ตัวชี้วัด (PA) และผู้รบั ผิดชอบ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2562
Excellence
PP & P

Service

ประเด็น
1. Mother & Child
Health

2. GREEN & Clean
Hospital
3. RDU & AMR

4. TB
5. Fast Track
5.1 Stroke

5.2 Sepsis
5.3 Trauma

ตัวชี้วัด
1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
2. ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
- ร้อยละ 20 ของเด็ก 0-5 ปีได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
- ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ
- ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
1. ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 95
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20
2. ร้อยละของ รพ.ที่มีระบบจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR ระดับ Intermediate ≥
ร้อยละ 20)
1.อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย ≥85)
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน(I63) < ร้อยละ5
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) < ร้อยละ 25
3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < ร้อยละ 7
4. ร้อยละของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke
Unit (%SU) ≥40
5. ร้อยละของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน(I63) ที่มอี าการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษาด้วย
ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time) (%DTN) ≥50
6. ร้อยละของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัด สมองภายใน 90 นาที (door
to operation room time) (%DTOR) ≥6
1.อัตราตายผู้ป่วยติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงชนิด Community-acquired < ร้อยละ 30
1.อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม.ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
ไม่เกินร้อยละ 12 (Trauma & Non-trauma)

ผู้รับผิดชอบ
คุณผุสดี
คุณรุ้งทิพย์
คุณกมลวรรณ
คุณกมลวรรณ
คุณกมลวรรณ
คุณกมลวรรณ
คุณวรรณภา
คุณวรรณภา
คุณวิฑูรย์ , คุณจริยา

กลุ่มงาน /ทีมคร่อม
งานสูติกรรม
งานบริการปฐมภูมิ
งานบริการปฐมภูมิ
งานบริการปฐมภูมิ
งานบริการปฐมภูมิ
งานบริการปฐมภูมิ
ENV
ENV
เภสัชกรรม , PTC

คุณวิฑูรย์ , คุณจริยา

เภสัชกรรม , PTC

คุณวรัชยากร
คุณพัชรินทร์,คุณสุพัฒนา
คุณพัชรินทร์,คุณสุพัฒนา

ผู้ป่วยนอก
ER , ผู้ป่วยใน
ER , ผู้ป่วยใน

คุณพัชรินทร์,คุณสุพัฒนา

ER , ผู้ป่วยใน

คุณพัชรินทร์,คุณสุพัฒนา

ER , ผู้ป่วยใน

คุณพัชรินทร์,คุณสุพัฒนา

ER , ผู้ป่วยใน

คุณพัชรินทร์,คุณสุพัฒนา
คุณพัชรินทร์

ER , ผู้ป่วยใน
อุบัติเหตุฉกุ เฉิน

Excellence
Service (ต่อ)

People

Governance

ประเด็น
6. ยาเสพติด

7. Human Resource
for Health (HRH)
Transformation
8. Quality
Organization
8.1 HA
8.2 PMQA

9.Finance
Management
10. Digital
Transformation
11. เขตสุขภาพ
12.Primary Care

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 20 ของผู้ตดิ ยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)
2. ร้อยละ 40 ของผูใ้ ช้ ผู้เสพบาบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลัง
จําหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 months Remission rate)
1. ร้อยละของเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 70 (มี
ข้อมูล มีแผนการบริหารตําแหน่ง มีการดาเนินการตามแผนและบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ร้อยละ
71)
2. จํานวนหน่วยงานทีเ่ ป็นองค์กรแห่งความสุข (เป้าหมายอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)
1.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
(เป้าหมาย : รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100 รพช. ร้อยละ 90)
ร้อยละความสําเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทกี่ ําหนด
1. ร้อยละ 70 ของกองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
2. ร้อยละ 70 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. ร้อยละ 40 ของสานักงานสาธารณสุขอําเภอ
1.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 4
1. เขตสุขภาพมีการดําเนินการ Digital Transformation อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด
2. มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง
1.ร้อยละ 100 ของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
1. ร้อยละของ PCC ที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (สะสมร้อยละ 36)
2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
(เป้าหมาย ระดับ 3 ดาว 100%, ระดับ 5 ดาวสะสมร้อยละ 60)
3. ร้อยละ 60 ของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
คุณชุติมา

กลุ่มงาน /ทีมคร่อม
บริการปฐมภูมฯิ

คุณชุติมา

บริการปฐมภูมฯิ

คุณชมพูนุช , คุณสลับสี

หน.กลุ่มการฯ
งานบุคลากร

คุณชมพูนุช , คุณสลับสี
คุณรุ้งทิพย์

หน.กลุ่มการฯ
งานบุคลากร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คุณวรรณภา

บริหารทั่วไป

คุณกาญจนา , คุณตะวัน
คุณกาญจนา , คุณตะวัน

สารสนเทศ รพ.
สารสนเทศ รพ.

คุณสีนวน , คุณรุ้งทิพย์
คุณสีนวน , คุณรุ้งทิพย์

บริการปฐมภูมฯิ
บริการปฐมภูมฯิ

คุณสีนวน , คุณรุ้งทิพย์

บริการปฐมภูมฯิ

