หน ้าที่ 1

แบบรายงานการนิเทศงาน คปสอ. ของจังหวัดตราด ปี 2562 กลุม่ งาน ............ คปสอ.เขาสมิง วันที่นิเทศ 6 มี.ค.2562
KRA / KPI ปี 2562

เจ้าภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
ผลงานเด่น
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
หลัก /ร่วม
(ปี)
1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสูต่ ้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy and Health Ecosystem)

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

KRA 01. ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
KPI 1.1 อัตราส่วนมารดาตาย

ส่งเสริมฯ

ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ

0

ผ

1.1.1 ร้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์เมือ่ อายุ
ครรภ์ต่ากว่า 12 สัปดาห์

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 60

ร้อยละ 61.19

ผ

1.1.2 ร้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5
ครัง้ ตามเกณฑ์

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 60

ร้อยละ 59.38

มผ

KPI 1.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการเด็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส่งเสริมฯ

1.2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30และ42 เดือน
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 78.05

1.2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 27.47

1.2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน
ทีม่ ีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 60.46

KPI 1.3 ร้อยละ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน
และส่วนสูงเฉลีย่ ทีอ่ ายุ ๕ ปี (ร้อยละ 57)
1.3.1 ส่วนสูงเฉลีย่ ทีอ่ ายุ 5 ปี
ชาย 113 ซม.
หญิง 112 ซม.

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 57

ร้อยละ 56.25

ผ่าน 1 ตัวชีว้ ดั

ส่งเสริมฯ

ชาย 107.80 หญิง 107.12
113 ซม.
112 ซม.

ลานเล่นตามรอยพระ 1. อุปกรณ์และวิธีการวัด ยัง 1. ปรับปรุงอุปกรณ์ /
สถานทีต่ ามบริบท
ยุคลบาท วัดท่าโสม ไม่ได้ตามมาตรฐาน
2.กิจกรรมรร.พ่อแม่ทงั้ รพ.
และรพ.สต.ยังไม่มีการ
ด่าเนินงานตามรูปแบบ
เนื
อ่ งจากขาดทักษะดตามการ
ภาระงาน
3.ขาดระบบการติ
คัดกรองและติดตามในราย
ล่าช้า
4.ทักษะของจนท.ในการคัด
กรองและการติดตาม

มผ

2.วางแนวทางการท่า
กิจกรรมรร.พ่อแม่ในภาพ
อ่าเภอ

ผ

3.พัฒนาระบบการติดตาม
ทัง้ การคัดกรองและติดตาม

มผ

4.พัฒนาทักษะจนท.

มผ

5.ความรู้ความเข้าใจ/ความ 5.คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
ตระหนักของผูป้ กครองในการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการ

มผ

หน ้าที่ 2

KRA / KPI ปี 2562

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
ส่งเสริมฯ

เป้าหมาย
(ปี)
ร้อยละ ๖๖

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
57.92(HDC) 65.61(รายงาน)

1.4.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีม่ ีภาวะอ้วนและเริม่
อ้วน

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 10

1.4.2 ร้อยละของเด็กอ้วนทีไ่ ด้รับการประเมิน
Obesity sign

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 85

KPI 1.4 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

1. อุปกรณ์และวิธีการวัด ยัง
ไม่ได้ตามาตรฐาน

1. คืนข้อมูลให้รร. ชมชน
การประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมกันวางแผน ด่าเนินการ
แก้ไขปัญหา

มผ

15.26(HDC) 11.00(รายงาน)

2. การด่าเนินกิจกรรมรร.สูงดี
สมส่วนต้องได้รับความร่วมมือ
จากรร. จึงจะสามารถ
ด่าเนินการได้

2. สนับสนุน ติดตามการใช้
โปรแกรม Thai school
lunch และการออกก่าลัง
กาย

มผ

0

3.พฤติกรรมสุขภาพต้องได้รับ
การปรับเปลีย่ นจากทีบ่ ้านร่วม
ด้วย
4.การแปลผลข้อมูลจากระบบ
HosXpและ HDC ยังไม่ตรงกัน

3.สนับสนุน ติดตาม วาง
ระบบการด่าเนินงานใน
ส่วนของจนท.ให้สามารถ
ด่าเนินงานได้

มผ

หน ้าที่ 3

KRA / KPI ปี 2562
KPI 1.5 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี

KPI 1.6 ร้อยละของ ปชก. วัยท่างานมีค่า ดัชนีมวล
กายปกติ

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
ส่งเสริมฯ

ส่งเสริมฯ

เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
ผลงานเด่น
(ปี)
1)
< 38 ต่อ
ร้อยละ 9.13
นวัตกรรมห้องแห่ง
ประชากรหญิง
ความลับเพือ่ ป้องกันการ
อายุ 15-19 ปี
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่
1000 คน

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ 40.68

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1.การใช้ระบบงานจาก HDC
เป็นเรื่องใหม่สา่ หรับพยาบาล
ยุคเก่า ทีต่ ้องอาศัยระยะเวลา
ในการศึกษารายละเอียด
ค่อนข้างมาก เพือ่ ให้ผลงานที่
ปฏิบัติจริงกับข้อมูลทีบ่ ันทึกมี
ความครอบคลุมครบถ้วนและ
ตรงกับความเป็นจริง..”ผู้
นิเทศก์ใจเย็นๆนิดนึงนะคะ...
เรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้งา่ ย
ส่าหรับทุกคนค่ะ” 2.การ
ตัง้ ครรภ์ในแม่วัยรุ่นยังเป็น
ปัญหาถึงแม่ว่าตัวเลขมี
แนวโน้มลดลงแต่ยังไม่เป็นที่
น่าพอใจเนือ่ งจากกลุม่
ตัง้ ครรภ์มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ
และยังมีอัตราการตัง้ ครรภ์ซ้่า
เกินเป้าหมาย

งานทุกงานล้วนมี
ความส่าคัญเท่าเทียมกัน
การจะปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มทีแ่ ละสัมฤทธิผ์ ลทีด่ ี
ควรรับผิดชอบเพียง 1 งาน
/ บุคลากร 1 ท่าน เพือ่ ให้
เกิดการพัฒนางานอย่าง
เต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
ทีส่ ุด

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ เป็นเรื่องทีท่ ่าได้ยาก
แต่สามารถท่าได้ ทัง้ นีต้ ้อง
ขึน้ อยูก่ ับตัวบุคคลเอง และ
ต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ปรับเปลีย่ น

1.พัฒนาคลินิก DPAC ให้มี
คุณภาพ เพือ่ ให้ค่าปรึกษา
รายบุคคลส่าหรับผูท้ สี่ นใจ
ต้องการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพจริงๆ
2.พัฒนาหมูบ่ ้าน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้
เกิดขึน้ ภายใต้การขับเคลือ่ น
โดยชุมชนเอง

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

หน ้าที่ 4

KRA / KPI ปี 2562
KPI 1.7 ร้อยละของต่าบลทีม่ ีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์

KPI 1.8 ระดับความส่าเร็จของการด่าเนินงานตาม
เกณฑ์ Health Ageing

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
ส่งเสริมฯ

ส่งเสริมฯ

เป้าหมาย
(ปี)
ร้อยละ ๗๐

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ร้อยละ 75 (6/8)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

-นวัตกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและดูแลผูส้ ูงอายุ เรื่อง
ระบบการดูแลคุณภาพชีวิต
ระยะยาวในชุมชนอย่าง
บูรณาการ ระดับจังหวัด ปี
2561
-ต่าบลดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว ดีเด่นระดับเขต ปี
2561
-ตัวแทนจังหวัดน่าเสนอ พชอ.
เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561
-ผูจ้ ัดการดูแลผูส้ ูงอายุใน
ชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี
2560

1.การด่าเนินงาน ต่าบลทีม่ ี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผูส้ ูงอายุ ระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ เป็นการทางานโดย
หลายภาคส่วน ท่าให้การ
ขับเคลือ่ นเป็นไปได้ค่อนข้าง
ยาก ยังเหลืออีก 2 ต่าบลทีย่ ัง
ไม่ผ่านเกณฑ์

1.วิเคราะห์ส่วนขาด
พบว่าองค์ประกอบทีไ่ ม่ผ่าน
เกณฑ์คือ ชมรมผูส้ ูงอายุ
ผ่านเกณฑ์ผสู้ ูงอายุคุณภาพ
- จัดประชุมชีแ้ จง
คณะกรรมการชมรม เพือ่
จัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
ตามเกณฑ์ พบว่ามี
กิจกรรมทีส่ ามารถจัดเพิม่ ได้
ในหลายกิจกรรม เช่น ส่วน
ที่ 4 การระดมทุนของ
ชมรม ส่วนที่ 5 กิจกรรมที่
ชมรมด่าเนินการ เป็นต้น
ซึ่งทัง้ 2ต่าบลมีแผนพัฒนา
ส่วนขาดให้ผ่านเกณฑ์
ชมรมผูส้ ูงอายุคุณภาพใน ปี
2562 คปสอ.เขาสมิง มี
แผนนิเทศน์ติดตามเยีย่ ม
เสริมพลังในวันที่ 23 เม.ย.
62
-6 ต่าบล ทีผ่ ่านเกณฑ์แล้ว
พัฒนาให้มีคุณภาพ เกิด
ผลลัพธ์การดูแลทีช่ ัดเจน

-

ผ

2.น่าเสนอปัญหาต่อ
ประธาน พชอ.บูรณาการให้
เป็นเอกภาพไม่เกิดความ
ซ้่าซ้อน
3.น่าเสนอ

หน ้าที่ 5

KRA / KPI ปี 2562
1.8.1 ผูส้ ูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 10 เรือ่ ง
(ด่าเนินการครบทุกประเด็นและยอดคัดกรองสะสม)

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
ส่งเสริมฯ

เป้าหมาย
(ปี)
ร้อยละ 70

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ผลงานคัดกรองสุขภาพ 10 เรื่อง 1.
การคัดกรองโรคความดันโลหิต ร้อย
ละ33.72 2.การคัดกรอง
โรคเบาหวาน ร้อยละ 49.71 3.การ
คัดกรอง CVD ร้อยละ 26.91 4.
การคัดกรองสุขภาพช่องปาก ร้อยละ
38.75 5.การคัดกรองภาวะสมอง
เสือ่ ม ร้อยละ44.14 6.การคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ41.9 7.การ
คัดกรองภาวะข้อเข่าเสือ่ ม ร้อนละ
42.67 8.การคัดกรองภาวะหกล้ม
ร้อยละ 44.19 9.การคัดกรอง ADL
ร้อยละ44.3 10.การคัดกรอง BMI
ร้อยละ 72.73

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค
1.ประชาชนยังมีความ
ตระหนัก ในเรื่องสุขภาพน้อย
2.การคัดกรองยังไม่
ทัว่ ถึงในผูส้ ูงอายุทุกคน 3.
การคัดกรองและการบันทึก
ข้อมูลคัดกรองผูส้ ูงอายุ 10
เรื่อง ใน Hos xp ต่า่ และ
การจัดบริการกลุม่ ทีพ่ บความ
ผิดปกติยังไม่ครอบคลุม

ข้อเสนอแนะ
๑.จัดท่าทะเบียนผูส้ ูงอายุ
แบ่งตามละแวกบ้าน อสม.
ก่ากับติดตามการคัดกรอง
๒.จัดท่าFlow chart การ
คัดกรองและการส่งต่อ ๓.
ประชุมชีแ้ จง และก่ากับ
ติดตามการบันทึกข้อมูล
แฟ้ม SPECIALPP (ก่าหนด
เป็นตัวชีว้ ัด) ๔.ควบคุม
ก่ากับการคัดกรองและ
ประเมินซ้่าโดย จนท.เมือ่
ผลผิดปกติ ๕.จัดตัง้ คลินิก
ผูส้ ูงอายุ เพือ่ จัดบริการดูแล
รักษา ฟืน้ ฟู และส่งต่อ

1.8.2 อัตราของผูส้ ูงอายุทมี่ ีความเสีย่ งภาวะสมอง
เสือ่ ม

ส่งเสริมฯ

น้อยลงหรือคงที่ ปี2561 ร้อยละ1.65 ปี2562
เมือ่ เทียบกับปี
ร้อยละ0.97 ลดลงร้อยละ
61
0.68

อสม.ผูท้ ่าหน้าทีค่ ัดกรองยังไม่ จัดประชุมชีแ้ จงท่าความ
เข้าใจแบบประเมินจึงประเมิน เข้าแบบประเมินในกลุม่
มาได้ไม่ครบถ้วน
อสม ถ้าพบความผิดปกติ
เจ้าหน้าทีต่ ้องท่าการ
ประเมินซ้่าด้วย MMSE

1.8.3 อัตราของผูส้ ูงอายุทมี่ ีความเสีย่ งภาวะหกล้ม

ส่งเสริมฯ

น้อยลงหรือคงที่ ปี2561 ร้อยละ 11.19 ปี
เมือ่ เทียบกับปี 2562 ร้อยละ6.98ลดลงร้อย
61
ละ 4.21

พบผูส้ ูงอายุมีภาวะเสีย่ งหกล้ม จัดท่าแนวทางในการ
จ่านวนมากทีย่ ังไม่ได้เข้าสู่
ประเมินซ้่าและส่งต่อเพือ่
ระบบการส่งต่อเพือ่ ดูแลรักษา พบแพทย์

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

หน ้าที่ 6
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1.8.4 ร้อยละของผูส้ ูงอายุทสี่ ามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในการท่ากิจวัตรประจ่าวันพืน้ ฐาน

1.8.5 มีการจัดตัง้ คลีนิกผูส้ ูงอายุ

เจ้าภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
หลัก /ร่วม
(ปี)
1)
ส่งเสริมฯ เพิม่ ขึน้ หรือคงที่ ปี2561 ร้อยละ69.85 ปี
จากปี 61
2562 ร้อยละ62.05ลดลง
ร้อยละ 7.8

ส่งเสริมฯ

รพ.ตราด

ประชุม วางแผนการจัดตัง้ คลินิก
ผูส้ ูงอายุ โดยเปิดบริการทุกวันจันทร์
บ่าย บูรณาการรวมกับบริการดูแลคน
พิการและPalliative Care ทีค่ ลินิก
พิเศษ โรงพยาบาลเขาสมิง จัดบริการ
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการคัด
กรองADL IADL Geriatric
Syndrome พบแพทย์เพือ่ การ
วินิจฉัย รักษา และการส่งต่อ จัด
กิจกรรมฟืน้ ฟูสภาพและHome
Health Care เริ่มเปิดบริการภายใน
เมษายน

ทันตะฯ

ร้อยละ 50

ร้อยละ 66.67

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

๑.การคัดกรองผูส้ ูงอายุใน
ชุมชนยังไม่ครบทุกคน ๒.
ผูส้ ูงอายุเข้าร่วมชมรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพในการด่ารงชีวิ
ติน้อย

๑..ลงชุมชนเชิงรุกเข้าถึง
กลุม่ ผูส้ ูงอายุให้มากยิง่ ขึน้
๒.ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมระดับอ่าเภอเพือ่
พัฒนาชมรมสูช่ มรม
ผูส้ ูงอายุคุณภาพทัง้ อ่าเภอ
๓.จัดกิจกรรมชมรมให้
หลากหลาย รวมทัง้
นวัตกรรมต่างๆ ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก
๔.คัดเลือกชมรมผูส้ ูงอายุ
เพือ่ เป็นต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

KRA 02 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน
ส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก แก่ประชาชน
ในจังหวัดตราด
KPI 2.1 ร้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก

ผ

หน ้าที่ 7
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เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
KPI 2.2 ร้อยละเด็กกลุม่ อายุ 3 ปี มีฟันผุในฟันน้่านม ทันตะฯ

เป้าหมาย
(ปี)
ร้อยละ 40

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ร้อยละ 39.29

KPI 2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
KPI 2.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ปี ได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช
KPI 2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 6 ปีได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน

ทันตะฯ

ร้อยละ 50

ร้อยละ 34.75

มผ

ทันตะฯ

ร้อยละ 30

ร้อยละ 31.14

ผ

ทันตะฯ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 5.12

KPI 2.6 ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity
free)
KPI 2.7 ร้อยละของผูป้ ่วยเบาหวานได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
KPI 2.8 ร้อยละผูส้ ูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก
KPI 2.9 ประชาชนทุกกลุม่ วัยเข้าถึงบริการทันตกรรม

ทันตะฯ

ร้อยละ 58

ร้อยละ 77.50

ผ

ทันตะฯ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 12.21

มผ

ทันตะฯ

ร้อยละ 10

ร้อยละ 11.17

ผ

ทันตะฯ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 10.62

มผ

KRA 03.ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
มผ

1.อายุของเด็กทีม่ ีอายุเกิน 6 ปี
11 เดือน 29 วัน จึงท่า
ให้ผลทีท่ ่าไปไม่ขนึ้
2.มีการช่ารุดของยูนิตท่าฟัน
ในบาง รพสต. ท่าให้ไม่
สามารถด่าเนินการได้
3.เด็กทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
ไม่ได้ศึกษาอยูใ่ นพืน้ ที่
รับผิดชอบ
4.มีเด็ก่ ต่างชาติจา่ นวนมากใน
พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ

มผ

หน ้าที่ 8
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KPI 3.1 ร้อยละของอ่าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT)
ทีส่ ามารถปฏิบัติงานได้จริง

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
CD

เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
(ปี)
1)
ร้อยละ ๑๐๐
อยูร่ ะหว่างด่าเนินการขัน้ 3

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
ผ

KPI 3.2 อัตราการรักษาส่าเร็จของผูป้ ่วยวัณโรค
(Success rate)
KPI 3.3 ร้อยละของผูส้ ัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษ
สุนัขบ้า

CD

>ร้อยละ 85

ร้อยละ 60.87 (28/46)

มผ

CD

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ 99.48

KPI 3.4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ของค่ามัธยฐาน 5 ปียอ้ นหลัง (ปี พ.ศ.
2557-2561

CD

ลดลง

ลดลงร้อยละ97.35

ผ

NCD
NCD

< ร้อยละ 2.4
< ร้อยละ 5.

ร้อยละ 0.89 (25/2822)
ร้อยละ 1.06 (29/2,725)

ผ
ผ

NCD

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ 43.69

ยังพบการลงรายละเอียดของ
รายงานผูส้ ัมผัสพิษสุนัขบ้าไม่
ครบถ้วน

แจ้งทีมถึงรายละเอียดการ
ลงรายงานให้ครบถ้วน และ
ถูกต้อง

มผ

KRA 04.ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงาน
โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ
KPI 4.1 อัตราป่วยรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ งเบาหวาน
KPI 4.2 .อัตราป่วยรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ งความดัน
โลหิตสูง
KPI 4.3 ร้อยละผลการด่าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งเต้านม

ผูท้ เี่ ข้ารับการตรวจมะเร็งเต้า
นมจะเป็นรายเก่าทีเ่ คยตรวจ
มาแล้ว ในรายใหม่จะไม่ค่อย
เข้ารับการตรวจ

1.มีการประชาสัมพันธ์ และ
ให้ความรู้เกีย่ วกับโรคมะเร็ง
เต้านมอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านสื่อ
และช่องทางต่างๆ ดังนี้
ประชุมหมูบ่ ้าน ประชุม อสม.
สถานีวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ในสถาน
บริการและชุมชน
2.คัดกรองเชิงรุกตามหมูบ่ ้าน
หรือ จัดกิจกรรมการคัด
กรองและให้ความรู้ในการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

มผ

หน ้าที่ 9
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KPI 4.4 ร้อยละผลการด่าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
NCD

เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
(ปี)
1)
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ 69.45

KPI 4.5 เยาวชนทีอ่ ายุต่ากว่า 24 ปี มีการใช้ยาเสพ
ติดลดลง
KPI 4.6 ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการบ่าบัดเลิกสูบบุหรี่
และเลิกได้ส่าเร็จ อย่างน้อย 6 เดือน

NCD

< ร้อยละ 43

ลดลงร้อยละ 21.84

NCD

ร้อยละ 10

ร้อยละ 2.5 (1/40)

KPI 4.7 ร้อยละการคัดกรองผูบ้ ริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์

NCD

ร้อยละ 20

ร้อยละ 13.38

KPI 4.8 อัตราการเสียชีวติ จากการบาดเจ็บทางถนน

NCD

KPI 4.9 อัตราการเสียชีวติ จากการจมน้่าของเด็ก
อายุต่ากว่า 15 ปี

NCD

ไม่เกิน 21.11/ ร้อยละ 15.19 (6/39,510)
แสน ปชก.
<4.5/ แสน
ปชก

ร้อยละ 2.53 (1/39,510)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

-ประชาชนบางส่วนทีไ่ ม่เข้ารับ
บริการยังมีความยังมีความอาย
ไม่กล้ามาตรวจตามทีร่ ณรงค์
- กลุ่มเป้าหมายไม่เห็น
ความส่าคัญและอันตรายของ
มะเร็งปากมดลูก โดยมองว่ามี
โอกาสเกิดโรคได้น้อย
- ตัวชี้วัดโดยใช้การเก็บสะสม
ผลงาน 5 ปี ท่าให้ปที่ ี่ 3,4,5
เก็บผลงานได้ยากมากขึน้
เนือ่ งจากต้องการกลุ่มเป้าหมาย
รายใหม่

- มีการประชาสัมพันธ์ และ
ให้ความรู้เกีย่ วกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูกอย่างต่อเนือ่ ง ผ่าน
สื่อและช่องทางต่างๆ ดังนี้
ประชุมหมูบ่ ้าน ประชุม อสม.
สถานีวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ในสถาน
บริการและชุมชน

มผ

-กลุม่ เด็กและเยาวชนเข้าถึงยา
เสพติดได้งา่ ย โดยเฉพาะทาง
สือ่ Social และมีแนวโน้มใน
การใช้ยาเสพติด เพิม่ ปริมาณ
มากขึน้

-สร้างภูมคิ ุ้มกัน ติดอาวุธทาง
ปัญญาเชิงรุกในกลุ่มเด็ก
นักเรียนระดับชั้นประถม
สร้างแกนน่าในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนนักเรียน
-บรูณาการร่วมกับโรงเรียนใน
การเข้าไปจัดกิจกรรม
เสริมสร้างติดอาวุธทางปัญญา
ให้แก่เยาวชน
-เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว “ล้อมรัก
ให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้ยา
เสพติด”
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้าง

ผ
มผ

มผ

ผ

ผ
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เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

KPI 5.1 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุม่ เสีย่ ง ทีไ่ ด้รับ
การตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามทีก่ ่าหนด

คบ.

ร้อยละ 30

ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง ร้อยละ 100

ผ

KPI 5.2 ร้อยละของสถานประกอบการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามทีก่ ่าหนด
KPI 5.3 ร้อยละร้านค้า/ร้านช่า ผูบ้ ริโภคและ
เครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มีความรูค้ วามเข้าใจในการ
เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพมาจ่าหน่าย และการเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพไปใช้ในชีวติ ประจ่าวันได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม

คบ.

ร้อยละ 60

ไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 8

มผ

คบ.

ร้อยละ 50

อยูใ่ นระหว่างด่าเนินการส่ารวจ
ข้อมูลร้านค้า/ร้านช่า

มผ

KPI 5.4 ร้อยละของเรือ่ งร้องเรียนและการเฝ้าระวัง
การโฆษณาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
ได้รับการจัดการภายในระยะเวลาทีก่ ่าหนด

คบ.

ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100

ผ

อวล.

ร้อยละ 80

มผ

อวล.

ร้อยละ 63

12.5
(2 แห่ง)
25
(4 แห่ง)

KRA 05. ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงาน
คุม้ ครองผู้บริโภคฯ

KRA 06. รัอยละ ความสาเร็จการดาเนินงาน
อนามัยสิง่ แวดล้อมและ อาชีวอนามัย
KPI 6.1 ร้อยละ ของหมูบ่ ้านผ่านเกณฑ์ Green &
Clean Community
KPI 6.2 ร้อยละของรพ./รพ.สต.ด่าเนินงานตาม
มาตรฐาน Green & Clean Hospital

มผ
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KPI 6.3 ร้อยละของหน่วยงาน ทีม่ ีการยกระดับการ
จัดบริการด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิง่ แวดล้อม
ในสถานพยาบาล

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
อวล.

เป้าหมาย
(ปี)
ร้อยละ 63

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
25
(4 แห่ง)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค
1.ยังไม่มีการจัดบริการเชิงรุก
ร่วมกับสถานประกอบการ
ภายนอก 2.สถาน
ประกอบการยังไม่เห็น
ความส่าคัญของการการดูแล
สุขภาพ 3.การเข้าถึงบริการ
ของสถานประกอบการณ์น้อย

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

ประสานกับสถาน
ประกอบการภายนอกเพือ่
เข้าไปประเมินความเสีย่ ง
จากการท่างานและ
จัดบริการด้านสุขภาพ

หมายเหตุ
มผ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดทีม่ ีคุณภาพ และเป็นเลิศ (International Quality Standard of Medical Service /Service Excellence)
KRA 07 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตาม
นโยบาย Primary Care
KPI 7.1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ ปิด
ด่าเนินการในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster) ค่่า
เป้าหมายสะสม

พคร.

ร้อยละ 36

ไม่มีการด่าเนินการในพืน้ ที่ อ.
เขาสมิง

na

KPI 7.2 ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์ก่ารพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว เป้าหมาย ระดับ 3 ดาว
100 % และผ่านเกณฑ์ 5 ดาวสะสม

พคร.

ร้อยละ 60

ร้อยละ 40

KPI 7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อ
การบริการของ รพ.สต.

พคร.

ร้อยละ 87

ยังไม่ได้ด่าเนินการ

มผ

KPI 7.4 ร้อยละของอ่าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอ่าเภอ (พชอ.) ทีม่ ีคุณภาพ

พคร.

ร้อยละ 60

ก่าหนดประเด็น 2 เรือ่ ง 1)การ
จัดขยะเปียกในครัวเรือน 2)
ระบบการดูแล LTC

ผ

รอประเมิน 9
แห่ง ผลประเมิน
ตนเองผ่าน3
ดาว/5 ดาวสะสม
6 แห่ง

ผ

หน ้าที่ 12

KRA / KPI ปี 2562

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
พคร.

เป้าหมาย
(ปี)
ร้อยละ ๘๐

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ร้อยละ 100 (8/8)

KPI 7.6 ร้อยละความส่าเร็จของการด่าเนินงาน
เสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ (ร้อยละ 7๐)

พคร.

ร้อยละ 7๐

HL ร้อยละ 76.16
HB ร้อยละ78.67

KPI 7.7 ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ ตามเกณฑ์
KRA 08 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตาม
นโยบาย Fast Tack
KPI 8.1 อัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน
KPI 8.2 อัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก(I60-I62)
KPI 8.3 อัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69)
KPI 8.4 อัตราตายผูป้ ่วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired ปีงบประมาณ
62 น้อยกว่า

พคร.

ร้อยละ 60

NA

NA

รพ.ตราด/
NCD
รพ.ตราด/
NCD
รพ.ตราด/
NCD
รพ.ตราด

(I63)<5

0

ผ

<25

0

ผ

<7

0

ผ

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40 (2/5)

มผ

NA

NA

KPI 7.5 ร้อยละ ของต่าบลผ่านเกณฑ์ต่าบลจัดการ
คุณภาพชีวติ ทีก่ ่าหนด

KPI 8.5 อัตราเสียชีวติ ของผูป้ ่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage รพ.ตราด/
level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S,
NCD Trauma<12%,
M1 ไม่เกินร้อยละ 12
Nontrauma<12%

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
ผ

การตอบแบบประเมิน HL HB
โดยให้กลุม่ เป้าหมายอ่านและ
ตอบค่าถามเอง อาจท่าให้เกิด
ความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลที่
แท้จริง เนือ่ งจากข้อค่าถาม
ต้องมีการตีความก่อนตอบ

ใช้วิธีสัมภาษณ์รายบุคคล

ผ

หน ้าที่ 13

KRA / KPI ปี 2562
KRA 09. ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามนโยบาย ยาเสพติด
KPI 9.1 ร้อยละของผูต้ ิดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนือ่ ง 1 ปี (Retention Rate)
KPI 9.2 ร้อยละ ของผูใ้ ช้ ผูเ้ สพทีบ่ าบัดครบตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนือ่ งหลัง
จาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 months
Remission rate)
KRA 10.ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตาม
นโยบาย RDU
KPI 10.1 ร้อยละของ รพ. ทีม่ ีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU)

KPI 10.2 อัตราการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดใน
โรงพยาบาลทีม่ ีระบบจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการ (AMR)

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

รพ.ตราด/
NCD

ร้อยล ะ 20

ร้อยละ 16.67 (1/6)

มผ

รพ.ตราด/
NCD

ร้อยละ 40

ร้อยละ 100 (2/2)

ผ

คบ.

ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ ขัน้ 2 คิดเป็นร้อยละ
100

คบ.

ลดลงร้อยละ
20 จาก
Baseline Data

รพ.ยังไม่มีระบบ AMR

1.ใน FTW ยังมีบาดแผลที่
ได้รับการรักษาช้านานกว่า 6
ชม. บาดแผลทีม่ ีการปนเปือ้ น
มีขอบรุ่งริ่ง เนือ้ เยือ่ ชอกช้า่
หรือตาย ท่าให้ อัตราการใช้
ATB ใน FTW ยังสูงแต่ยังคง <
ร้อยละ40
2.แพทย์ของรพ.เขาสมิงเป็น
แพทย์หมุนเวียน อาจมีปัญหา
ในช่วงแพทย์เปลีย่ นใหม่

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

ใช้มาตรฐาน HA กับการ สือ่ อุปกรณ์ต่างๆใน
ประเมินการสัง่ ใช้ยา ใน
การให้ความรู้กับ
สถานพยาบาลทัง้ กรณี
ประชาชน
ผูป้ ่วยนอกและผูป้ ่วยใน
โดยอาจมุง่ เน้นเป็นล่า ดับ
แรกสูแ่ นวทางของ patient
safety engagement

หมายเหตุ

ผ

NA

หน ้าที่ 14

KRA / KPI ปี 2562
KRA 11. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมือง
สมุนไพร
KPI 11.1 ระดับความส่าเร็จของการเสริมสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพือ่ พัฒนาสุขภาพทุกกลุม่ วัย ด้วย
การแพทย์แผนไทย

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

แผนไทย์ฯ

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

1. โรงเรียนทีม่ ี เตรียมด่าเนินกิจกรรม 1โรงเรียน
กิจกรรมแผน
ไทย ร้อยละ 12
ของรร.ทัง้ หมด
2. ชมรมมี
กิจกรรมแผน
ไทย ร้อยละ 15
ของชมรม
ทัง้ หมด
3.
วัดน่าร่องมี
กิจกรรมแผน
ไทย อ่าเภอละ
1 แห่ง

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

ผ

หน ้าที่ 15

KRA / KPI ปี 2562
KPI 11.2 ระดับความส่าเร็จการคุม้ ครอง ส่งเสริม
และใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

KPI 11.3 ร้อยละของผูป้ ่วยนอกทัง้ หมด ทีไ่ ด้รับ
บริการ ตรวจ วินิฉัย รักษาโรค และฟืน้ ฟูสภาพด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เจ้าภาพ
เป้าหมาย
หลัก /ร่วม
(ปี)
แผนไทย์ฯ มีการตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียน
หมอพืน้ บ้าน/
ทะเบียน
ต่ารับต่าราแผน
ไทย/ทะเบียน
บุคลากร 5 กลุม่
/ข้อมูลการ
ส่ารวจป่าชุมชน
ให้เป็นปัจจุบัน

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
มีการตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
หมอพืน้ บ้าน/ทะเบียน
ต่ารับต่าราแผนไทย/ทะเบียน
บุคลากร 5 กลุม่ /ข้อมูลการ
ส่ารวจป่าชุมชน ให้เป็นปัจจุบัน

ผลงานเด่น

เปิดให้บริการคลินิกข้อ
เข่าเสือ่ ม และคลินิกโรค
ไมกรน โดยการพอกยา
สมุนไพร

แผนไทย์ฯ

เป้าหมายรวม
ร้อยละ 18.5 (
รพท. ร้อยละ
11 /รพช. ร้อย
ละ 19 /รพ.สต.
ร้อยละ 36)

ร้อยละ 22.05
(5,584/25,330)

รพ.ตราด/
NCD

ไม่เกิน 26 ต่อ
แสน ปชก.

ร้อยละ 17.72 (7/215)

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
ผ

ผ

KRA 12.ร้อยละความสาเร็จการยกระดับคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพ (Service plan) >> 26
สาขา >> ๕ กลุม่ (Cluster)
กลุม่ ที่ 1 : NCD Cluster
1) สาขาหัวใจ
KPI 12.1 อัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผ

หน ้าที่ 16

KRA / KPI ปี 2562
KPI 12.2 ร้อยละของการให้การรักษาผูป้ ่วย STEMI
ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ ่าหนด
2) สาขาหลอดเลือดสมอง
อัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
รพ.ตราด/
NCD

เป้าหมาย
(ปี)
≤ร้อยละ 10

รพ.ตราด/
NCD

<7

3) สาขาไต
KPI 12.3 ร้อยละของผูป้ ่วย CKD ทีม่ ีอัตราการ
รพ.ตราด/
ลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr และ
NCD
ร้อยละของผูป้ ่วย DM และ HT ได้รับการคัดกรองโรค
ไตเรือ้ รัง
4) สาขาจักษุ
KPI 12.4 ร้อยละผูป้ ่วยต้อกระจกชนิดบอด
(Blinding Cataract) ได้รับ การผ่าตัด ภายใน 30
วัน

รพ.ตราด/
NCD

5) สาขาโรคไม่ติดต่อ
KPI 12.5 ร้อยละ ของผูป้ ่วยโรคเบาหวานทีค่ วบคุมได้ รพ.ตราด/
NCD
KPI 12.6 ร้อยละ ของผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ รพ.ตราด/
ควบคุมได้
NCD
6) สาขาอายุรกรรม
อัตราตายผูป้ ่วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
7) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ( RDU)
ร้อยละของ รพ. ทีม่ ีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

คบ.

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ร้อยละ 25 (1/4)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
มผ

บูรณาการ ใน KPI 8.3

ร้อยละ 66

ร้อยละ 44.44 (4/9)

ร้อยละ 85

NA

ต้องตรวจCr 2 ครั้งในรอบปี ปรับ พยาบาลในคลีนิค
ในผูป้ ่วยทีม่ ีค่าeGFR<60
ช่วย Screen การสัง่ ตรวจ
ml/min/1.73m2/yr อ.เขา Cr.ซ้่า
สมิง มีผปู้ ่วยจ่านวนมาก
แพทย์ไม่สามารถสัง่ ตรวจซ้่า
ได้ครบ

Blinding
Cataract
(ตา) 22 ราย

NA

≥ ร้อยละ 40 ร้อยละ 11.81 (236/1,998 )

จ่านวนทีไ่ ด้รับการตรวจ
HbA1c จ่านวนน้อย

≥ ร้อยละ 50 ร้อยละ 11.99 (545/4,545)

เป็นรายงานทีม่ ีค่าความดัน
จะเริ่มมีผลของ Visit ที่2
โลหิต 2 visit ส่วนใหญ่การนัด ในเดือน ม.ค.62 เป็นต้นไป
3-4 เดือน

<๓๐%

บูรณาการ ใน KPI 8.4

ร้อยละ 80

บูรณาการ ใน KPI 10.1

มผ

เพิม่ การได้รับการตรวจคัด
กรองให้มากขึน้

มผ
มผ

หน ้าที่ 17
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อัตราการติดเชือ้ ดือ้ ยาในกระแสเลือดในโรงพยาบาล
ทีม่ ีระบบจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
(AMR)
กลุม่ ที่ 2 : COC & Rehab Cluster
1) สาขาเวชกรรมฟื้นฟู และ Intermediate care
KPI 12.7 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F
ในจังหวัดทีใ่ ห้การบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลางแบบ
ผูป้ ่วยใน (intermediate bed/ward)
2) สาขาสุขภาพจิต
KPI 12.8 ร้อยละของผูป้ ่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
คบ.

เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
(ปี)
1)
ลดลงร้อยละ
20 จาก
Baseline Data

รพ.ตราด

(ร้อยละ 60)

5 ราย

พคร./รพ.
ตราด/NCD

(ร้อยละ 63)

ร้อยละ 35.71
(280/784)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

บูรณาการ ใน KPI 10.2

ผ

1.ประชาชนมีทัศนคติด้านลบ
ต่อโรคทางจิตเวช ไม่ยินยอม
เข้ารับการวินิจฉัยและรักษา
บางส่วนไม่เปิดเผยข้อมูลการ
เจ็บป่วย
2.ทีผ่ ่านมาจ.ตราดไม่มี
จิตแพทย์ รพช.เป็นแพทย์ใช้
ทุนหมุนเวียน
3.ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ
ยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อ
โรคทางจิตเวช

1.ประชาสัมพันธ์ความรู้
โรคซึมเศร้า โรคจิต การ
ฆ่าตัวตาย วิธีการสังเกต
ช่วยเหลือหรือส่งต่อสถาน
บริการ เบอร์สายด่วน
สุขภาพจิต 1323 ใน
คลินิกผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง
คลินิกฝากครรภ์ ชมรม
ผูส้ ูงอายุ กลุม่ เด็กใน
โรงเรียน และคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า คัดกรอง
ความเครียดในการตรวจ
สุขภาพของกองทุนต่าบล
ในชุมชน
2.ให้บริการคลินิกจิตเวชใน
รพช. และมีจิตแพทย์มา
ช่วยเป็นพีเ่ ลีย้ งแพทย์ตรวจ
รักษาผูป้ ่วย 3 เดือน/ครั้ง
3.พัฒนาระบบการ
ปรึกษา/ส่งต่อในเครือข่าย
และนอกเครือข่าย
สาธารณสุข
4.บูรณาการดูแลกลุม่ ทีม่ ี
ความเสีย่ งร่วมกับงานเยีย่ ม
บ้าน งาน COC

มผ
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KPI 12.9 อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จไม่เกิน

เจ้าภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
หลัก /ร่วม
(ปี)
1)
พคร./รพ. ร้อยละ 6.3 ต่อ
ร้อยละ 5.1
ตราด/NCD แสนประชากร
(2 ราย)

3) สาขาโรคมะเร็ง
KPI 12.10 ร้อยละผูป้ ่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก
พคร./รพ.
ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ ่าหนด
ตราด/NCD
4) สาขา Palliative Care
KPI 12.11 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและ
พคร./รพ.
จัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid
ตราด
Medication ในผูป้ ่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
5) สาขายาเสพติด

(ร้อยละ 70)

NA

(ร้อยละ 40)

ร้อยละ 100 (4/4)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ความเครียดในการตรวจ
สุขภาพของกองทุนต่าบล
ในชุมชน
2.ให้บริการคลินิกจิตเวชใน
รพช. ข้และมี
จิตแพทย์มา
อเสนอแนะ
ช่วยเป็นพีเ่ ลีย้ งแพทย์ตรวจ
รักษาผูป้ ่วย 3 เดือน/ครั้ง
3.พัฒนาระบบการ
ปรึกษา/ส่งต่อในเครือข่าย
และนอกเครือข่าย
สาธารณสุข
4.บูรณาการดูแลกลุม่ ทีม่ ี
ความเสีย่ งร่วมกับงานเยีย่ ม
บ้าน งาน COC

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
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ร้อยละของผูต้ ิดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ า
หนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนือ่ ง 1 ปี (Retention Rate)
ร้อยละ ของผูใ้ ช้ ผูเ้ สพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทกี่ า
หนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนือ่ งหลังจาหน่าย
จากการบาบัด 3 เดือน (3 months Remission
rate)
กลุม่ ที่ 3 : MCH Cluster
1) สาขาสูติกรรม
KPI 12.12 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลัง
คลอด
2) สาขา ทารกแรกเกิด
KPI 12.13 อัตราตายทารกแรกเกิด

3) สาขากุมารเวชกรรม
KPI 12.14 อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก ๑
เดือน – ๕ปี
กลุม่ ที่ 4 : OR - Trauma Cluster
1) สาขาอุบัติเหตุ
KPI 12.15 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ ไป
ทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
พคร./รพ.
ตราด/NCD

เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
(ปี)
1)
ร้อยล ะ 20

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

พคร./รพ.
ตราด/NCD

ร้อยละ 40

พคร./รพ.
ตราด/ส่ง
เสิรม

(เท่ากับ 0)

0

ผ

พคร./รพ.
ตราด/ส่ง
เสิรม

(< 4 : 1000
ทารกเกิดมีชีพ)

0

ผ

พคร./รพ.
ตราด/ส่ง
เสิรม

(< ร้อยละ ๑๐)

0

ผ

พคร./รพ.
ตราด/NCD

(>ร้อยละ 80)

ผ่านเกณฑ์

บูรณาการ ใน KPI 9.1

บูรณาการ ใน KPI 9.2

ประเมินตนเอง
ผ่านเกณฑ์ ร้อย
ละ 50

ผ
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KPI 12.16 ร้อยละของประชากร เข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
KPI 12.17 ร้อยละการส่งต่อผูป้ ่วยนอกเขต
2) สาขาศัลยกรรม
KPI 12.18 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ตงิ่ อักเสบ
KPI 12.19 ร้อยละของผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดแบบ
One Day Surgery
3) สาขาออร์โธปิดิกส์
KPI 12.20 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ ีทีม
Refracture Prevention
4) สาขาการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
KPI 12.21 อัตราส่วนของจ่านวนผูย้ นิ ยอมบริจาค
อวัยวะจากผูป้ ่วยสมองตาย ต่อจ่านวนผูป้ ่วยเสียชีวติ
ในโรงพยาบาล
KPI 12.22 อัตราส่วนของจ่านวนผูย้ นิ ยอมบริจาค
ดวงตา ต่อจ่านวนผูป้ ่วยเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
กลุม่ ที่ 5 : Primary Care Cluster
1) สาขาปฐมภูมิ (พชอ./PCC)
ร้อยละของอ่าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
อ่าเภอ (พชอ.) ทีม่ ีคุณภาพ
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ ปิดด่าเนินการใน
พืน้ ที่ (Primary Care Cluster) ( 1,170 ทีม )
(จัดตัง้ ทีมใหม่ 364 ทีม)

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
พคร./รพ.
ตราด/NCD
พคร./รพ.
ตราด

เป้าหมาย
(ปี)
(ร้อยละ 22 )

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ร้อยละ 33.33 (19 ครัง้ )

ลดลง

ไม่ลดลง (19 ราย)

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
ผ

61 = 18 คน
62 = 19 คน

มผ

NA
NA

NA
NA

พคร./รพ.
ตราด

NA

NA

พคร./รพ.
ตราด

0

มีผแู้ สดงเจตจ่านงค์
บริจาคอวัยวะ จ่านวน 6
คน

na

พคร./รพ.
ตราด

0
(จ่านวนผูเ้ สียชีวติ ในรพ. 31
ราย)

มีผแู้ สดงเจตจ่านงค์
บริจาคดวงตา จ่านวน
11 คน

na

พคร./รพ.
ตราด

พคร./รพ.
ตราด
พคร./รพ.
ตราด

<20%
(ร้อยละ )

ผลงานเด่น

ร้อยละ 60

บูรณาการ ใน KPI 7.4

สะสม ร้อยละ
36

บูรณาการ ใน KPI 7.1
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ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว
2) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน
ผูป้ ่วยนอกทัง้ หมดทีไ่ ด้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟืน้ ฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
3) สาขาสุขภาพช่องปาก
KPI 12.23 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการ
สุขภาพช่องปากทีม่ ีคุณภาพ
KPI 12.24 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพืน้ ที่
4) สาขาอาชีวอนามัย

เจ้าภาพ
เป้าหมาย
หลัก /ร่วม
(ปี)
พคร.
(สะสม ร้อยละ
60)

แผนไทย์ฯ

(ร้อยละ 18.5)

รพ.ตราด/
ทันตะ
รพ.ตราด/
ทันตะ

(≥ ร้อยละ
๖๐)
(≥ ร้อยละ
๓๕)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

บูรณาการ ใน KPI 7.2

บูรณาการ ใน KPI 11.3

0

มผ

ร้อยละ 7.12
(2,812/39,510)

มผ

หน ้าที่ 22

KRA / KPI ปี 2562
KPI 12.25 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท่างาน

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
รพ.ตราด/
อวล.

เป้าหมาย
(ปี)
ลดลง

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

ผลงานเด่น

โรคที่พบอัตราป่วย
1. อัตราป่วยจากพิษสารก่าจัดศัตรูพชื ทุกชนิด ลดลงในปี61 ร้อยละ
3.27เทียบกับปี60 และยังไม่พบอัตราการป่วยในปี62
2. อัตราป่วยโรคผิวหนังจากการท่างาน ในปี61 และ ปี62 ไม่พบ
อัตราการป่วย ซึ่งลดลงจากปี60 3.22 ต่อแสนประชากร
3. อัตราการป่วยจากพิษสารตัวท่าละลายอินทรีย์จากการท่างานลดลง
ในปี61 3.23 ต่อแสนประชากรเทียบกับปี60 และยังไม่พบอัตรา
การป่วยในปี62
4. อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดลดลงในปี61 19.73 ต่อแสน
ประชากรเทียบกับปี 60 และลดลงในปี62 62.15 ต่อแสนประชากร
เทียบกับปี 61
5. อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลงในปี61 1,390 ต่อแสน
ประชากรเทียบกับปี 60 และลดลงในปี62 10,249.96 ต่อแสน
ประชากร เทียบกับปี 61
6. อัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง ปี61เพิม่ ขึน้ จากปี
60 9.02 ต่อแสนประชากร และลดลงในปี62เมือ่ เทียบกับปี 61
580.73 ต่อแสนประชากร
7. อัตราการบาดเจ็บจากการท่างาน ปี61เพิม่ ขึน้ จาก ปี60 134.36
ต่อแสนประชากร และลดลงในปี62เมือ่ เทียบกับปี 61 1,118.63
ต่อแสนประชากร
8. อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนือ้ จากการท่างานปี61เพิม่ ขึน้ จาก
ปี60 3.21 ต่อแสนประชากร และลดลงในปี62เมือ่ เทียบปี 61
3.21 ต่อแสนประชากร
9. อัตราป่วยโรคจากความร้อนปี61เพิม่ ขึน้ จาก ปี60 3.21 ต่อแสน
ประชากร และลดลงในปี62เมือ่ เทียบปี 61 3.21 ต่อแสนประชากร

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ในพืน้ ทีอ่ ่าเภอเขาสมิง อัตรา ลงส่ารวจพืน้ ทีท่ พี่ บอัตรา
ป่วยด้วยโรคจากการประกอบ การเจ็บป่วยเป็นจ่านวนมาก
อาชีพส่วนใหญ่พบ โรคเรื้อรัง เพือ่ ค้นหาสาเหตุและหา
ของทางเดินหายใจส่วนล่าง
แนวทางแก้ไข
และโรคการบาดเจ็บจากการ
ท่างาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวตกรรมระบบการสาธารณสุขในพื้นทีพ่ ิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับการบริการสูน่ านาชาติ
for Value Based Economy)

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
ไม่พบอัตราป่วยด้วย
โรคจากการท่างาน
หรือมีอัตราป่วย
เท่ากับ0 มี 8 โรค
ได้แก่
1. โรคจากพิษโลหะ
หนักรวมทุกสาเหตุ
2. โรคจากพิษสาร
ตะกัว่
3. โรคจากพิษปรอท
และสารประกอบ
4. โรคปอดฝุน่ หิน
5. โรคระบบทางเดิน
หายใจทีเ่ กิดจากแอส
เบสตอส
6. โรคมะเร็งเยือ่ หุม้
ปอดมีไซทิลิโอมา
7. โรคการได้ยิน
เสือ่ มจากเสียง
8. โรคหอบหืดจาก
การท่างาน

(Innovative Health system
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เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

KRA 13. ร้อยละความสาเร็จการขับเคลือ่ นงาน
สาธารณสุขชายแดนและสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศมีมาตรฐาน
KPI 13.1 มีระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน
โรคติดต่อและภัยสุขภาพ ชายแดน ทีม่ ีประสิทธิภาพ

พยศ./
CD/NCD/
อวล.

ไม่มีการด่าเนินการในพืน้ ที่ อ.
เขาสมิง

KPI 13.2 มีระบบการ รับ - ส่งต่อผูป้ ่วยระหว่าง
ประเทศ ทีไ่ ด้มาตรฐาน

พยศ./
CD/NCD/
อวล.

ไม่มีการด่าเนินการในพืน้ ที่ อ.
เขาสมิง

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
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KPI 13.3 ร้อยละแรงงานต่างด้าวมีหลักประกัน
สุขภาพ

KRA 14. ร้อยละความสาเร็จการขับเคลือ่ นระบบ
การดูแลสุขภาพเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว และหนุน
เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
ประกันฯ

พยศ.

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ร้อยละ 99.43

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. โบรกเกอร์ อ.เมือง1 ราย
ต้องการตรวจสุขภาพช่วงเช้า
แต่ไม่สามารถจัดให้ช่วงเช้าได้
เหมือน รพ.อืน่ วันพุธช่วงบ่าย
มี Ultrasound คนท้อง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าว
2. โบรกเกอร์ อ.เมือง 1 ราย
ต้องการได้ใบรับรองแพทย์
ภายใน 1 วัน แต่ไม่สามารถจัด
ให้ได้ เพราะในแต่ละวันก็มี
คลินิกทุกวัน/โรคทัว่ ไป/
ER/PCU 7 แห่ง ต้องกระจาย
แพทย์ออกปฏิบัติหน้าที่ (ให้
แพทย์ได้หายใจบ้างเถอะ)
3. ถูกร้องเรียนอยูบ่ ่อยครั้ง จา
กโบรกเกอร์ อ.เมือง 1 ราย
ตามข้อ 1. และ2. อยูเ่ สมอ
4. พบแรงงานหญิงตัง้ ครรภ์ มี
ภาวะตกเลือดโดยไม่ฝากครรภ์
และลักษณะงานเป็นงานทีใ่ ช้
แรงงาน นับเป็นปัญหาส่าคัญ
ด้านสาธารณสุขและค่าใช้จ่าย
5. แรงงานทีซ่ ื้อบัตรประกัน
สุขภาพสามารถใช้บริการ
โรงพยาบาลใดก็ได้ในจังหวัด
นับว่าเป็นปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
6. งานประกันสุขภาพ มักจะ
ถูกต่อว่าเรื่องการขายบัตร
ประกันภาพจากวิชาชีพอืน่ อยู่

ท่ามกลางการท่างานอัน
แสนขรุขระ ต้องพัฒนา
เจ้าหน้าที่ ด้านการสือ่ สาร
อธิบายอย่างไรก็ได้ให้
นายจ้างเข้าใจการจัดบริการ
ในบริบทของรพ.เขาสมิงให้
ได้
จังหวัดก่าหนดนโยบายที่
ชัดเจน ในการขายบัตร
ประกันสุขภาพ และชีแ้ จง
ให้หน่วยงานส่วนต่างๆ
และนายจ้างรับทราบ
(อยากเหมือนจันทบุรี)

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ
ผ

หน ้าที่ 25

KRA / KPI ปี 2562
KPI 14.1 รูปแบบการด่าเนินงาน Wellness Hub
ทีไ่ ด้มาตรฐาน
KPI 14.2 ร้อยละ รพ.มีระบบการบริหารจัดการ
ค่าบริการทางการแพทย์

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
พยศ./รพ.
คลองใหญ่
ประกันฯ

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ไม่มีการด่าเนินการในพืน้ ที่ อ.
เขาสมิง
ร้อยละ 100

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

5 คะแนน

เครื่องรูดบัตรเครดิต ไม่ได้
น่ามาใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
เก็บเงินให้สามารถใช้เครื่อง
รูดบัตรเครดิตได้

KRA 15. ร้อยละความสาเร็จ การขับเคลือ่ นระบบ
การดูแลด้านความปลอดภัยทางทะเลทีไ่ ด้มาตรฐาน
KPI 15.1 มีระบบเฝ้าระวัง (Prevention) ทีไ่ ด้
พยศ./
NA
มาตรฐาน
NCD/อวล.
KPI 15.2 มีระบบการน่าส่งผูป้ ่วย ณ จุดเกิดเหตุ
พยศ./
NA
(Pre – Hospital) ทีไ่ ด้มาตรฐาน
NCD/อวล.
KPI 15.3 มีระบบการรักษาในโรงพยาบาล/การส่ง
พยศ./
NA
ต่อ (In –Hospital/Refer) ทีได้มาตรฐาน
NCD/อวล.
KPI 15.4 มีระบบการจัดการด้าน สาธารณภัย
พยศ./
NA
(Disaster)
NCD/อวล.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวตกรรม (Intelligent and High Performance Organization /People and Governance Excellence)
KRA 16 .ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตาม
นโยบาย องค์กรคุณภาพ
KPI 16.1 ร้อยละ ของหน่วยบริหาร มีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์
ทีก่ ่าหนด (สสจ. ร้อยละ 100/สสอ.ร้อยละ 40)

พคร.

(สสจ. ร้อยละ
100/สสอ.ร้อย
ละ 40)

ระดับ 4

NA
NA
NA
NA

ผ

หน ้าที่ 26

KRA / KPI ปี 2562
KPI 16.2 ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
พคร.

เป้าหมาย
ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
ผลงานเด่น
(ปี)
1)
(รพศ./รพท. รอ Re-accreditation ครัง้ ที่ 2 ผ่าน Re-accreditation
ร้อยละ 100/
ปี 2562
ครัง้ ที่ 1 ปี 2559
รพช. (ร้อยละ
ระยะเวลารับรอง 12
90)
ก.ค. 2559 - 11 ก.ค.
2562

KPI 16.3 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อ
คุณภาพการบริการของ รพ.
KPI 16.4 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการพัฒนา
คุณภาพงานบริการพยาบาลตามเกณฑ์ QA ยกระดับ
ขัน้ 3

พคร.

(ร้อยละ 85)

พคร.

ปี 2561 ผ่านขัน้ 2

KPI 16.5 ร้อยละของโรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพงานเยีย่ มบ้าน ยกระดับขัน้ 2 ขึน้ ไป

พคร.

ร้อยละ 37.5

KPI 16.6 ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ประเมินตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ยกระดับ
ขึน้ เป็นระดับคุณภาพ

พคร.

ร้อยละ 30

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

ผ

ยังไม่ได้ด่าเนินการ

รอประเมิน 14 มี.ค. 2562

หมายเหตุ

มผ

-

-คุณภาพการเก็บตัวชีว้ ัด
ผลลัพธ์การเยีย่ มบ้านมีความ
แตกต่างกัน

ครบรอบ
Re-accreditatio
n เพือ่ ยกระดับปี
2563

ผ

-ก่าหนดนิยามตัวชีว้ ัดต่างๆ - การก่ากับคุณภาพ
ให้ชัดเจน - เสนอส่านัก
การพยาบาลทบทวน
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์การเยีย่ ม
บ้าน ปรับให้สามารถ
ท่างานและพัฒนาไห้เกิดขึน้
ได้จริงและเกิดคุณภาพจริงๆ
ไม่ใช่ต้องการเพียงตัวเลข
ผ่านเกณฑ์มากๆ ที่
คุณภาพไม่แตกต่างจากเดิม

มผ

ปี 2561 ระดับ
พัฒนา

ผ

หน ้าที่ 27

KRA / KPI ปี 2562

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

KPI 17.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA
KPI 17.2 ร้อยละ ขององค์กรผ่านองค์กรคุณธรรม
ระดับ ๓
KPI 17.3ระดับความส่าเร็จของการบังคับใช้
กฎหมายครบองค์ประกอบทีก่ ่าหนดของส่านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทัว่ ประเทศ/เป้าหมาย

นิติการ

ร้อยละ ๙0

ผ่านเกณฑ์

NA

นิติการ

ร้อยละ ๕๐

ยังไม่ได้ด่าเนินการ

NA

ร้อยละ 80

NA

NA

KPI 17.4 ร้อยละ ขององค์กรมีระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ ง
KPI 17.5 โรงพยาบาลมีมูลค่าการจัดซือ้ ร่วมยาและ
เวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา ไม่น้อยกว่า

บริหาร

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ 100

ผ

คบ.

ร้อยละ ๒5

ร้อยละ 0.34

KPI 17.6.ร้อยละ ของหน่วยงานมีการ ขับเคลือ่ นที่
ยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ ในปี 2562
KRA 18 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตาม
นโยบายการบริหารการเงินการคลัง
KPI 18.1 ร้อยละ หน่วยบริการทีไ่ ม่มีปัญหาวิกฤติ
ทางเงิน

พยศ.

ร้อยละ 100

ร้อยละ 46.04
(122/265)ต้องแก้ไข

ประกันฯ/
บริหาร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

KRA 17.ร้อยละความสาเร็จการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม (ITA /องค์กรคุณธรรม/ควบคุมภายใน/
จัดซือ้ ยาร่วม) /ขับเคลือ่ นแผนฯ)

มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการ
จัดซือ้ จัดหาและส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์
ทีม่ ิใช่ยา พ.ศ.2557

ความล่าช้าของระบบ

หากต้องการจัดซื้อร่วมได้
ในต้นปีงบประมาณ ควร
ด่าเนินการเริ่มจัดท่า
แผนการจัดซื้อร่วมโดย
ก่าหนดรายการก่อนการ
จัดท่าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ่าปี

มผ

ผ

ระดับ 0 ไม่วกิ ฤต

ผ

หน ้าที่ 28

KRA / KPI ปี 2562

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

พคร./พยศ.

ร้อยละ 100

NA

NA

พยศ.

ร้อยละ 30

NA

NA

KPI 19.3 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
KPI 19.4 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ตนเองได้ (Personal Health Record: PHRs)

พยศ.

ร้อยละ 41

ผ

พยศ.

ร้อยละ 0.5

คุณภาพ 43 แฟ้ม รพ.เขาสมิง
ร้อยละ 98.99
รอสมัครเข้าร่วมด่าเนินกิจกรรม

NA

KPI 19.5 เพิม่ ความสมบูรณ์และความครอบคลุม
ข้อมูลบนเว็บไซต์
(HDC /Health Explorer/GIShealth) ให้สามารถ
น่าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า (เฉพาะ.สสจ.)

พยศ.

ร้อยละ 80

NA

NA

KRA 19 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานตาม
นโยบาย องค์กรทันสมัย
KPI 19.1 ร้อยละของ PCC มีการใช้ Application
ส่าหรับ PCC
KPI 19.2 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตายและเวชระเบียน/การให้
รหัสโรคผูป้ ่วยนอก

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

หน ้าที่ 29

KRA / KPI ปี 2562
KPI 19.6 ร้อยละ ของหน่วยบริการมีการบริหาร
จัดการระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

KPI 19.7 ร้อยละ ของ รพ. ทีม่ ีการด่าเนินงาน
Digital Tranformation เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็น Smart
Hospital
KRA 20. ร้อยละความสาเร็จ การพัฒนาองค์กร
แห่งความสุข บุคลากรสุขภาพดี
KPI 20.1 จังหวัดมีการบริหารจัดการก่าลังคนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ (มีข้อมูล มีแผนการบริหารต่าแหน่ง มี
การด่าเนินการตามแผนและบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ
KPI 20.2 ร้อยละ ของหน่วยงานทีม่ ีการด่าเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
พยศ.

เป้าหมาย
(ปี)
ร้อยละ 80

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
1.หน่วยงานมีแผนจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
2.เครือ่ งคอมพิวเตอร์เพียงพอ
และทันสมัย
๓.ภาวะชะงักงันของระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขให้ใช้
งานได้ภายในเวลา
๔.เครือ่ งคอมพิวเตอร์มี
โปรแกรมทีถ่ ูกลิขสิทธิใ์ นการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1
โปรแกรม
๕.
หน่วยงานมีการส่ารองข้อมูลทุก
วันท่าการ

พยศ.

- รพท.เข้ารับ
การประเมิน
- รพช. มีการ
ด่าเนินงาน

ด่าเนินงานบางส่วน

ทรัพย์ฯ

≥ ร้อยละ 71)

ร้อยละ 81.48

ทรัพย์ฯ

(จังหวัดละ 1
แห่ง)

ร้อยละ 94.31

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

หน ้าที่ 30

KRA / KPI ปี 2562
KPI 20.3. ร้อยละ ของหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร (HRM) มีประสิทธิภาพ
KPI 20.4.ร้อยละ ของหน่วยงานมีศักยภาพและ
ความก้าวหน้าของบุคลากร (HRD) เพือ่ รองรับการ
เป็นองค์กรดิจิทัล
KPI 20.5 .ร้อยละ ของหน่วยงานเป็นองค์กร
ความสุข (HRE/HRH)
รวม
20 KRA

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม
ทรัพย์ฯ

เป้าหมาย
(ปี)
ร้อยละ

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)
ร้อยละ 99.19

ทรัพย์ฯ

ร้อยละ

อยูร่ ะหว่างด่าเนินการ

ทรัพย์ฯ

ร้อยละ

ร้อยละ 60.88

115
KPI

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

หน ้าที่ 31

KRA / KPI ปี 2562

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

หน ้าที่ 32

KRA / KPI ปี 2562

เจ้าภาพ
หลัก /ร่วม

เป้าหมาย
(ปี)

ผลงาน 4 เดือน (นิเทศรอบที่
1)

ผลงานเด่น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขอสนับสนุน
จากจังหวัด

หมายเหตุ

