แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อหน่วยงานรับตรวจ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
(3 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
1 1. โครงการ
พัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย

1 1) อัตราส่วนการตายมารดา

0

0

0

0

2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พั2.2ฒนาการ
ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรอง

33.7

87.91

91.62

46.86

25.9

23.93

34.25

31.84

พั2.3ฒนาการ
ยล่ากช้อายุ
า 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย
ร้อยละพบสงสั
90 ของเด็
ล่2.4
าช้าร้ได้
รับการติ
ดตาม กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
อยละ
60 ของเด็

80.52

88.89

83.47

86.73

na

na

0

83.33

2 2) ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

วย TEDA4I
3 พั3)ฒร้นาการด้
อยละของเด็
กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี
ที่อายุ 5 ปี มเด็กที่ได้รับการชั่งน้าหนักและวัดความ
3.1 ่ยความครอบคลุ
ยาว/ส่
นสูง กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
3.2 ร้อวยละเด็

3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี

na

na

97.77

49.45

48.93

36.82

na

na

111.53

ข้อมูลครึง่ ปีงบ 2562
อยู่ระหว่างรอติดตามภายใน 30 วัน ยังไม่ถึงกาหนดและรอการอัพข้อมูลเพิ่มเติม

การวิเคราะห์สถานการณ์ Gap Analysis พัฒนาการเด็ก
97.7 -พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
น้อย จากการสอบถามสังเกต การใช้คู่มือDSPM ผปค.ไม่ได้บันทึกพัฒนาการ/
41.11
เปิดอ่านแต่ไม่บันทึก/ไม่นาDSPM มาด้วย/หาย ชารุดและมาจาก ตจว.ไม่ได้รับ
คู่มือ -แนวทาง แนะนาคู่มือDSPMในรร.พ่อแม่ช่วงตั้งครรภ์ /หลังคลอดอธิบาย
สอนการใช้คู่มือ DSPM /WCC เน้นย้าให้นามาด้วยทุกครัง้ ตรวจบันทึก
พัฒนาการพร้อมผปค. สอนการใช้และการะตุ้นพัฒนาการแต่ละช่วงวัยตามคู่มือ
-กรณีคู่มือหาย ชารุด ไม่เคยได้รับ ส่วนใหญ่มาจากตจว. ให้คู่มือ DSPM พร้อม
110.52 วิธีการใช้ - เด็กสงสัยล่าช้า ต้องได้รับการติดตามภายใน 30 วัน มีทะเบียน
รายชื่อเด็กสงสัยล่าช้า/จาก HDC (DataExchang ) นัดติดตามภายใน30วัน ถ้า
ไม่มาตามนัด โทร/ติดตามโดยอสม.ครูศพด. -ตรวจสอบ วดป.รหัสการตรวจ
บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง สูงดีสมส่วน -ทบทวนเทคนิค วิธีการวัดความยาว/วัด
ส่วนสูง การชั่งน้าหนักของ อสม.ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- พบเครือ่ งชั่งไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความถูกต้อง - ขาดการวิเคราะห์
แยกสาเหตุ เช่นเด็กที่เตี้ย ผอม เป็นเด็กคลอดก่อนกาหนด LBW เด็กมีภาวะ
ซีดหรือไม่ การเลี้ยงดู อาหารที่รับประทาน
-การลงข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาลในโปรแกรม HosXp มีความซับซ้อน
ยุ่งยากและข้อจากัดเรือ่ งระยะเวลาการลงข้อมูล
แนวทางแก้ไข -

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี

2 2. โครงการ
พัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยเรียน
และวัยรุน่

4 1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
ตัวชี้วัดย่อย
4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

na

na

111.3

na

na

0

น้อย จากการสอบถามสังเกต การใช้คู่มือDSPM ผปค.ไม่ได้บันทึกพัฒนาการ/
เปิดอ่านแต่ไม่บันทึก/ไม่นาDSPM มาด้วย/หาย ชารุดและมาจาก ตจว.ไม่ได้รับ
คู่มือ -แนวทาง แนะนาคู่มือDSPMในรร.พ่อแม่ช่วงตั้งครรภ์ /หลังคลอดอธิบาย
สอนการใช้คู่มือ DSPM /WCC เน้นย้าให้นามาด้วยทุกครัง้ ตรวจบันทึก
ฒนาการพร้
อมผปค. สอนการใช้
พัฒนาการแต่ละช่วงวัยตามคู่มือ
ปี 2562 พัมาตรการ
กระบวนการด
าเนินงานแปัละการะตุ
ญหา อุป้นสรรค
-กรณีคู่มือหาย ชารุด ไม่เคยได้รับ ส่วนใหญ่มาจากตจว. ให้คู่มือ DSPM พร้อม
วิธีการใช้ - เด็กสงสัยล่าช้า ต้องได้รับการติดตามภายใน 30 วัน มีทะเบียน
110.43 รายชื่อเด็กสงสัยล่าช้า/จาก HDC (DataExchang ) นัดติดตามภายใน30วัน ถ้า
ไม่มาตามนัด โทร/ติดตามโดยอสม.ครูศพด. -ตรวจสอบ วดป.รหัสการตรวจ
บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง สูงดีสมส่วน -ทบทวนเทคนิค วิธีการวัดความยาว/วัด
ส่วนสูง การชั่งน้าหนักของ อสม.ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- พบเครือ่ งชั่งไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความถูกต้อง - ขาดการวิเคราะห์
แยกสาเหตุ เช่นเด็กที่เตี้ย ผอม เป็นเด็กคลอดก่อนกาหนด LBW เด็กมีภาวะ
ซีดหรือไม่ การเลี้ยงดู อาหารที่รับประทาน
-การลงข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาลในโปรแกรม HosXp มีความซับซ้อน
ยุ่งยากและข้อจากัดเรือ่ งระยะเวลาการลงข้อมูล
แนวทางแก้ไข - ให้ความรู้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล เช่น จัดอบรมตามโครงการ PP บูรณา
การร่วมกับการออกเวทีในชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนและการขับเคลื่อน
ในประเด็น พชอ. เป็นต้น เพื่อให้เห็นความสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนา
เด็กปฐมวัย
- ตรวจสอบเครือ่ งชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ให้ได้มาตรฐาน
- ปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประสานงานเรือ่ งการลง
ระยะเวลา และการส่งข้อมูลให้ทันเวลา

50

5 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
5.1 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

30.35

62.33

60.56

59.4

ปัญหาการบันทึกข้อมูล ระยะเวลาที่ติดตาม การคีย์รหัส ข้อมูลไม่ขึ้นHDC ทาง
ศูนย์สุขภาพจิตที1่ ได้ส่งFLOW CHART มาให้และรอการชี้แจงโดยละเอียดอีก
ครัง้ ในวันที0่ 3/06/2562

แนวทางแก้ไข ได้ดาเนินการโดย
- ส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกายในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- จัดอบรมให้ความรูเ้ ด็กนักเรียนและครูอนามัยโรงเรียน
- ส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยเรียน
และวัยรุน่
5

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

5.2 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม

5.22

4.18

4.56

แนวทางแก้ไข ได้ดาเนินการโดย
ปี 2562 มาตรการ
าเนิาลั
นงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ส่งเสริมกิกระบวนการด
จกรรมการออกก
งกายในโครงการลดเวลาเรี
ยน เพิ่มเวลารู้
- จัดอบรมให้ความรูเ้ ด็กนักเรียนและครูอนามัยโรงเรียน
- ส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4.88

5.3 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริม่ อ้วนและอ้วน

11.57

11.6

11.36

13.58

5.4 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย

6.35

7.42

8.49

8.91

5.5 ความครอบคลุม

55.35

67.23

74.66

89.45

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

6 3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ
HDC

34.66

26.79

25.59

6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted
3 3. โครงการ
พัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ

7 1) ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

13.31

1. มีการเฝ้าระวังโดยการเก็บข้อมูลในคลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด คลินิกวัยรุน่
และวิเคราะห์ทุก 3เดือน
2.จัดอบรมทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กวัยเรียนในโรงเรียนการคุมกาเนิด การ
ตั้งครรภ์วัยรุน่ / ท้องไม่พร้อมต่อเนื่องทุกปี
3.จัดตั้งคลินิกวัยรุน่ เพจเพื่อนใจวัยรุน่ เวียงเชียงรุง้ เพื่อให้คาปรึกษาปัญหา
วัยรุน่ ท้องไม่พร้อม
4. จัดอบรมหญิงวัยเจริญพันธ์ การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
5.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัยรุน่ เข้ารับการอบรมการยุติการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ระบบ การส่งต่อ(โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ จังหวัดเชียงราย) 6.มีคณะกรรมอาเภออนามัยเจริญพันธ์ โดยมี
นายอาเภอเป็นประธาน/คณะทางานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุน่ จัดทาแนวทางการคุมกาเนิดหลังคลอด/แท้ง อาเภอเวียงเชียงรุง้

18.23
33.33

66.67

66.67

66.67

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

ตาบลทุ่งก่อยังไม่ได้ดาเนินการ Long Term Care เนื่องจาก
1 .เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ไม่เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ 2. อบต.ทุ่งก่อ ยังไม่ได้รับให้เข้าร่วมโครงการ Long Term Care

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
4 1. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.)

8 *1) ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

NA

ผ่าน

ผ่าน

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ผ่าน

มีการขับเคลื่อนในประเด็น
1. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. การลดปริมาณขยะ

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
(3 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
5 1. โครงการ
พัฒนาระบบการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ

9 1 ระดับความสาเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

6

10 1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

2. โครงการ
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

NA

NA

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85
(อยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ
รอซ้อม
แผนสา
ธารณภัย
ระดับ
อาเภอ 23
พ.ค.
2562 )

1.ประชุมคณะกรรมการ EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาเภอเวียง
เชียงรุง้ 2.ประชุมจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับอาเภอ
3.ปรับปรุงจัดทาแผนของฝ่ายต่างๆตามหลัก 2P2R
4.อบรมซ้อมแผนสาธารณภัยระดับอาเภอเวียงเชียงรุง้ 1ครัง้ /ปี
5.อบรมเชิงปฏิบัติการ BASIC Life support และ Advance trauma life
support 1ครัง้ /ปี
6.อบรมเชิงปฏิบัติการ แผนอัคคีภัย 1ครัง้ /ปี
7.งานสุขภาพจิตอบรมฟื้นฟูการดาเนินงานทีม DMATT ให้กับ รพสต.ทุกแห่ง
8.คณะกรรมการระดับอาเภอมีการติดตามแผนการดาเนินงานในเวทีประชุม
หัวหน้าส่วน กานันผู้ใหญ่บ้านเดือนละ 1 ครัง้

6

2. โครงการ
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

7 3. โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

10
แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

10.1 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

8.06

0.67

3.03

1.28

การวิเคราะห์สถานการณ์
ประชาชนไม่กลุ่มเสี่ยงยังไม่ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
แนวทางการแก้ไข
1..ดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานความดัน (งบ PPA เขต 1 2562)
2.สถานบริการดาเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
พื้นที่โดยบูรณาการลงในหน้างานประจา

10.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

NA

NA

12.29

31.91

1.กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทาการวัด BP บ้าน (กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงจากผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงประจาปี)
2.กาหนดให้ ญาติหรือผู้ดูแลวัดความดันที่บ้าน โดยให้อสม.เป็นผู้กากับ
ดูแล
3.ลงข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลา

11.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบมีความปลอดภัย

na

na

na

96

11.2 ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ไม่พบ
การปลอมปนสเตียรอยด์

na

na

na

na

11 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

- พบยาฆ่าแมลงในระดับอันตราย ในตัวอย่าง ถัวลันเตา คะน้า ต้นหอม
- พบน้ามันทอดซ้า มีค่าโพลาร์มากกว่า 25 %
แนวทางแก้ปัญหา
-ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลตลาดเพื่อดาเนินการแจ้งต่อให้ผู้ค้า
ปรับปรุง แก้ไขเพื่อรอการตรวจซ้าในรอบต่อไป

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

8 1.โครงการบริหาร 12 *1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
จัดการสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ตัวชี้วัดย่อย
12.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป
12.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
12.3 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
ขึ้นไป
12.4 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
Plus

NA

ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดี

ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดี

อยู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระหว่าง โรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง
ประเมิน ได้ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานที่ตั้งไว้ และรอรับการประเมินมาตรฐานในวันที่
วันที่ 30
30 พฤษภาคม 2562
พ.ค.2562

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
9 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

13 *1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster)

NA

NA

ร้อยละ 36

ร้อยละ 36

ปัญหาอุปสรรค
-ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และบุคลากรสาธารณสุขสหวิชาชีพ วางแผนปี
2565

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10 2. โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคน
ด้านสุขภาพ

14 1) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

NA

7.26

10.96

11.89

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

อาเภอเวียงเชียงรุง้
ปี 2560 อบรม อสค. 91 คน
ปี
2561 อบรม อสค. 340 คน
ปี
2562 อบรม อสค. 86 คน และรวมจานวน อสม.ทั้งหมด 577 คน ยังไม่ได้
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 55 ( จานวนหลังคาเรือนทั้งหมด = 9,209 หลังคา
เรือน)โดยมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ รพ.สต. บูรณาการงบปับ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา อสค.เพิ่มขึ้น

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

11 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รัง

15 *1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ปี 2559 = ปี 2560 = ปี 2561 = ปี 2562 = เฝ้าระวังอาการวิกฤตของคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง ให้สุขศึกษาในคลินิคโรค
ตัวชี้วัดย่อย
0 (ป่วย
0 (ป่วย
0 (ป่วย
0 (ป่วย ความดันสูง ทั้งในรพ.และ รพ.สต. เพื่มระบบการเข้าถึงระบบบริการ ด้วย
15.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
16ราย
63 ราย 43 ราย 22 ราย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) ให้ทันเวลา
(Ischemic Stroke ;I63)
เสียชีวติ 0 เสียชีวติ 0 เสียชีวติ 0 เสียชีวติ 0
15.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
ราย)
ราย)
ราย)
ราย)
(Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
15.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;
I60-I69)การรักษาใน Stroke Unit
15.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มี
อาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
15.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการ
รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60
นาที (door to needle time)
15.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)
ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation
room time)

12 2. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคติดต่อ

16 *1) อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

13 3. โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพและ
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

17 *1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

75.2

89.29

77.27

84.21

เนื่องจากมีการป่วยซ้าซ้อนระหว่างการรักษาและผู้ป่วย
TB ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทาให้การรักษาไม่ครบ
โปรแกรมผู้ป่วยเสียชีวิตก่อน

ไม่ผ่าน

รพ.ผ่าน
ขั้นที่ 1

รพ.ผ่าน รพ.ยังไม่ผ่านขั้นที่ 3 เนื่องจากติดการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและหอบหืด
ขั้นที่ 2 รพสต. ผ่านทุกแห่งแนวทางการดาเนินงานเน้นย้าให้แพทย์และพยาบาลให้
ปฏิบัติตามแนวทางRDUที่ได้วางไว้โดยรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ในที่ประชุม คปสอ.
กรรมการบริหารโรงพยาบาล ทุกเดือน /ทุกไตรมาส เพื่อหาแนวทางการแก้ไข

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

รพ.ยังไม่ผ่านขั้นที่ 3 เนื่องจากติดการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและหอบหืด
รพสต. ผ่านทุกแห่งแนวทางการดาเนินงานเน้นย้าให้แพทย์และพยาบาลให้
ปฏิบัติตามแนวทางRDUที่ได้วางไว้โดยรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ในที่ประชุม คปสอ.
กรรมการบริหารโรงพยาบาล ทุกเดือน /ทุกไตรมาส เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

18 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
19 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

NA

NA

NA

NA

0

0

0

0

15 5. โครงการ
20 1) อัตราตายทารกแรกเกิด
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาทารกแรกเกิด
16 6. โครงการการ
21 1) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ
ดูแลผู้ป่วยระยะ
ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วย
ท้ายแบบ
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
ประคับประคอง
และการดูแล
ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

0

0

0

0

NA

NA

51.6

58.3

(*ข้อมูลจากผู้ป่วยมะเร็งอยางเดียว)
1. อบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ทีมสุชภาพที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบประคับประคองและการดูแลกึ่งเฉียบพลันในการใช้ยา Strong Opoid
Medication
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ยา Strong Opoid แก่ผู้ป่วยฯมากขึ้น
3. มีการบันทึกผลอาการปดและอาการรบกวน ก่อนและหลังการใช้ยาทุกครัง้
ปัญหาและอุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่ยังมีความรูใ้ นการใช้ยา Strong Opoid น้อย
2. อยู่ในระหว่างการเขียนโครงการและจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ จนท.
3.โรงพยาบาลมียากลุ่ม Strong Opoid เช่น Fentanyl path ขาด
อุปกรณ์ Syring driver เจ้าหหน้าที่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องในการดดูแลผู้ป่วยฯ

17.74

20.36

24.07

32.77

ปฏิบัติตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

14 4. โครงการ
พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทาง
การแพทย์

17 7. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
แผนไทยฯ

22 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
18 8. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช

23 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

24 2) อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ

19 9. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5
สาขาหลัก
(สูตินารีเวช
ศัลยกรรม อายุรก
20 10. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคหัวใจ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

59.36

85.18

35.42

37.82

3 ราย
( 10
%)

1 ราย มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
(3.6 %) - ทาการสอบสวนโรค ผู้พยายามทาร้ายตนเองและผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ เพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งระบบ

4 ราย
11 ราย
(14.82%) (40.74%)

25 *1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired

19.82

25.26

5.56

0

26 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention

NA

NA

NA

NA

27 1) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กาหนด

33.33
(1/3)

28 2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

3.85

จากเป้าประมาณการของกรมสุขภาพจิต มีปริมาณผู้ป่วยที่เป็นเป้าสูงกว่า
จานวนผู้ป่วยที่ค้นเจอในพื้นที่
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
- มีการคัดกรองผู้รับบริการทั้ง ในรพ. และรพ.สต.ทุกแห่ง ถ้าพบผลปกติ ส่งต่อ
ประเมินซ้าที่งานสุขภาพจิต รพ.เวียงเชียงรุง้

85.71(6/7) 100(4/4) 100(1/1)

2.99

5.71

2.6

เฝ้าระวังอาการวิกฤตของคนไข้กลุ่มโรคเรือ้ รัง ให้สุขศึกษาในคลินิคโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รัง ( COPD ) ทั้งในรพ.และ รพ.สต. เพื่มระบบการเข้าถึงระบบบริการ
ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) ให้ทันเวลา

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

21 11. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง

29 1) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดย่อย
29.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
29.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
29.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

NA

NA

NA

NA

22 12. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคไต

30 1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr

52.42

66.94

63.62

60.76

23 13. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาจักษุวิทยา

31 1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract)
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

NA

NA

NA

NA

การวิเคราะห์สถานการณ์
พบการบันทึกรหัส ICD 10 ของโรคแทรกซ้อนที่ไม่ครอบคลุม ทา
ให้ข้อมูลตกหล่น
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
- มีแนวทางในการติดตามและเฝ้าระวังการทางานของไตในผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
(ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง)
- มีการให้รหัสโรคแทรกซ้อน CKD ในโรคเรือ้ รัง ที่ถูกต้องตาม มาตรฐานการให้
รหัสโรคที่กาหนดไว้
- มีการตรวจ ค้นหาโรคแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเรือ้ รัง ตามมาตรฐานการดูแล
คนไข้โรคเรือ้ รัง

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
24 14. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาปลูกถ่าย
อวัยวะ
25

32 1) อัตราส่วนของจานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตายต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

NA

NA

NA

NA

3/14
21.43%

3/12 การวิเคราะห์สถานการณ์
25%
การติดตาม ทางโรงพยาบาลติดตามเฉพาะผู้บาบัดสมัครใจ แต่กรณีบังคับ
บาบัด ตาม พ.ร.บ. เมื่อโรงพยาบาลได้บาบัดครบแล้วส่งกลับสานักงานคุม
ประพฤติ ไม่ได้ติดตามเอง
3/50 มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
6% 1.เสนอให้ สสจ.ประสานทีมงานระดับจังหวัดกาหนดผู้รับผิดชอบติดตามและ
บันทึกข้อมูล บสต.

15. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
บาบัดรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติด

33 *1) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
และ ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate
1 year)

0/7
0%

34 *1) ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัด
3 เดือน (3 month remission rate)

0/1
0%

26 16. โครงการการ
บริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลาง
(Intermediate
care; IMC)

35 1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
(intermediate bed/ward)
ตัวชี้วัดรอง
35.1 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ
Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel
index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with
multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะ
กลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index
= 20

27 17. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ one day
surgery

36 1) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day
Surgery

0/4
0%

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

0/6
0%

15/37
40.54%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
28 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการส่ง
ต่อ

29 2. โครงการ
คุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เสี่ยง (Hot
Zone)

37 *1) อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1)
NA
NA
ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1
38 2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
508 ราย 540 ราย
1.88 %
2%

NA
647 ราย
2.3 %

NA
197 ราย การวิเคราะห์สถานการณ์
0.72% 1. หน่วย FR ในอาเภอ(ท้องถิ่น)ยังให้บริการไม่ครบ 100 % ขาด อบต.ป่าซาง
อบต.ดงมหาวัน ( ขาดรถบริการที่ได้มาตรฐาน )
2. ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินส่วนใหญ่มา รพ.ด้วยตัวเอง
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกที่ (ท้องถิ่นส่ง
อบรม หน่วย FR 100% )

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
(1 โครงการ
้วัดตามยุทธศาสตร์
39 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
NA 1 ตัวชีNA
NA ) NA
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์
( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
30 1. โครงการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและ
การแพทย์

40 1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร

NA

NA

NA

NA

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
31 1. โครงการผลิต
และพัฒนา
กาลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

41 1) ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่
กาหนด

NA

NA

NA

NA

32 2.โครงการ
Happy MOPH
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข

42 *1) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่
มีประสิ
ทธิภาพวยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
43 *2)
จานวนหน่

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
(2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
33 1.โครงการ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส
และบริหารความ

44 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA

NA

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
รพ. อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนปี 2562
รพ. 100 รพ. 38
สสอ. 96.97 สสอ. 92.31

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
34 2. โครงการ
พัฒนาองค์กร
คุณภาพ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

45 1) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
1. กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

NA

NA

46 *2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3 .

47 *3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว

NA

1 แห่ง

2 แห่ง

จาก
คะแนน
ประเมิน
ตัวเอง
ผ่านระดับ
3 ดาว
100% (6
แห่ง) และ
ผ่านระดับ
5 ดาว
66.66%
(4 แห่ง)

ผ่านหมวด ผ่านหมวด
1,5
2,4

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

ปัญหาอุปสรรค
-ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ไม่ตรงกัน
-ตัวชี้วัด KPI มีมาก ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาการปฎิบัติและประเมินมาตรฐาน
รพ.สต.ติดดาว
-การพัฒนาระบบบริการเช่น Lab เภสัช คบส.ยังไม่ครอบคลุม
-งบประมาณในการสนับสนุน รพ.สต.ติดดาวยังไม่เพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
ชี้แจง ทาความเข้าใจกับเกณฑ์มาตรฐานให้ตรงกัน
-แต่งตั้งทีมพัฒนารคุณภาพระดับอาเภอ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงปรับปรุง พัฒนาส่วน
ขาดเพื่อ ให้กับ รพ.สต.

แผนงาน/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
35 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ
(NHIS)
36 2. โครงการ
Smart Hospital

48 1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

38 2. โครงการ
บริหารจัดการ
ด้านการเงินการ
คลัง

53 *1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

NA

NA

NA

ปี 2562 มาตรการ กระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
NA

49 *1) เขตสุขภาพมีการดาเนินงาน Digital Transformation
NA
NA
NA
NA
เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital
50 มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง
NA
NA
NA
NA
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
1
รพ.

1
รพ.

1
รพ.

1 1. สรุปสถานการณ์การเงินในการประชุม กรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน
รพ. เพื่อประเมินรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
2. การประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานโดยดัชนี 7 ตัว ได้เสนอรายงาน
ดัชนีตัวชี้วัด 7 ตัว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน เพื่อ
รับทราบสถานะของโรงพยาบาล และหาวิธีป้องกัน แก้ไข เพื่อไม่ให้โรงพยาบาล
เข้าสู่สภาวะวิกฤต

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
39 1. โครงการ
พัฒนางานวิจัย /
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

54 1) จานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด

NA

NA

NA

NA
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