คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวง (4E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2560
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

Service Excellence
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
53. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราการตาย จากโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหา
และป้องกันได้ในทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง
สร้างระบบการจัดการโรคที่สาํ คัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ของหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยวาระ
สุขภาพเชิงพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งของประชาชนเป้าหมาย
51. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
ร้อยละ ๗๐
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ ๑.0000
ประเภท KPI  Evaluation  Monitoring
 คปสอ.
 รพช.
 สสอ.

คําอธิบาย
ECS (Emergency Care System) คือ ระบบการรักษาพยาบาล หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มคี ุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ
ประกอบด้วยการป้องกันก่อนเกิด(Prevention )การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ(Pre hospital care) ต่อเนื่องถึงการดูแล ณ ห้อง
ฉุกเฉิน(ER) การดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In hospital care)/ การดูแลเฉพาะทาง( Definitive care) การส่งต่อ( Inter
hospital care/Referral System)รวมถึงการจัดระบบบริบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหม่( Mas Casualties Incident) และการ
เตรี ย มแผนรองรั บ ภั ย พิ บั ติ ข องสถานบริ ก าร/โรงพยาบาล (Disaster Preparedness&Hospital Preparedness for
Emergency)
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ขั้นตอน
ที่
๑
มีคณะกรรมการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดการดําเนินงาน

๒

มีคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบตั ิของ
สถานพยาบาล/โรงพยาบาลแต่ละระดับ
การสํารวจ/ประเมินความเสี่ยงของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล
รายละเอียดการดําเนินงาน
สํารวจ/ประเมินความเสี่ยงของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล( Hazard Risk )
และประเมินผลกระทบต่อประชาชน/หน่วยบริการ( Impact Survey)ตาม
คู่มือประเมินตนเองด้านภัยพิบตั ิขององค์การอนามัยโลกปรับโดยกรมการ
แพทย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2559
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เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๐๐
๑.๐๐
ไม่มี
มี

เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๐๐
๑.๐๐
ไม่มี
มี

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
๓
บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการอบรมตามหลักสูตร
รายละเอียดการดําเนินงาน

๔

บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการอบรมตามหลักสูตร การเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาลในการรับภัยพิบตั (ิ Hospital Preparedness for
Emergency(HOPE )ของกระทรวงสาธารณสุข
มีแผนรองรับภัยพิบัตสิ ําหรับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล
รายละเอียดการดําเนินงาน

๕

มีแผนรองรับภัยพิบัตสิ ําหรับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (Disaster
Management ) รวมถึงการพัฒนาทีมMERT ,Mini MERT
มีการซ้อมแผนรองรับภัยพิบัติ และสรุปผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการซ้อมแผนรองรับภัยพิบัติ และสรุปผลการดําเนินการเพื่อเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๐๐
๑.๐๐
ไม่มี
มี

เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๐๐
๑.๐๐
ไม่มี
มี

เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๐๐
๑.๐๐
ไม่มี
มี

แนวทางการประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.มีคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
ของสถานพยาบาล/โรงพยาบาลแต่ละระดับ
2.สํารวจ/ประเมินความเสีย่ งของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล
( Hazard Risk )และประเมินผลกระทบต่อประชาชน/หน่วย
บริการ( Impact Survey)ตามคู่มอื ประเมินตนเองด้านภัยพิบัติ
ขององค์การอนามัยโลกปรับโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พ.ศ.2559
3.บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการอบรมตามหลักสูตร การ
เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับภัยพิบัติ(Hospital
Preparedness for Emergency(HOPE )ของกระทรวง
สาธารณสุข
4.มีแผนรองรับภัยพิบัตสิ ําหรับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล
(Disaster Management ) รวมถึงการพัฒนาทีมMERT ,Mini
MERT
5.มีการซ้อมแผนรองรับภัยพิบัติ และสรุปผลการดําเนินการเพื่อ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป
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รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
เอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แบบสํารวจ /แบบประเมินความเสี่ยง
พร้อมการประเมินผลกระทบ

ทะเบียนรายชื่อ บุคลกรที่ผา่ นการอบรมตาม
หลักสูตรฯในแต่ละปี
1.แผนรองรับภัยพิบตั ิสําหรับสถานพยาบาล/
โรงพยาบาล(Disaster Management )
2.การอบรม อบรมฟื้นฟูทีม การได้รับความรู้ ของ
ทีม MERT ,Mini MERTในแต่ละปี
เอกสารสรุปการซ้อมแผน ตาม แผน ในข้อ4

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
Baseline data

หน่วยวัด

ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มี
ระบบ ECS คุณภาพ

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.
2555
2556
2557
2558
N/A
N/A
N/A
N/A

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. โรงพยาบาลทุกแห่ง
เอกสารประกอบ
1. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับภัยพิบตั ิ(Hospital Preparedness for
Emergency(HOPE )ของกระทรวงสาธารณสุข
2. คู่มือประเมินตนเองด้านภัยพิบตั ิขององค์การอนามัยโลกปรับโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง พ.ศ.
2559
3. แบบสํารวจการประเมินตนเอง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๒๐

กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ๐๘๑-๗๒๕-๖๗๑๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นางเทียนทอง บุญยรางกูร
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๒๐
นางสาวปริชญา พลอาสา
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๒๐
นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู่
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐

กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๕๔๗-๕๖๓๓
กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ๐๘๔-๙๕๘-๑๖๘๘
กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕-๗๗๔-๘๑๐๓
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