออนไลน์ หรื อ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริ การ อย่างน้อย 1 จุด
2.3 Devices : มีการเชือมข้อมูลของเครื องมือแพทย์ อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เข้าสู่
HIS อัตโนมัติ
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เกณฑ์เป้ าหมาย

Smart Services
(ผ่านอย่างน้อย 4 ข้อ 3.1 BPM : ยกเลิกการเรี ยกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอืนทีออกโดยราชการ
ไม่เรี ยงลําดับ)
จากผูร้ ับบริ การ
3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผูป้ ่ วยด้วยรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Medical Records : EMR)
3.3 BPM : มีการใช้ใบสังยาในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)
3.4 BPM : มีขอ้ มูลระยะเวลารอคอยรับบริ การ อย่างน้อย 1 จุด บริ การ OPD
3.5 BPM : มีบริ การนัดหมายแบบเหลือมเวลา หรื อมีการจัดกลุ่มผูร้ ับบริ การ
ได้รับบริ การตรงเวลาหรื อแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม
4
Smart Outcome
(เกณฑ์ปี 2565) 4.1 BPM : มีการบริ หารจัดการ Core Business Process
4.2 BPM : มีระบบ ERP ทีเชือมโยงทุก Core Business Process แบบอัตโนมัติ
4.3 Output : มีขอ้ มูล Unit Cost ในแต่ละแผนก
4.4 Outcome : มีระยะเวลารอคอยทีเหมาะสม, มีการบริ หารจัดการ Unit Cost
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสม
5
Smart Hospital
(เกณฑ์ปี 2567) 5.1 Green : มีการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน อย่างยังยืน
5.2 Efficiency : มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ, มี Unit Cost ในเกณฑ์ทีเหมาะสม
ทีสามารถเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอืนได้
5.3 Quality : มีการให้บริ การอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ
5.4 Safety : มี Proactive Risk Management ทีดีในทุกมิติ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
โรงพยาบาลศูนย์

ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน รายงาน
การประมวลผล 1. ตรวจสอบผลการดําเนินงานและรายงานผลไปยังสํานักงานสาธารณสุ ข
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ตรวจสอบข้อมูลการใช้โปรแกรม Smart Health ID
ในกระบวนการยกเลิกการเรี ยกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอืนทีออกโดยราชการ
ปี ละ 1 ครัง
ความถี
ในการจัดเก็บ
เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือการติดตัง Smart Health ID (โปรแกรมเรี ยกใช้ขอ้ มูลประชาชนกลางจาก Population Information
Linkage Center กรมการปกครอง)
2. คู่มือการติดตัง Q4U (โปรแกรมจัดการ Queue แจ้งเตือนลําดับเรี ยกผ่าน H4U app)
3. คู่มือการติดตังเชือมข้อมูลของเครื องมือแพทย์ (Vital Sign) เข้าสู่ HIS อัตโนมัติ
4. แนวทางการดําเนิ นงาน Smart Hospital
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ตัวชี วัดที 23 สถานการณ์ วกิ ฤตทางการเงิน
แผนงาน
13 การบริ หารจัดการด้านการเงินการคลัง
โครงการ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านการเงินการคลัง
นิยาม
หน่ วยบริการทีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริ การสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ทีมีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิ น ระดับ 7 (Risk Scoring) โดยใช้อตั ราส่ วน
ทางการเงิน 5 รายการ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน อัตราส่ วนทางการเงิน 5 รายการ ประกอบด้วย
1. อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน หรื ออัตราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio : CR)
2. อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick Ratio : QR)
3. อัตราส่ วนเงินสด (Cash Ration)
4. ทุนสํารองสุ ทธิ (Net Working Capital : NWC)
5. Net Income : NI
อัตราส่ วนทางการเงิ นทัง 5 รายการข้างต้นถูกนํามาใช้เป็ นเครื องมื อในการวิเคราะห์ สถานการณ์ ทาง
การเงิ นของหน่ วยบริ การโยกําหนดเกณฑ์สําหรับการประเมินโดยมี ค่ากลางของแต่ละหน่ วยบริ การมา
เปรี ยบเทียบกับค่ากลางของอุตสาหกรรม ดังนี
1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสิ นทรัพย์
1.1) CR < 1.5
1.2) QR < 1.0
1.3) Cash < 0.8
2. กลุ่มแสดงความมันคงทางการเงิน
2.1 แสดงฐานะทางการเงิน ทุนหมุนเวียน (NWC) < 0
2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ กําไรสุ ทธิ NI < 0
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ ปัญหาการเงินรุ นแรง
3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน
3.2 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 6 เดือน
การจัดกลุ่มโรงพยาบาลทีประสบวิกฤตทางการเงินเป็ น 7 ระดับ ดังนี
ระดับ 0-1 ปกติ
ระดับ 2 คาดว่าจะดีขึนภายหลัง 3 เดือน
ระดับ 3 คาดว่าจะดีขึนภายใน 3 เดือน
ระดับ 4 คาดว่าจะประสบปั ญหาภายหลัง 6 เดือน
ระดับ 5 คาดว่าจะประสบปั ญหาภายใน 6 เดือน
ระดับ 6 คาดว่าจะประสบปั ญหาภายใน 3 เดือน
ระดับ 7 มีภาวะวิกฤตทางการเงินขันรุ นแรง
เกณฑ์เป้ าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
≤ ระดับ 2
≤ ระดับ 2
≤ ระดับ 2
≤ ระดับ 2
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการรายงาน
การประมวลผล
ความถี
ในการจัดเก็บ

โรงพยาบาลศูนย์
ประเมินหน่วยงาน
วิเคราะห์จากรายงานการเงินของโรงพยาบาล รายไตรมาส
ทุกสิ นไตรมาส (3 เดือนครัง)
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2564
มาตรฐาน HA
80. ผลการดูแลผู้ป่วยโดยรวม (การเสียชีวิต การส่งต่อ
การกลับมารักษาหรือการนอน รพ.ซ้ํา) ที่สะท้อนคุณภาพ
การดูแลรักษา
81. ผลด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ

82. ผลด้านความต่อเนื่องในการดูแล

83. ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรค
สําคัญ (สะท้อนมิติคุณภาพ appropriateness,
effectiveness, safety, people centered/holistic)
83.1 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (Appropriateness)
83.2 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (Effectiveness)

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

อัตราตายรวมผู้ป่วยนอนรักษาใน รพ.
ร้อยละของ Re-admission ใน 28 วัน
ร้อยละของการส่งต่อนอกเขตสุขภาพ
ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) ภายใน 30 นาที (Door to needle time)
อัตราผู้ป่วย Ischemic stroke ที่ได้รับThrombolytic agents ภายใน 60 นาที
อัตราที่ผู้ป่วย sepsis ได้รับการดูแลแบบวิกฤตตามความเร่งด่วน ภายใน 3 ชม.
ร้อยละของผู้ป่วย sepsis ได้รับ antibiotic ภายใน 1 ชม.
ผู้ป่วย DCS type 2 เข้าถึงบริการ HBOT ภายใน 90 นาที
ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวางแผนจําหน่ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ร้อยละของทารกกลุ่มเสี่ยงที่ติดตามอาการใน high risk clinic ที่อายุ 18 เดือน
- มีการเจริญเติบโตสมวัย
- มีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละของผู้ป่วยประคับประคองที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามแผนจนถึงสถานะสุดท้ายของชีวิต
ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับการทํา PPCI ภายใน 120 นาที
ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสมองจากการบาดเจ็บเมื่อมีข้อบ่งชี้ภายใน 1 ชม.
ร้อยละของสตรีที่มีผลเซลล์ปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนวทาง
ร้อยละของผู้ป่วยผ่าตัด TKA ที่สามารถ ROM Knee ได้ ≥90% ภายใน 5 วันหลังผ่าตัด
ผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ได้รับการทําศัลยกรรมเพื่อแก้ไขความผิดปกติ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ร้อยละผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้ทํา advance care plan
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke
- ภาพรวม
- Ischemic Stroke
- Hemorrhagic Stroke
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2564
มาตรฐาน HA
ตัวชี้วัด
83.2 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
21. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis
โรคสําคัญ (Effectiveness)
22. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 5ml/min/1.73m2/yr
23. อัตราความสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
24. อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะแยกระดับ (ต่อผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะแต่ละระดับ)
- ภาพรวม
- Mild to moderate TBI
- Severe TBI
25. ร้อยละของผู้ป่วยมีน้ําหนักตัวลดลง มากกว่า 20% ของน้ําหนักก่อนผ่าตัด (TWL≥ 20%)
26. อัตราการลุกจากเตียงภายใน 5 วัน หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (เริ่ม ปี 2562)
27. ทารกแรกเกิดตายภายใน 28 วันหลังคลอด:การเกิดมีชีพ 1000 ราย
- ภาพรวม
- BW< 1000 กรัม
- BW1000 - 1499 กรัม
- BW 1500 - 2499 กรัม
28. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความสําเร็จของการมองเห็นดีขึ้นหลังผ่าตัดต้อกระจกภายใน 1 เดือน ≥ 2 แถว Snellen chart
29. ร้อยละของการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก
30. ผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open heart surgery)
- อัตราตายการเสียชีวิต
31. อัตราการเสียชีวิตผู้บาดเจ็บที่มีค่าโอกาสรอดชีวิตมากกว่าร้อยละ 75
32. อัตราการเสียชีวิตของมารดา
33. อัตราเสียชีวิตของมารดาตกเลือดหลังคลอด
83.3 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
34. ร้อยละของภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วย HBOT ระดับ E ขึ้นไป
โรคสําคัญ (Safety)
35. ร้อยละของผู้ป่วย Bariatric Surgery เกิดรอยรั่วของรอยต่อจากการผ่าตัด
36. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในทารกแรกเกิด
- ROP stage 3 ขึ้นไป
- BPD
37. อัตราการเกิดภาวะชักของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
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มาตรฐาน HA
83.3 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (Safety)
83.4 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (People centered/Holistic)
85. ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด (S)
86. ผลด้านความปลอดภัย
ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (I)

87. ผลระบบบริหารจัดการด้านยา
และด้านความปลอดภัยในการใช้ยา/ เลือด (M)

87. ผลระบบบริหารจัดการด้านยา และด้านความปลอดภัย
ในการใช้ยา/เลือด (M)

ตัวชี้วัด
38. อัตราการเกิด birth asphyxia ที่ 1 และ 5 นาที
39. ร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัด parathyroidectomy ที่มีภาวะ severe hypocalemia และเกิดอุบัติการณ์ระดับ D-I
40. อัตราการทําผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเต้านมใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
41. ร้อยละของ good death ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
44. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยผ่าตัดใน 24 ชม.
45. จํานวนผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตําแหน่ง ที่ส่งผลมีระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป*
46. ร้อยละของการติดเชื้อแผลผ่าตัด
47. อัตราการติดเชื้อดื้อยา ในโรงพยาบาล (ครั้ง/1000 วันนอน)
48. อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ครั้ง/1000 วันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ)
49. อัตราการติดเชื้อ CAUTI/1,000 Cath. Days*
50. อัตราการติดเชื้อ CLABSI/1,000 Cath. Days*
51. จํานวนผู้ป่วยติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ํา (Covid-19, Ebola, Mers)
52. Medication error with harms (level E up)* (ครั้ง)
53. Medication error with harms (level G-I)* (ครัง้ )
54. อัตรา Prescribing error : OPD (ต่อ1000ใบสั่งยา) / IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)*
55. อัตรา Transcribing error : IPD (ต่อ1000 /วันนอน)*
56. อัตรา Pre-dispensing error : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)*
57. อัตรา Dispensing error : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)*
58. อัตรา Administration : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)*
59. อัตรา Medication error จากการใช้ยาคู่ Fatal DI OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)*
60. อัตราการแพ้ยาซ้ําจากระบบโรงพยาบาล OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)*
61. อัตราการแพ้ยากลุ่มเดียวกันจากระบบโรงพยาบาล OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)
62. งาน Safety warfarin
- % INR in target
- % ADE
63. ร้อยละอุบัติการณ์ให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด*
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2564
มาตรฐาน HA
88. ผลด้านความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย (P)

89. ผลด้านความปลอดภัยในการใช้ line/tube/catheter
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (L)
90. ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลภาวะฉุกเฉิน (E)
91. ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ

92. ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

ตัวชี้วัด
จํานวนอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาดที่ส่งผลตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป
ร้อยละการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (Missed/Delayed diagnosis) ของโรคไส้ติ่งอักเสบ
อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 ขึ้นไป
- ผู้ป่วยทั้งหมด
- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
อัตราการพลัดตกหกล้มตั้งแต่ระดับ C ขึ้นไป
จํานวนครั้งของความเสี่ยงที่อาจทําให้/ทําให้เกิดการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด
อัตราการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป
อัตราผู้ป่วย Undertriage
อัตราผู้ป่วย Overtriage
อุบัติการณ์คัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน (Undertriage หรือ Overtriage) ตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมา
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ร้อยละตัวชี้วัดตามกลุ่มวัยที่มีการขับเคลื่อนผ่านเกณฑ์ (5 กลุ่มวัย)
ร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สงู อายุ ผู้พิการ และผูด้ ้อยโอกาส และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long term Care) ผ่านเกณฑ์
ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM) ได้รับการให้สุขศึกษาเฉพาะรายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- Pre-HT
- Pre-DM
ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ( เริ่มปี 60 )
ร้อยละของชมรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ร้อยละของตําบลจัดการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2564
มาตรฐาน HA
ตัวชี้วัด
93. ผลด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพัน
83. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ป่วยใน
ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
84. ร้อยละของข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการ
94. ผลด้านกําลังคน (IV-3)
85. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
86. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
87. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
- ร้อยละ BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน(BMI≥25)
88. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (หู ตา ปอด)
89. การติดเชื้อของบุคลากร
9.1 วัณโรคปอด
9.2 โรคไข้อีสุกอีใส
9.3 โรคอุบัติใหม่ (MERS, Ebola, COVID-19)
90. บุคลากรที่บาดเจ็บจากการทํางาน (เข็มตํา ของมีคมบาด สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา)
95. ผลด้านการนํา (IV-4)
91. ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุตามเป้าหมาย
92. ร้อยละความสําเร็จของ ITA (เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ร้อยละ 85, ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 90)
93. ภาวะวิกฤตระดับทางการเงินขององค์กร
94. ร้อยละของการพัฒนาในกลุ่มโรคและประเด็นความเสี่ยงสําคัญที่มีผลลัพธ์ผ่านค่าเป้าหมาย
1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
2) VCR patient safety Goals
97. น้ําทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
98. Green and Clean Hospital
96. ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานสําคัญ
99. จํานวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง
เช่น IM, BCM, Supply chain, RM, ENV
100. สัดส่วนอุบัติการณ์ระดับ near miss/ อุบัติการณ์ทั้งหมด
101. ร้อยละอุบัติการณ์ระดับ E-I ได้รับการ แก้ไขเชิงระบบ
102. ร้อยละของตัวชี้วัด ของ (SIMPLE)2ผ่าน ค่าเป้าหมาย
101.1 Patient Safety Goals
101.2 Personnel Safety Goals
102. ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับดีมากขึ้นไป
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2564
มาตรฐาน HA
ตัวชี้วัด
96. ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานสําคัญเช่น IM, 103. ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับดีมากขึ้นไป
BCM, Supply chain, RM, ENV
104. จํานวนครั้งการซ้อมแผนอัคคีภัย
105. จํานวนครั้งการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่
106. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital
107. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน OPD
108. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน IPD
109. จํานวนอุบัติการณ์เครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอและพร้อมใช้
110. ร้อยละการอ่านผลลักษณะทางรังสีเต้านมไม่ตรงกับผลชิ้นเนื้อ
111. อุบัติการณ์จากการเตรียมเลือดจ่ายให้แก่ผู้ป่วย
112. ร้อยละของการเกิด Transfusion Reaction จากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
97. ผลลัพธ์ด้านการเงิน (IV-6)
113. Unit cost (บาท)
- OPD : รพศ A ≤ 700 เตียง
- IPD : รพศ A ≤ 700 เตียง
114. ค่า CMI
115. รายได้ ≥ รายจ่าย
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ตัวชีวัดสําคัญทางคลินิก (THIP II)
ลําดับ
รหัส
1 DH0101
2 DH0110

ชือตัวชีวัด
ร้อยละการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือหัวใจตายเฉี ยบพลัน
ร้อยละผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือหัวใจตายเฉี ยบพลัน ชนิด STEMI ทีได้รับ Primary
Percutaneous Coronary Intervention (PPCI) ภายใน 90 นาที หรื อ Fibrinolytic
Agent ภายใน 30 นาทีเมือแรกรับ
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือหัวใจตายเฉี ยบพลัน
ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน
ระยะเวลาวันนอนเฉลียผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือหัวใจตายเฉี ยบพลัน
ร้อยละผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือหัวใจตายเฉี ยบพลัน ชนิด STEMI ทีได้รับ Fibrinolytic
Agent ภายใน 30 นาทีเมือมาถึงโรงพยาบาล
ร้อยละการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วย Stroke

3

DH0111

4
5

DH0112
DH0113

6

DN0101

7

DN0102

8

DN0106

9

DN0107

10

DN0108

11

DN0109

12

DN0110

13

DN0301

14

DN0302

15
16
17

DN0303
DR0101
DR0102

18

DR0201

ร้อยละผูป้ ่ วย Ischemic Stroke ที,ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที
เมือมาถึงโรงพยาบาล
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยทีทํา Craniotomy
โดยมีสาเหตุจากการบาดเจ็บทีศีรษะภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ร้อยละของผูป้ ่ วยบาดเจ็บที,ศีรษะทีเสี ยชีวติ ภายใน 48 ชัวโมง ภายหลังการบาดเจ็บ
(เฉพาะผูป้ ่ วยบาดเจ็บต่อสมอง)
ร้อยละการผ่าตัดสมองในผูป้ ่ วยบาดเจ็บทีศีรษะทีมี Intracranial Injury
ร้อยละการเสี ยชีวติ หลังจากเข้ารับการรักษาของผูป้ ่ วยโรคปอดบวม
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยโรคปอดบวมภายใน 28 วัน
หลังจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ร้อยละการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยวัณโรคปอดในช่วง 12 เดือน

19

DR0202

ร้อยละของผูต้ ิดเชือเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด

ร้อยละผูป้ ่ วยโรคสมองขาดเลือดทีได้รับยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet) ภายใน 2 วัน
หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ร้อยละผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินและได้รับการรักษาด้าน
เวชศาสตร์ฟืนฟูเพือฟื นฟูสมรรถภาพภายใน 72 ชัวโมง
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูป้ ่ วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม
ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูป้ ่ วย Stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน
(Total Re-admit)
ระยะเวลาวันนอนเฉลียของผูป้ ่ วย Stroke
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ผูร้ ับผิดชอบ
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม

PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม /
PCT ศัลยกรรม
PCT อายุรกรรม /
PCT ศัลยกรรม
ก.เวชศาสตร์ฟืนฟู
PCT อายุรกรรม /
PCT ศัลยกรรม
PCT อายุรกรรม /
PCT ศัลยกรรม
PCT อายุรกรรม /
PCT ศัลยกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT ศัลยกรรม
PCT ศัลยกรรม
PCT ศัลยกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม /
ก.เวชกรรมสังคม
PCT อายุรกรรม /
ก.เวชกรรมสังคม

ตัวชีวัดสําคัญทางคลินิก (THIP II)
ลําดับ
รหัส
20 DR0203

ชือตัวชีวัด
ร้อยละความสําเร็ จการรักษาวัณโรค

21

DR0204

ร้อยละผูป้ ่ วยวัณโรคได้รับการตรวจคัดกรอง HIV

22

DR0205

23
24
25
26

DR0401
DR0403
DR0404
DC0101

ร้อยละผูป้ ่ วยวัณโรคทีมีผลเลือดเอชไอวีบวกได้รับการรักษาด้วย
Antiretroviral therapy (ART)
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูป้ ่ วย COPD ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ร้อยละการเสี ยชีวติ จากโรคปอดอุดกันเรื อรัง
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกันเรื อรังยังสูบบุหรี
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที,ควบคุมระดับนําตาลในเลือดได้ดี

27

DC0103

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา

28

DC0107

ร้อยละผูป้ ่ วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

29

DC0201

ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูงทีควบคุมความดันโลหิ ตได้ดี

30

DC0301

31

DC0302

32
33
34
35
36

DC0306
DC0401
DC0402
DC0403
DC0501

ร้อยละของผูต้ ิดเชือเอชไอวีที,กินยาต้านไวรัส ได้รับการตรวจ Viral Load (VL)
อย่างน้อย 1 ครังต่อปี
ร้อยละของผูต้ ิดเชือเอชไอวีที,มี Viral Load (VL) < 50 copies/ml หลังจากกินยา
ต้านไวรัสมาแล้ว 12 เดือน
ร้อยละของผูต้ ิดเชือเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
ร้อยละการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลก่อนวันนัดโดยไม่ได้วางแผนของผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ร้อยละการเสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งตับ
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังทีสามารถชะลอความเสื อมของไตได้ตามเป้ าหมาย

37
38
39
40
41

DO0204
DO0205
DO0303
DO0304
DG0101

ร้อยละการติดเชือแผลผ่าตัดเปลียนข้อสะโพกภายใน 1 ปี
ร้อยละการติดเชือแผลผ่าตัดเปลียนข้อสะโพกภายใน 90 วัน
ร้อยละการติดเชือในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลียนข้อเข่าภายใน 1 ปี
ร้อยละการติดเชือในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลียนข้อเข่าภายใน 90 วัน
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูป้ ่ วย Upper GI Hemorrhage ภายใน 28 วัน
โดยไม่ได้วางแผน
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ผูร้ ับผิดชอบ
PCT อายุรกรรม /
ก.เวชกรรมสังคม
PCT อายุรกรรม /
ก.เวชกรรมสังคม
PCT อายุรกรรม /
ก.เวชกรรมสังคม
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม /
คลินิกเบาหวาน 360องศา
PCT อายุรกรรม /
คลินิกเบาหวาน 360องศา
/PCT จักษุ
PCT อายุรกรรม /
คลินิกเบาหวาน 360องศา
PCT อายุรกรรม /
คลินิกเบาหวาน 360องศา
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม
หน่วยเคมีบาํ บัด
หน่วยเคมีบาํ บัด
หน่วยเคมีบาํ บัด
PCT อายุรกรรม/
หน่วยไตเทียม
PCT ศัลยกรรมกระดูก
PCT ศัลยกรรมกระดูก
PCT ศัลยกรรมกระดูก
PCT ศัลยกรรมกระดูก
PCT ศัลยกรรม

ตัวชีวัดสําคัญทางคลินิก (THIP II)
ลําดับ
42
43
44
45
46

รหัส
DG0102
DG0201
DG0202
DS0101
DS0401

47
48
49
50
51

DE0103
DE1201
DE1202
CM0101
CM0104

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

CM0105
CM0107
CM0109
CM0110
CM0116
CM0117
CM0201
CM0202
CM0203
CM0204
CM0205
CM0206
CM0207

65

CM0208

66

CM0209

67

CA0101

68

CA0102

ชือตัวชีวัด
ระยะเวลาวันนอนเฉลียผูป้ ่ วย Upper GI Hemorrhage (UGIH)
ร้อยละการเกิดไส้ติงทะลุในผูป้ ่ วยโรคไส้ติงอักเสบ
ร้อยละการเสี ยชีวติ จากไส้ติงอักเสบ
ร้อยละของผูต้ ิดยาเสพติดกลุ่ม Methamphetamine โดยรวมที,หยุดเสพต่อเนือง 3 เดือน
อัตราคงอยูใ่ นการบําบัดรักษา 1 ปี ด้วยเมทาโดนระยะยาว ของผูต้ ิดสารเสพติด
ในกลุม่ Opioid
ร้อยละการตรวจพบผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านมระยะแรก Stage 1, 2
ร้อยละผูป้ ่ วยทีเข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งตามเกณฑ์ช่วงอายุไม่เกิน 6 เดือน
ร้อยละผูป้ ่ วยทีเข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ตามช่วงอายุไม่เกิน 18 เดือน
สัดส่ วนการตายของมารดาจากการตังครรภ์ และ/หรื อการคลอด (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูค้ ลอด Caesarean Section ภายใน 28 วัน
โดยไม่ได้วางแผน
ระยะเวลาวันนอนเฉลียของผูค้ ลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉี ยบพลันกรณี คลอดทางช่องคลอด
ร้อยละการชักขณะตังครรภ์ คลอดหรื อหลังคลอด
อัตราหญิงตังครรภ์ทีมีภาวะเบาหวาน
ร้อยละการได้รับ Prophylactic Antibiotic ในการผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
ร้อยละการติดเชือแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
อัตราการตายปริ กาํ เนิด (อายุครรภ์ตงแต่
ั 22 สัปดาห์)
อัตราการตายปริ กาํ เนิด (อายุครรภ์ตงแต่
ั 28 สัปดาห์)
อัตราการตายของทารกแรกเกิด
อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
อัตราการขาดออกซิเจนรุ นแรงในทารกแรกเกิด
ร้อยละทารกแรกเกิดนําหนักตํากว่า 2,500 กรัม
ร้อยละการเสี ยชีวติ ในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดนําหนักตํากว่า 1,000 กรัม
ภายใน 28 วัน
ร้อยละการเสี ยชีวติ ในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดนําหนัก 1,000-1,499 กรัม
ภายใน 28 วัน
ร้อยละการเสี ยชีวติ ในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดนําหนัก 1,500 - 2,499 กรัม
ภายใน 28 วัน
อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างผ่าตัดในผูป้ ่ วยที,มีระดับ ASA Physical
Status I, II ก่อนผ่าตัด
ร้อยละของการเยียมผูป้ ่ วยก่อนการให้ยาระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยในทีรับการผ่าตัด
แบบไม่ฉุกเฉิน
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ผูร้ ับผิดชอบ
PCT ศัลยกรรม
PCT ศัลยกรรม
PCT ศัลยกรรม
ก.จิตเวชและยาเสพติด
ก.จิตเวชและยาเสพติด
PCT ศัลยกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ทันตกรรม
PCT สูตินรี เวชกรรม
PCT สูตินรี เวชกรรม
PCT สูตินรี เวชกรรม
PCT สูตินรี เวชกรรม
PCT สูตินรี เวชกรรม
PCT สูตินรี เวชกรรม
PCT สูตินรี เวชกรรม
PCT สูตินรี เวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
PCT กุมารเวชกรรม
ก.วิสญ
ั ญี
ก.วิสญ
ั ญี

ตัวชีวัดสําคัญทางคลินิก (THIP II)
ลําดับ
รหัส
69 CA0103
70 CA0104
71 CO0101
72
73
74
75

CO0105
CO0107
CG0101
CE0101

76
77
78

CE0102
CE0103
CE0104

79
80
81
82

CI0101
SI0101
SI0102
SI0103

83
84

SI0201
SI0202

85

SI0203

86
87

SI0301
SI0302

88

SI0303

89

SL0101

ชือตัวชีวัด
ร้อยละของผูป้ ่ วยทีรับการให้ยาระงับความรู ้สึกทีได้รับการดูแลในห้องพักฟื น
ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการใส่ท่อหายใจซําภายใน 2 ชัวโมงหลังการถอดท่อหายใจ
ร้อยละของการใช้แบบตรวจสอบเพือความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเมือมารับการตรวจ
รักษาในห้องผ่าตัด
ร้อยละการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยผ่าตัดใน 24 ชัวโมง
ร้อยละการผ่าตัดซํา
อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล
ร้อยละผูป้ ่ วยห้องฉุกเฉิ นทีมีภาวะติดเชือในกระแสโลหิ ตได้รับยาต้านจุลชีพ
ภายใน 3 ชัวโมง
ค่าเฉลียระยะเวลาการเข้ารับ-ออกจากบริ การของผูป้ ่ วยทีมารับบริ การทีห้องฉุกเฉิน
ร้อยละของผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นมากทีได้รับบริ การทีห้องฉุกเฉิ นระยะเวลาภายใน 60 นาที
ร้อยละผูป้ ่ วยห้องฉุกเฉิ น ที,มีภาวะติดเชือในกระแสโลหิ ตได้รับยาต้านจุลชีพ
ภายใน 1 ชัวโมง
ร้อยละการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยในจากภาวะติดเชือในกระแสโลหิ ต
อัตราการติดเชือปอดอักเสบจากการใช้เครื องช่วยหายใจ (ภาพรวม)
อัตราการติดเชือปอดอักเสบจากการใช้เครื องช่วยหายใจ ของผูป้ ่ วยทีนอนรักษาใน ICU
อัตราการติดเชือปอดอักเสบจากการใช้เครื องช่วยหายใจ ของผูป้ ่ วยทีนอนรักษา
นอก ICU ของโรงพยาบาล
อัตราการติดเชือในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง (ภาพรวม)
อัตราการติดเชือในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง ของผูป้ ่ วย
ทีนอนรักษาใน ICU
อัตราการติดเชือในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง ของผูป้ ่ วย
ทีนอนรักษานอก ICU ของโรงพยาบาล
อัตราการติดเชือระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปั สสาวะ (ภาพรวม)
อัตราการติดเชือระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปั สสาวะ ของผูป้ ่ วย
ทีนอนรักษาใน ICU
อัตราการติดเชือระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปั สสาวะ ของผูป้ ่ วย
ทีนอนรักษานอก ICU ของโรงพยาบาล
อัตราส่วนการขอใช้โลหิ ตต่อการใช้โลหิ ตจริ ง
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ผูร้ ับผิดชอบ
ก.วิสญ
ั ญี
ก.วิสญ
ั ญี
ก.ห้องผ่าตัด
ก.ห้องผ่าตัด
ก.ห้องผ่าตัด
PCT อายุรกรรม
PCT อายุรกรรม /
ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
PCT อายุรกรรม / ก.IC
ก.IC
ก.IC
ก.IC
ก.IC
ก.IC
ก.IC
ก.IC
ก.IC
ก.IC
ก.ธนาคารเลือด
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ตัวชี้วัดตามมิติการพัฒนาคุณภาพ : PCT สูติ - นรีเวชกรรม (PIH, PPH, Preterm, Brith Asphyxia, CA cervix)

โรค

การเข้าถึง

การดูแลต่อเนื่อง

และการเข้ารับบริการ

( Continuity)

ประสิทธิภาพ
ความเหมาะสม
(Appropriate )

ประสิทธิผล (Effective)

(Efficient)

การดูแลที่ยึดคน
ความปลอดภัย (Safe)

( Access )

เป็นศูนย์กลาง

การสร้างเสริมสุขภาพ
(Health Promotion)

(People centered )

PIH

อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนอายุครรภ์<12สัปดาห์

- อัตราของการคัดกรอง
- อัตราการวินิจฉัย/รักษา
ภาวะเสี่ยง preeclampsia/ ภาวะ preeclampsia
ได้รับ aspirin
ตาม criteria

PPH

- อัตราของการฝากครรภ์ครั้งแรก - อัตราของการได้รับ
ก่อนอายุครรภ์<12 สัปดาห์
ยา ferrous
- อัตราการเข้าถึง ICU
- อัตรามารดามีภาวะซีด
ขณะตั้งครรภ์

- อัตรามารดามีภาวะ
preeclampsiaลดลง 30%

Preterm

- อัตราความสําเร็จ
- อัตราการเกิดPPH <5%
การแก้ไขภาวะซีด
ขณะฝากครรภ์
- อัตราความสําเร็จ detection
/management PPH
- อัตราของการฝากครรภ์ครั้งแรก - อัตราของการได้รับ
- อัตราการรับการประเมิน
- อัตราความสําเร็จ
ก่อนอายุครรภ์<12สัปดาห์
utrogestan ในรายที่มีข้อบ่งชี้ ภาวะเสี่ยง preterm
ในการยับยั้งการคลอด
- อัตราการได้รับ
dexamethaxone
ครบ 4 dose
ยับยั้งการคลอด

Birth
Asphyxia

- อัตราการ admission test
EFM 100%

อัตราการใช้ pathograph
100%

- อัตราการใช้ early
warning sign

CA cervix

- อัตราการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี
อายุ25-65 ปี
- ร้อยละของผู้ป่วย
ที่ได้รับการติดตาม
และแจ้งผลตรวจมะเร็งปากมดลูก

- ระยะเวลาเพื่อรับการรักษา
CCRT ภายใน 6 wk
- อัตราการใช้ระบบThai refer
-อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง
การเตรียมผู้ป่วยก่อนส่งต่อ

- ระยะเวลาการรอคอยผ่าตัด
และการให้ CMT
ภายใน 4 สัปดาห์
- อัตราการวินิจฉัยล่าช้า/
ความผิดพลาด

- อัตราการเกิด
Birth Asphyxia
<25:1000 LB
สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ระยะที่1,2 ต่อระยะ 3-4
ร้อยละสตรีที่มีผลเซลล์ผิดปกติ
ได้รับการรักษาตามแนวทาง
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- อัตรามารดาตาย
จากpreeclampsia
- อัตราการเกิดภาวะ
eclampsia
- อัตราการมารดา
เกิดภาวะ Magnesium
toxicity
- อัตรามารดาตายจาก PPH
- อัตราemergency
hysterrectomy

- อัตราที่หญิงตั้งครรภ์คลอด
ก่อนกําหนด
- อัตราการเกิดภาวะ BA

- อัตราการเกิดภาวะ
Birth Asphyxia
<10 :1000 LB
- อัตรา 5 year
surrvival rate

- อัตราของมารดา หลังคลอด
ได้รับการติดตาม
ภาวะความดันโลหิตสูง/
แนะนําการคุมกําเนิด
ที่เหมาะสม

- อัตราหญิงตั้งครรภ์
ได้รับความรูเรื่องอาหาร
เพิ่มความเข้มข้นของเลือด

- อัตราของมารดา
ที่ฝากครรภ์คุณภาพ

- อัตราการผ่านการอบรม
เรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิด
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน - อัตราผู้ป่วยมะเร็ง
ร้อยละของนักเรียนหญิง
จากการให้ยา CMT
ปากมดลูกระยะสุดท้าย ชัน้ ป.5 ( 9-14ปีได้รับ
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้รับการดูแล
vaccine HPV)
จากการผ่าตัด
แบบประคับประคอง

ตัวชี้วัดตามมิติการพัฒนาคุณภาพ : PCT สูติ - นรีเวชกรรม (PIH, PPH, Preterm, Brith Asphyxia, CA cervix)
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(People centered )
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- อัตราการเกิดภาวะ
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- อัตราการมารดา
เกิดภาวะ Magnesium
toxicity
- อัตรามารดาตายจาก PPH
- อัตราemergency
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- อัตราที่หญิงตั้งครรภ์คลอด
ก่อนกําหนด
- อัตราการเกิดภาวะ BA

- อัตราการเกิดภาวะ
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- อัตรา 5 year
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- อัตราของมารดา หลังคลอด
ได้รับการติดตาม
ภาวะความดันโลหิตสูง/
แนะนําการคุมกําเนิด
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ได้รับความรูเรื่องอาหาร
เพิ่มความเข้มข้นของเลือด

- อัตราของมารดา
ที่ฝากครรภ์คุณภาพ

- อัตราการผ่านการอบรม
เรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิด
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน - อัตราผู้ป่วยมะเร็ง
ร้อยละของนักเรียนหญิง
จากการให้ยา CMT
ปากมดลูกระยะสุดท้าย ชัน้ ป.5 ( 9-14ปีได้รับ
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้รับการดูแล
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แบบประคับประคอง

ภาคผนวก

T (Threats) = ภัยคุกคาม
ประชากร (Population)
1. จํานวนผูส้ ู งอายุมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย ไม่มีผดู ้ ูแล
2. ชาวยุโรปสู งวัยมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ภูเก็ต
3. มีการเคลื่อนย้ายของแรงงาน / นักท่องเที่ยวทําให้เกิดปั ญหาโรคระบาด โรคอุบตั ิใหม่ / อุบตั ิซ้ าํ
และควบคุมโรคยาก
4. ประชากรแฝง / คนไทยที่เป็ นกลุ่มชาวเลไม่มีบตั รประชาชน ทําให้ไม่ได้รับสิ ทธิ์การรักษาพยาบาล
และไม่ถูกนํามาคิดงบประมาณที่จะจัดสรรมาให้
เศรษฐกิจ (Economy)
1. องค์กรระหว่างประเทศที่มาช่วยดูแลคนในชาติตวั เอง ไม่สนับสนุนทางการเงิน
2. การที่เป็ นเมืองเศรษฐกิจทําให้เกิดปั ญหาด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบตั ิเหตุจราจร
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิม่ ขึ้น
3. สถานการณ์โรคโควิด 2019 เศรษฐกิจโลกตกตํ่า ทําให้มีนกั ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดภูเก็ตน้อยลง
4. การคมนาคมมีหลายช่องทาง มีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรหลายประเภท เช่น อุบตั ิเหตุจราจร
ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ
5. เทคโนโลยีและยาที่นาํ มาใช้ในการรักษาพยาบาลมีราคาแพงมาก เบิกคืนได้ต่าํ กว่าราคาที่ให้บริ การ
6. การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารหลากหลายที่เข้าถึงง่ายและส่ งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
ส่ งผลต่อภาพลักษณ์เชิงลบขององค์กร
สั งคม (Social)
1. การที่มีนกั ท่องเที่ยว / แรงงานหลายชาติ หลายภาษา ทําให้มีอุปสรรคของการสื่ อสารจากภาษาที่หลากหลาย
2. ความคาดหวังของสังคมต่อการให้บริ การสุ ขภาพที่สูงขึ้น ทําให้เกิดกระแสการร้องเรี ยน และฟ้ องร้องเพิ่มขึ้น
3. พื้น ที่ ที่เ ป็ นเกาะ (เกาะยาว เกาะราชา เกาะเฮ เกาะมะพร้ าว ฯลฯ) ต้อ งเดิ น ทางโดยใช้เ รื อ
หากอยู่ใ นช่ วงมรสุ ม หรื อ ภาวะเร่ งด่ ว นจะเดิ น ทางได้ช้า และลํา บาก
4. เป็ นจังหวัดที่เสี่ ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิและโรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ าํ เช่น tsunami, แผ่นดินไหว, ดินถล่ม,
นํ้าท่วม, เรื อล่ม, อัคคีภยั , Covid, Mers, HIV, SARS
5. ประชากรพื้นเมืองมีวฒั นธรรม พฤติกรรมการบริ โภค และวิถีชีวิตที่หลากหลาย ทําให้การจัดระบบ
บริ การสุ ขภาพเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มจึงทําได้ยาก
6. มีลกั ษณะของการสาธารณสุ ขในเขตเมืองทําให้การเข้าถึงบริ การขั้นพื้นฐานไม่ครอบคลุม / ไม่ทวั่ ถึง
7. การควบคุมกํากับมาตรฐานของสถานประกอบการยังได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการน้อย
การเมือง (Political)
1. นโยบายให้บริ การสุ ขภาพชาวต่างชาติอย่างมีคุณภาพและไม่มีความเหลื่อมลํ้ากับคนไทย
2. การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม DRG
3. นโยบาย 30 บาท รักษาได้ทุกที่/ บัตรใบเดียวเที่ยวทัว่ เกาะ

O (Opportunities) = โอกาส
ประชากร
1. ชมรมผูส้ ูงอายุในพื้นที่เข้มแข็งทุกตําบล / เครื อข่ายผูส้ ูงอายุเข้มแข็ง
2. จํานวนนักท่องเที่ยวมาก เพิม่ รายรับจากการรักษาพยาบาล (สิ ทธิเงินสด)
3. แรงงานต่างด้าวจํานวนมาก ซึ่งหากเอาเข้าระบบได้กจ็ ะมีรายรับจากประกันสังคมเพิม่ ขึ้น
เศรษฐกิจ
1. กงสุ ล / สถานทูต / หน่วยงานระหว่างประเทศช่วยดูแลชาวต่างชาติในภูเก็ต
2. รายรับจากการรักษาพยาบาลชาวต่างชาติ เป็ นเงินสด / International Claim
3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ / ครุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องมือแพทย์ อาคารสิ่ งก่อสร้าง จากประชาชนจํานวนมาก
สั งคม
1. เครื อข่ายทางสังคม เช่น ศาลเจ้าปุดจ้อ มูลนิธิกศุ ลธรรม มูลนิธิวดั พระใหญ่ มิ่งมงคลเอกนาคคีรี
สโมสรต่างๆ ให้การช่วยเหลือระดมเงินทุน พัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพและพัฒนาบุคลากร
2. ทีมเคลื่อนที่เร็ วและทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินเข้มแข็ง
3. เครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันร่ วมผลิตแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล
โรงเรี ยนแพทย์ ฯลฯ
การเมือง
1. นโยบายในการที่ให้จงั หวัดภูเก็ตเป็ น Medical Health Hub, Smart City
2. การมีนโยบายให้พฒั นาตาม Service Plan เสริ มทิศทางการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพที่ชดั เจนขึ้น
3. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีนโยบายและกองทุนที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4. การมีโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลฉลอง ช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านบริ การจากโรงพยาบาลรัฐ
5. นโยบายการบริ หารจัดการของภาครัฐแนวใหม่ และการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
ทําให้สถานพยาบาลต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ

W (Weaknesses) = จุดอ่ อน
1. ด้ านการดูแลผู้ป่วย
1. การติดเชื้อขณะอยูโ่ รงพยาบาล
2. การเสี ยชีวิตโดยไม่คาดคิด
2. ด้ านการมุ่งเน้ นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน
1. มีข้ นั ตอนการรับบริ การที่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก
2. ระบบ DOTS ในผูป้ ่ วยวัณโรคปอด ยังไม่ครอบคลุม
3. ขาดการติดตามผลการรักษาตามนัดในกลุ่มโรคสําคัญ เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิ ตสูง,
มะเร็ ง, หัวใจ เป็ นต้น
3. ด้ านการเงิน
1. ระบบควบคุมภายในไม่มีประสิ ทธิภาพ
2. CMI สู งกว่าเกณฑ์เพียงเล็กน้อย : เนื่องจากยังมีการรักษาโรค Primary สัดส่ วนสูง,
สรุ ปเวชระเบียนไม่ครบถ้วน
3. ขั้นตอนการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายจากผูป้ ่ วยทั้ง 3 กองทุนไม่รัดกุม ทําให้สูญเสี ยรายได้
4. ระบบบริ หารการคลัง (พัสดุ เวชภัณฑ์ ยา) มีขอ้ จํากัดด้านสถานที่ ทําให้ตอ้ งใช้พ้นื ที่
ในหน่วยบริ การสํารองคลังแทน
5. การดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อนสูง และยุง่ ยากซับซ้อนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
4. ด้ านทรัพยากรบุคคล
1. อัตรากําลังยังไม่สอดคล้องกับภาระงาน โดยเฉพาะพยาบาล ทําให้การจัดอัตรากําลัง
ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ในบางหน่วยงาน
2. การ turn over rate สูง (ลาออก โอนย้าย) ทุกระดับ ทุกสายงาน
3. บุคลากรยังขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จีน พม่า รัสเซีย ฯลฯ
4. ขาดการทํางานเป็ นทีม
5. การบรรจุเข้ารับราชการล่าช้า /น้อย ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
5. ด้ านการนํา
1. ภาวะผูน้ าํ ระดับกลาง/ต้น ที่จะเชื่อมโยงระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. การถ่ายทอดนโยบายยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
6. ด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
1. บุคลากรด้านสุ ขภาพ ไม่ได้เป็ น Role model ด้านสุ ขภาพ: เป็ นโรค NCD, BMI เกินเกณฑ์ ร้อยละ 30

7. ด้ านระบบงานและกระบวนการทีส่ ํ าคัญ
1. โรงพยาบาลเป็ นพื้นที่เชิงเขา ไม่เอื้อต่อการขยายบริ การ
2. ขาดหน่วยรังสี รักษา ทําให้ตอ้ งมีการ refer out เยอะ
3. การเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเฉพาะด้านส่ งเสริ ม ป้ องกันและฟื้ นฟู ยังไม่ครอบคลุม
4. ระบบสารสนเทศไม่เอื้ออํานวยต่อการนํามาใช้ประโยชน์และไม่เชื่อมโยงบูรณาการ
5. ขาดการควบคุมกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
6. การ refer out ไป รพช.ยังทําได้นอ้ ย ทําให้ผปู ้ ่ วยล้น ward
7. การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็ นไปตามกําหนดเวลา
8. ระบบการซ่อมบํารุ ง : ด้านสถานที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ลิฟท์ ไม่มีประสิ ทธิภาพ
9. พื้นที่ให้บริ การมีความแออัด โดยเฉพาะ OPD และ Ward สามัญ
10. โครงสร้างหลายจุดบริ การไม่เหมาะสม (การระบายอากาศ)
11. บุคลากรระดับวิชาชีพมีภาระงาน ที่เป็ นงานนอกเหนือวิชาชีพมากเกินไป
12. ระบบการก่อสร้างอาคาร ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของหน่วยงาน ( แปลนสําเร็จรู ป)
13. ขาดความชัดเจนในการเข้าถึงบริ การ : ป้ ายบอกทาง ขั้นตอนการรับบริ การในแผนกต่างๆ

S (Strengths) = จุดแข็ง
1) ด้ านการดูแลผู้ป่วย
1. ศูนย์ผา่ ตัดข้อเทียมในเขตอันดามัน
2. excellent center ด้านการกระตุน้ พัฒนาการเด็กด้วยอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในเขตอันดามัน
3. retina center และการผ่าตัดจอประสาทตา
4. ศูนย์รับส่ งต่อทันตกรรมสําหรับเด็กภายใต้การดมยาสลบในเขต 11
5. ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสําหรับเด็กภายใต้การดมยาสลบระดับเขตสุ ขภาพ
6. ศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วยด้าน Maxillofacial surgery ของเขต 11
7. ศูนย์กลางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ฝั่งอันดามัน
8. ศูนย์วินิจฉัยมะเร็ งเต้านมครบวงจรในเขตอันดามัน
9. ศูนย์หวั ใจระดับ 1 ในเขตอันดามัน
10. ศูนย์ดูแลผูป้ ่ วย MDR TB ในเขต 11 (วชิระภูเก็ต , นครศรี ธรรมราช)
11. ศูนย์รับ refer cleft lip cleft palate ของเขต 11
12. ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสเขตอันดามัน
13. ศูนย์ผา่ ตัดต่อมใต้สมอง
14. ศูนย์อุบตั ิเหตุ (AOC)
15. ศูนย์มะเร็ งเต้านม
16. ศูนย์ศลั ยกรรมผ่านกล้อง
17. ศูนย์ทารกแรกเกิด ระดับ 1
18. excellent center ในการผ่าตัดพาราไทรอยและท่อนํ้าตาอุดตันแห่งเดียวในภาคใต้
19. Hydrotherapy ในเด็กที่พฒั นาการล่าช้าและผูป้ ่ วยปวดหลังในภาคใต้
20. ศูนย์ผา่ ตัดลดความอ้วนของภาคใต้
21. ศูนย์รับ Refer in ผูป้ ่ วยมะเร็งที่มีภาวะแทรกซ้อนจากรังสี รักษามาเข้ารับการรักษา
ด้วยออกซิเจนแรงดันสู งของภาคใต้
22. ศูนย์ดูแลบาดแผลแบบครบวงจรระดับประเทศ
23. แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย/จีน
24. OR Hybrid
25. ศูนย์ตรวจสุ ขภาพครบวงจร
26. ศูนย์บาํ บัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุ ข
27. fast track ในกลุ่มโรคสําคัญ (stroke, MI, trauma, ทันตกรรม, EID) best Practice ระดับประเทศ

2) ด้ านการมุ่งเน้ นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน
1. family care team : แพทย์ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบําบัดร่ วมดูแลผูป้ ่ วยทุก รพ.สต.ในเขตเมือง
2. ขยายบริ การผ่าตัด cataract ไป รพช.ถลาง
3. ให้การสนับสนุนเครื่ องมืออุปกรณ์ เพื่อเน้นประสิ ทธิภาพในการดูแลรักษาให้รพช./ รพ.เอกชน
4. ทีม Home Health care (HHC) และ COC (พยาบาลชุมชน) ติดตามดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นอย่างต่อเนื่อง
เช่น ผูป้ ่ วยติดเตียง, CAPD, ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
5. การบริ การรู ปแบบพิเศษ (CHC)
6. คลินิก ARI
7. ศูนย์ศุภนิมิตรดูแลแรงงานต่างด้าว
3) ด้ านการเงิน
1. ระบบ E-claim มีประสิ ทธิภาพ
4) ด้ านทรัพยากรบุคคล
1. บุคลากรมีศกั ยภาพตามสมรรถนะองค์กร เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกรเฉพาะสาขา
2. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ช้ นั คลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (นักศึกษาแพทย์ที่มีคุณภาพ)
5) ด้ านระบบงานและกระบวนการทีส่ ํ าคัญ
1. ศูนย์ต่างประเทศที่ประสานงานให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยต่างชาติ ในอันดามัน
2. Chamber endoscope (ทันตกรรม) laparoscope ในเขตอันดามัน (EOC)
3. ศูนย์รับรองภัยพิบตั ิและสาธารณภัยในภาคใต้
4. เครื อข่ายให้ผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อรังไปรับยาที่ร้านยาใกล้บา้ น ใกล้ใจ, Vachira Drive thru, ส่ งยาทางไปรษณี ย ์
5. คลังเลือดผ่านมาตรฐานสากลอันดับ 1 ในภาคใต้
6. ระบบ Telemediciane กับโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
7. ระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ าํ ที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน
8. เป็ นสถาบันหลัก/สมทบ ร่ วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
9. Dr.Module System
10. ระบบท่อลมส่ งสิ่ งส่ งตรวจ + ผล Lab
6) ด้ านการนํา
1. ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์และภาวะผูน้ าํ ที่มุ่งมัน่ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. ผูน้ าํ ใช้ Evidence based ในการตัดสิ นใจ
7) ด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
1. สถานีวิทยุ 103 มะฮอกกานี VFM เพื่อคนรักสุ ขภาพและความงามระดับประเทศ
2. เป็ นผูน้ าํ ด้านโภชนคลินิก
3. โรงพยาบาลปลอดโฟม ปลอดบุหรี่ ปลอดแอลกอฮอล์
4. โรงพยาบาลรณรงค์ การสวมหมวกกันน็อค/คาดเข็มขัดนิรภัย
5. นโยบาย ลดหวาน มัน เค็ม กับอาหารว่าง

วิสัยทัศน์ : “ศูนย์การแพทย์ชั้นนําและการสาธารณสุขระดับนานาชาติ”
ประชาชนสุขุ ภาพดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีเอกภาพเป็น
ธรรมและสร้างสรรค์

ระบบสุุขภาพยั่งยืน

เจ้าหน้าที่มีความสุุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล สมรรถนะ และศักยภาพบุคลากร
ให้สามารถรองรับภารกิจ และวสยทศน
ใหสามารถรองรบภารกจ
และวิสัยทัศน์ ทกาหนด
ที่กาํ หนด

ผู้ใช้บริการและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย
มุมมมองด้
มมองดานลู
านลกค้
กคาา (C)
Customer Perspective

ได้รับบริการที่มคี ุณภาพ/มาตรฐาน

มุมมมองด้
มมองดานดาเนนการ
านดําเนินการ
ภายใน (I)
Internal Perspective

บรหารความเสยง
บริ
หารความเสี่ยง ความปลอดภย
ความปลอดภัย
และคุณภาพเชิงรุก
ระบบบริการมีคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน/ไร้รอยต่อ

ขยายการใหบรการรวมกบ
ขยายการให้
บริการร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายและร่วมจัดบริการ
Permium Service
กับพันธมิตร – เครือข่าย

มุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนาการ
Learning and Growth
Perspective

บุคลากรมีความรู้/สมรรถนะสูง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีคี วามสมดุลระหว่่าง
ความสุขในชีวิตและภาระงาน

สร้า้ งเครือื ข่า่ ย (Network)

มุมมองด้า้ นการเงินิ
Financial
Perspective

เพิ่มรายรับ

พึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ
อัตราส่วนผู้ที่มีความสามารถ
ในการจ่ายใช้บริการเพิ่มขึ้น

ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรม
สุขภาพทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
สามารถพึ่งพาตนเองได้

ภาคีเครือข่ายสถานพยาบาล
21 รพ.สต., 3 รพช. และ 1 รพ.อบจ.
ใ บ้ ริกิ ารร่ว่ มกับั รพ.วชิริ ะภูเก็็ต
ให้

Advanced HA - JCI

การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

Smart Hospital

การจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนากระบวนการคุณภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง
ค่านิยมองค์กร/วัฒนธรรม/จิตอาสา
( ITVCR )
อัตลักษณ์ รพ.
อตลกษณ
รพ

การบริหิ ารงบประมาณที
ป
ม่ี ีประสิิทธิิภาพ
บริหารการเงินการคลังอย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากร องค์ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการแพทย์และสาธารณสขข อย่
ดานการแพทยและสาธารณสุ
อยางมธรรมาภบาล
างมีธรรมาภิบาล

องค์ความรู/้ นวัตกรรม/วิจัย
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ลดต้นทุน
ลดรายจ่าย

