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นาเสนอโดย นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
เนื้อหา/สาระ
ประเด็นสาคัญเพื่อการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
1.สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2562 พบว่า PA จานวน 20 ตัวชี้วดั ผ่าน 14 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน มอบทุกหน่วยงานพิจารณาหาแนวทาง
6 ตัวชี้วัด และ KPI จานวน15 ตัวชี้วัด ผ่าน 8 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 7 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
โดยเฉพาะประเด็นที่ยังไม่ผ่านตัวชี้วัด
 TB รักษาสาเร็จ เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 85 % ผลการดาเนินงาน 83.66 % (ไม่ผ่าน)
 Smart Hospital รพศ. /รพท. เป้าหมาย 100 % ผลการดาเนินงาน 83.9 % (ไม่ผ่าน) และ รพช./รพ.
สังกัดกรม เป้าหมาย 50 % ผลการดาเนินงาน 66.84 % (ผ่าน)
 มารดาตาย เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 % ผลการดาเนินงาน 19.29 % (ไม่ผ่าน) ซึง่ บางพื้นที่
สามารถดาเนินการได้ดี ในขณะที่บางพื้นที่ไม่สามารถดาเนินการได้ ส่งผลให้เป็นตัวฉุดให้ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย
 Stroke เป้าหมายน้อยกว่า 7% ผลการดาเนินงาน 7.97% (ไม่ผ่าน)
 Sepsis เป้าหมายน้อยกว่า 30 % ผลการดาเนินงาน 32.92% (ไม่ผ่าน)
 HA ขั้น 3 รพศ./รพท./ รพ.สังกัดกรม เป้าหมาย 100% ผลการดาเนินงาน 98.18%
(ไม่ผ่าน) และรพช. เป้าหมาย 90% ผลการดาเนินงาน 88.01 % (ไม่ผ่าน)
 บุหรี่ เป้าหมายคนเลิกบุหรี่ 1 ล้านคน ผลการดาเนินงาน 165,569 คน (ไม่ผ่าน)
 DM,HT Control (ไม่ผ่าน) การดาเนินการในภาพรวมดีขึ้น แต่ต้องลงรายละเอียดการดาเนินงานให้มากขึ้น
1. เบาหวานที่ควบคุมได้ เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 40 % ผลการดาเนินงาน 26.6 %
2. ความดันที่ควบคุมได้ เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 50 % ผลการดาเนินงาน 42.9 %
 CKD เป้าหมายมากว่ากว่าหรือเท่ากับ 66 % ผลงาน 57.1 % (ไม่ผ่าน)
 บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 % ผลการดาเนินงาน 0.26 %
(ไม่ผ่าน) อาจเนื่องจากมีการตั้งเกณฑ์ไว้สูง แต่แม้จะดาเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จะไม่มีการปรับลดเกณฑ์
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 บริจาคดวงตา เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 1.3 % ผลการดาเนินงาน 0.41 % (ไม่ผ่าน)
 ฆ่าตัวตายสาเร็จ เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.72 ต่อประชากรแสนคน ผลการดาเนินงาน 4.73 ต่อ
แสนประชากร (ไม่ผ่าน) เป็นปัญหาสาคัญในสังคม ควรให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบและพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตรวจสอบภายใน ประเมินด้วยระบบ EIA เป้าหมาย 100 % ผลการดาเนินงาน 69.22 % (ไม่ผ่าน)
ตรวจสอบงบการเงิน เป้าหมาย 50 % ผลการดาเนินงาน 51.58 % (ผ่าน)
2. แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
มีการปรับรูปแบบการตรวจราชการในมิติใหม่ จากเดิมตรวจตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2563 จะตรวจ กองตรวจราชการจะประสานไปยังกรม
ตามประเด็น แบ่งประเด็น เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
/ กองต่าง ๆ เพื่อหาประเด็นการตรวจ
1. Agenda Base นโยบายรัฐบาล / ผู้บริหารระดับสูง / ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ราชการ และกองตรวจราชการ จะ
และจะเลือกเพียงประเด็นสาคัญในบางประเด็นเพื่อดาเนินการตรวจราชการ
ประชุมสรุปประเด็นการตรวจราชการ
2. Function Base ประเด็นการให้บริการของหน่วยบริการ เช่น ลดป่วย, ลดตาย จากโรคที่เป็นปัญหา
ภายในเดือน พ.ย. 2562 และจะลง
สาคัญของประเทศ
พื้นที่ตรวจราชการในเดือน ม.ค.
3. Area Base ประเด็นปัญหาของพื้นที่ เช่น ลดความแออัด, ลดรอคอย, Primary Care
2563
เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
“การตรวจราชการในปีหน้า ทางทีมผู้ตรวจ ทีมสาธารณสุขนิเทศ ผู้ช่วยผู้ตรวจ และกองตรวจราชการ
เราสรุปว่า เราจะเลิกการตรวจแบบไปไล่ตามตัวชี้วัด”
ผู้บันทึกประเด็น
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