
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการลดความเหลื่อมล ้าของ 3 กองทุน 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี วัดเชิงปริมาณ 71. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ค้านิยาม ประชากร หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย 

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การท่ีประชากรท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน ต้ังแต่จุดเกิดเหตุจนถึง

สถานพยาบาลโดยการส่ังการของศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ 

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รบับาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมี
ภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ 
ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือท าให้การ
บาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่าง
ฉับไวซึ่งไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer) 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการท่ีออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ท่ีได้ขึ้นทะเบียนใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด 
 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20 

   

 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดความเหล่ือมล้ าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

2.เพื่อให้ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้    

  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จากการบันทึกข้อมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวัดใน 

    โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) หรือระบบโปรแกรม PAภาครัฐ 
2. จากการบันทึกข้อมูลการคัดแยกผู้ป่วยของ รพ.ระดับA , S และM1สังกัด สธ.ในระบบ   
    รายงาน PAของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

แหล่งข้อมูล โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)หรือระบบโปรแกรม PAภาครัฐ 
รายงานการคัดแยกผู้ป่วยท่ีห้องฉุกเฉิน ของ สพฉ. 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีห้องฉุกเฉิน (ER Visit) 

สูตรค้านวณตัวชี วัด  (A/B) x 100 



ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561 : พิจารณาจากสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน เปรียบเทียบกับจ านวน
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีห้องฉุกเฉินท้ังหมด 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
    

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
 

วิธีการประเมินผล :  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายท่ีก าหนด ทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน :  1. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS หรือ ระบบ PA ภาครัฐ 

2. รายงานการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินจาก รพ.ระดับ A , S และ M1 ภาครัฐ ทุกแห่ง 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
63,022 จ านวนครั้ง  

ผู้ป่วยสีแดง EMS 
47,899 63,022 80,522 

476,281 จ านวนครั้ง  
ผู้ป่วยสีแดง ER visit 

355,991 476,281 526,961 

13.23 ร้อยละ 13.45 13.23 15.28 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี วัด 

1. นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์  รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-8721669 โทรศัพท์มือถือ : 085-4881669 

    โทรสาร : 02-8721669  E-mail : thunjira.t@niems.go.th 
2. นางสินีนุช   ไชยสิทธิ   ผู้จัดการงานติดตามประเมินผล  

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-8721669 โทรศัพท์มือถือ : 081-8191669                                                                   

     โทรสาร : 02-8721603  E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 



หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท้าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด้าเนินงาน 

1. นางสาวกมลทิพย์  แซ่เล้า  ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-8721669 โทรศัพท์มือถือ : 089-0361669 

    โทรสาร : 02-8721603  E-mail : Kamolthip.s@niems.go.th 
2. นางสินีนุช   ไชยสิทธิ   ผู้จัดการงานติดตามประเมินผล  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-8721669 โทรศัพท์มือถือ : 081-8191669                                                                   
     โทรสาร : 02-8721603  E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 


