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แผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลพระนั ่งเกล้า
ประจาปี งบประมาณ 2565
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจาปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนาของกระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ
1. ให้บริการผู้ปุวยแบบองค์รวมได้มาตรฐานชั้นนาของกระทรวงสาธารณสุข
2. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน
ค่านิยมหลัก
PNK
P : Professional Practice
: ความเป็นมืออาชีพ
N : Network
: สร้างเครือข่าย
K : Knowledge management : การจัดการความรู้
เป้าหมาย(Goal)
๑. ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานชั้นนาของกระทรวงสาธารณสุขและมีความพึงพอใจ
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของ
โรงพยาบาล
๓. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและมีความสุขในการทางาน
๕. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน
เข็มมุ่ง ปี 256๔
1. พัฒนาศักยภาพสู่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ทารกแรกเกิดโรคกระดูกและข้อโรคทางตา และสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่งเพดานโหว่ )
2. เป็นโรงพยาบาลจตุรทิศ
3. บุคลากรของโรงพยาบาลมีความปลอดภัยในการให้บริการ
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เข็มมุ่ง ปี 256๔
1. พัฒนาศักยภาพสู่ศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1.1 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญ
สาขาหัวใจ
1.การขยายบริการสวนหลอด
เลือดหัวใจในผู้ปุวย Emergency
นอกเวลราชการ
2.การพัฒนาการสวนหลอด
เลือดหัวใจผู้ปุวยที่มีรอยโรค
ซับซ้อน ยุ่งยากด้วยเครื่องมือ
อุปกรณ์ระดับสูง
3.การขยายเตียงรับรองผู้ปุวย
หลังทาหัตถการ Invasive
4.การขยายบริการหอผู้ปุวย
วิกฤติระบบหัวใจและหลอดเลือด
4 เตียง

เข็มมุ่ง ปี 256๕

เข็มมุ่ง ปี 256๖

1.1 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
หัวใจ
1.พัฒนาการบริการศูนย์โรคหัวใจ
และหลอดเลือดเป็นระดับ 2 ตาม
เกณฑ์ สปสช.
2.ขยายเตียงรองรับงานด้านการ
ผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
3.ขยายเตียงหอผู้ปุวยวิกฤติ
ระบบหัวใจ 8 เตียง
4.ขยายงาน Clinic Post PCI
5.บริการงานด้านการตรวจพิเศษ
Echo ระดับสูง

1.1 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
หัวใจ
1.ขยายการบริการสวนหัวใจ
และหลอดเลือดนอกเวลาราชการ
เพิ่มขึ้น
2.จัดตั้ง Cardio Ward.

1.2 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญ
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
1. พัฒนา Stroke Unit ให้ดูแล
ผู้ปุวยหลอดเลือดสมองตีบและ
แตก โดยสหวิชาชีพ
2. ลดอัตราการตาย และอัตรา
ทุพพลภาพ ตามนโยบาย
ระดับประเทศ
3. พัฒนาการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดให้ได้ในเวลา60นาที เกิน
70%ของผู้ปุวยที่ให้ได้
4. ส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้ปุวยเข้า
มารับบริการให้ทันเวลามากขึ้น
เปูาหมายที5่ 0%

1.2 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
โรคหลอดเลือดสมอง
1. พัฒนา Stroke Unit ให้ดูแล
ผู้ปุวยหลอดเลือดสมองตีบและแตก
โดยสหวิชาชีพ
2. ลดอัตราการตาย และอัตรา
ทุพพลภาพ ตามนโยบาย
ระดับประเทศ
3. พัฒนาการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ให้ได้ในเวลา60นาที เกิน 70%
ของผู้ปุวยที่ให้ได้
4. ส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้ปุวยเข้ามา
รับบริการให้ทันเวลามากขึ้น
เปูาหมายที่50%

1.2 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
โรคหลอดเลือดสมอง
1. พัฒนา Stroke Unit ให้ดูแล
ผู้ปุวยหลอดเลือดสมองตีบและแตก
โดยสหวิชาชีพ
2. ลดอัตราการตาย และอัตรา
ทุพพลภาพ ตามนโยบาย
ระดับประเทศ
3. พัฒนาการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ให้ได้ในเวลา60นาที เกิน 70%
ของผู้ปุวยที่ให้ได้
4. ส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้ปุวยเข้ามา
รับบริการให้ทันเวลามากขึ้น
เปูาหมายที5่ 0%

5. พัฒนาร่วมกับรพช ให้พัฒนา
เป็นStroke Corner ให้รองรับ
ผู้ปุวยที่พ้นระยะวิกฤตให้ดูแล
ต่อเนื่อง

5.พัฒนาร่วมกับ รพช ให้พัฒนา
เป็นStroke Corner ให้รองรับ
ผู้ปุวยที่พ้นระยะวิกฤตให้ดูแล
ต่อเนื่อง

5. พัฒนาร่วมกับ รพช ให้พัฒนา
เป็นStroke Corner ให้รองรับ
ผู้ปุวยที่พ้นระยะวิกฤตให้ดูแล
ต่อเนื่อง
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1.3 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญ
สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
1.พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2.พัฒนาระบบ Fast track ให้
เข้มแข็งและอยู่ในแนวหน้า
-Trauma Fast track
-Sepsis Fast track
-MI Fast track
-Stroke Fast track
3.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยที่
เชื่อมประสานกันภายในเครือข่าย
ระหว่างเครือข่ายและเป็น
เครือข่ายระบบส่งต่อผู้ปุวยที่มี
ประสิทธิภาพ
4.พัฒนาระบบ ECS ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

1.3 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
1.พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ1
2.พัฒนาระบบ Fast track ให้
เข้มแข็งและอยู่ในแนวหน้า
-Trauma Fast track
-Sepsis Fast track
-MI Fast track
-Stroke Fast track
3.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยที่เชื่อม
ประสานกันภายในเครือข่าย
ระหว่างเครือข่ายและเป็นเครือข่าย
ระบบส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาระบบ ECS ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

1.3 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
1.พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับ1
2.พัฒนาระบบ Fast track ให้
เข้มแข็งและอยู่ในแนวหน้า
-Trauma Fast track
-Sepsis Fast track
-MI Fast track
-Stroke Fast track
3.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยที่เชื่อม
ประสานกันภายในเครือข่าย
ระหว่างเครือข่ายและเป็นเครือข่าย
ระบบส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาระบบ ECS ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

1.4พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญออร์
โธปิดิกส์
ด้านอุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
-พัฒนาการผ่าตัดผู้ปุวยกระดูกหัก
แบบแผลเล็ก

1.4พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญออร์โธปิ
ดิกส์
ด้านอุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
-พัฒนาการผ่าตัดผู้ปุวยกระดูกหัก
แบบแผลเล็ก

1.4พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญออร์โธปิ
ดิกส์
ด้านอุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
-พัฒนาการผ่าตัดผู้ปุวย
กระดูกหักแบบแผลเล็ก

ด้านโรคข้อเข่าเสื่อม
-พัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับ
ผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อม

ด้านโรคข้อเข่าเสื่อม
-พัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ปุวย
ข้อเข่าเสื่อม

ด้านโรคข้อเข่าเสื่อม
-พัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ปุวย
ข้อเข่าเสื่อม

ด้านการบาดเจ็บทางมือ
-พัฒนาการผ่าตัดศัลยกรรมทาง
มือและจุลศัลยกรรมให้เป็นศูนย์
ส่งต่อด้านศัลยกรรมทางมือและ
จุลศัลยกรรม ของเขตสุขภาพที่ 4
ด้านการปูองกันการเกิด
กระดูกหักซ้า
-จัดตั้งทีม Fracture Liaison
Services
ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้าน

ด้านการบาดเจ็บทางมือ
-พัฒนาการผ่าตัดศัลยกรรมทางมือ
และจุลศัลยกรรมให้เป็นศูนย์ส่งต่อ
ด้านศัลยกรรมทางมือและจุล
ศัลยกรรม ของเขตสุขภาพที่ 4
ด้านการปูองกันการเกิดกระดูก
หักซ้า
-จัดตั้งทีม Fracture Liaison
Services
ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
-พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจา

ด้านการบาดเจ็บทางมือ
-พัฒนาการผ่าตัดศัลยกรรมทางมือ
และจุลศัลยกรรมให้เป็นศูนย์ส่งต่อ
ด้านศัลยกรรมทางมือและจุล
ศัลยกรรมของเขตสุขภาพที่ 4
ด้านการปูองกันการเกิดกระดูกหัก
ซ้า
-จัดตั้งทีม Fracture Liaison
Services
ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
-พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจา
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-พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์
บ้านให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประจาบ้านให้อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาแพทยศาสตร์ตาม
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ มาตรฐานสากล (WFME)
ตามมาตรฐานสากล (WFME)

บ้านให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล (WFME)

1.5 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
ทารกแรกเกิด
1.การขยายบริการรักษาทารก
แรกเกิดที่มีภาวะพร่องออกซิเจน
2.การขยายบริการ :การเข้าถึง
บริการ,การรักษา โดยการเพิ่ม
จานวนเตียง NICU เป็น 12
เตียง
3.ขยายบริการรักษาทารกแรก
เกิดที่มีภาวะจอประสาทตา
ผิดปกติในทารกคลอดก่อน
กาหนด
1.6 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญจักษุ
1. ด้านโรคจอประสาทตาให้
ครอบคลุมโรคทุกกลุ่มวัย
2. ด้านโรคกระจกตา
- พัฒนาการผ่าตัดปลูก
ถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้นที่มีพยาธิ
สภาพ
3. ด้านโรคต้อกระจก
- พัฒนาการผ่าตัดต้อ
กระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม
เพื่อการมองเห็นทุกระยะและ
แก้ไขสายตาเอียง

1.5 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
ทารกแรกเกิด
1.พัฒนาการบริการศูนย์เชี่ยวชาญ
ด้านทารกแรกเกิดโดยดูแลทารก
แรกเกิดก่อนกาหนดหรือทารกที่มี
น้าหนักแรกเกิดน้อยให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการตาย
และลดภาวะแทรกซ้อน

1.5 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
ทารกแรกเกิด
1.พัฒนาการบริการทารกแรกเกิด
ที่มีโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดหรือ
ทารกมีความพิการแต่กาเนิดด้าน
อื่นโดยเฉพาะที่ต้องการรักษาด้าน
ศัลยกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

1.6 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญจักษุ
1. ด้านโรคจอประสาทตาให้
ครอบคลุมโรคทุกกลุ่มวัย
2. ด้านโรคกระจกตา
- พัฒนาการผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตาเฉพาะชั้นที่มีพยาธิสภาพ
3. ด้านโรคต้อหินในระดับเขต
สุขภาพ
4. ด้านโรคต้อกระจก
- พัฒนาการผ่าตัดต้อกระจก
และใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพื่อการ
มองเห็นทุกระยะและแก้ไขสายตา
เอียง
1.7 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา 1.7 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปาก สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่
แหว่ง เพดานโหว่
1.มาตรฐานศูนย์เชี่ยวชาญ
1.มาตรฐานศูนย์เชี่ยวชาญสุขภาพ
สุขภาพช่องปากในผู้ปุวยปาก
ช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่ง เพดาน
แหว่ง เพดานโหว่ ระดับ 2
โหว่ ระดับ 2
2.ผ่านการรับรองคุณภาพ
2.ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
(Re accreditation2)
(Re accreditation2)

1.6 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญจักษุ
1. ด้านโรคจอประสาทตาให้
ครอบคลุมโรคทุกกลุ่มวัย
2. ด้านโรคต้อหินในระดับเขต
สุขภาพ
3. ด้านจักษุตกแต่งและ
เสริมสร้าง
4. ด้านโรคต้อกระจก
- พัฒนาการผ่าตัดต้อ
กระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม
เพื่อการมองเห็นทุกระยะและแก้ไข
สายตาเอียง
1.7 พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่
1.มาตรฐานศูนย์เชี่ยวชาญสุขภาพ
ช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ ระดับ 1
2.ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
(Re accreditation3)
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3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.1 การพัฒนาระบบITให้
สอดคล้องกับเปูาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการ
พัฒนา Smart Hospital
3.2 ระบบการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ พร้อม
ใช้ และทันเวลา
3.3 ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน และ
รองรับการขยายศักยภาพของ
รพ.
3.4 ระบบการเงินการคลังมี
มาตรฐาน มีความมั่นคง

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.1 การพัฒนาระบบITให้
สอดคล้องกับเปูาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา
Smart Hospital
3.2 ระบบการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พร้อมใช้
และทันเวลา
3.3 ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน และรองรับ
การขยายศักยภาพของ รพ.

4.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและ
มีความสุขในการทางาน
4.1 ประเมิน Core
Competency ,
Functional Competency
4.2 Happinometer
4.3 Retention Rate

4.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและมี
ความสุขในการทางาน
4.1จัดหาบุคลากรทดแทนส่วนขาด
ขั้นต่า 80% FTE
4.2 ประเมิน Core
Competency , Functional
Competency

5.ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขอย่างมี
มาตรฐานวิชาชีพ
(แพทย์,ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์)
6.พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ทีมหมอครอบครัว

5.ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
5.ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน
วิชาชีพ
วิชาชีพ
(แพทย์,ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์) (แพทย์,ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์)
6.พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 6.พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ
เรื่องระบบข้อมูลสุขภาพ
เรื่องทักษะการปฏิบัติงานและ
นวัตกรรม

3.4 ระบบการเงินการคลังมี
มาตรฐาน มีความมั่นคง

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.1 การพัฒนาระบบITให้
สอดคล้องกับเปูาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา
Smart Hospital
3.2 ระบบการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พร้อมใช้
และทันเวลา
3.3 ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน และรองรับ
การขยายศักยภาพของ รพ.
3.4 ระบบการเงินการคลังมี
มาตรฐาน มีความมั่นคง
4.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและมี
ความสุขในการทางาน
ประเมิน Core Competency ,
Functional Competency ,
Specific Competency

7
นโยบายบริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
๑. ด้านบริการ พัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพระดับสูง เป็นศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางในทุกๆ ด้านมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง
๒. ด้านการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล ให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีการบริหารโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และมีระบบคุณธรรมในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
๓. ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพโดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทาวิจัย การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรทาง
สาธารณสุข มุ่งให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความสุขและมีสวัสดิการที่ดี
๔. ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม
สุขภาพปูองกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ มีเครือข่ายระบบส่งต่อที่ดีทั้งในและนอกเครือข่ายบริการ
๕. ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ควบคุมรายจ่ายโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน
๖. ด้านความปลอดภัยและความเสี่ยง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
การประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจ และการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ
๗. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการทางาน มีการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประโยชน์สูงสุด
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SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน

7S

Strength

Structure

- อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น
- อาคาร 8 ชั้นใหม่
- ทาเลที่ตั้งโรงพยาบาลเหมาะสม การ
คมนาคมสะดวก
- ทาเลที่ตั้งดี ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติด
แม่น้าเจ้าพระยา

System

- ระบบสวัสดิการดีครอบคลุมบุคลากรทุก
ระดับ
- ระบบการดูแลผู้ป่วย ACS , จักษุวิทยา ,
ออร์โธปิดิกส์,PCC,ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี
บาบัดครบวงจร
- นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในปฐมภูมิ
(คอนโดสุขภาพ)
- ระบบการจัดเก็บรายได้จากสิทธิ พรบ.และ
สิทธิข้าราชการ มีประสิทธิภาพและได้ตาม
เป้าหมาย
- ระบบการส่งยาทางไปรษณีย์
- ระบบเบิกจ่ายตรงสะดวกขึ้น (EDC)
- ระบบ E-donation

Weakness
- งานบริการผู้ป่วยนอก และ ER แออัด
- พื้นที่ให้บริการงาน ER ไม่เหมาะสม ER
ควรจะอยู่ด้านหน้า รพ. และส่งผลให้ผู้ป่วย
ไม่ปลอดภัย
- จานวนห้องแยก ไม่เพียงพอ
- ขาดแคลนที่พักของบุคลากร
- โครงสร้างอาคารสถานที่ซับซ้อนไม่ชัดเจน
และทางเชื่อมต่อระหว่างตึกไม่สะดวก
- พื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ไม่เพียงพอให้การ
บริการ เช่น ห้องเก็บเวชระเบียน,OPD ,
ห้องน้า และอื่นๆ
- ระบบปรับอากาศไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้
เกิดเชื้อรา
-สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
- ระบบบริการ IT และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่
สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนามาใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจในการบริหารงาน
รวมทั้งการจัดเก็บรายได้สิทธิ UC
- อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน
- ระบบซ่อมบารุง .
- ระบบการบริหารพัสดุ
- การสื่อสาร และการประสานงานยังขาด
ความเชื่อมโยง และการนาสู่การปฏิบัติยัง
ขาดประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุม
- ระบบ Refer Back
- ระบบการจัดเก็บค่าบริการ ณ จุดบริการ
ไม่ครอบคลุม
- ระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูง
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- ระบบบริการผู้ป่วยนอกมีความล่าช้า
- ระบบการควบคุมแพร่กระจายเชื้อโรค
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบ HR
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- ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ระบบการเงิน การคลัง การบริหารเจ้าหนี้
ลูกหนี้

7S

Strength

Weakness

Style

- เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ประนีประนอม
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
- เป็นนักบริหารที่ดี

Staff

- บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ
เชี่ยวชาญครอบคลุมเกือบทุกสาขา
- บุคลากรมีศักยภาพสูง
- บุคลากรมีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
- มีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ
น้อย
- อส.รพ. , มูลนิธิ รพ. , มูลนิธิ ร.3

- จานวนบุคลากรทางการพยาบาลไม่
เพียงพอ
- พยาบาลอาวุโสมีสัดส่วนสูง (อายุ 50 ปี
ขึ้นไป)
- Technician ของ x-ray, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ , จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ,
ศัลยแพทย์เด็ก ,เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข , ผู้ช่วยทันตแพทย์ , เจ้า
พนักงานเภสัชกรรม , พนักงานใส่เฝือก
ฯลฯ มีไม่เพียงพอ
- บุคลากร Out source

Skill

- Pre Hospital Care (ด้านอุบัติเหตุ)
- การผ่าตัดต่อมือ/นิ้ว , การผ่าตัด Revision
arothopaty, เวชศาสตร์การกีฬา
- การสวนหัวใจ , การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- การทา NAM ,CPCL
- ความเชี่ยวชาญศูนย์โรคตา ผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตา(โครงการพาผู้ป่วยกลับบ้าน)
- การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง โดยจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น
- One Day Surgery

- การบันทึกและสรุปเวชระเบียนไม่สมบูรณ์
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,บุคลากร
อื่นๆ มีไม่เพียงพอ
- ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
- ทักษะของช่างซ่อมบารุง
- ทักษะทาง IT

Strategy

- มีแผนการขยาย รพ.

- การประเมินกากับและควบคุมยุทธศาสตร์
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบัติงาน
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Shared Value

- บุคลากรให้บริการด้วยความเอื้ออาทร
- บุคลากรมีความเชื่อมั่นเรื่อง คุณธรรม
- ความสานึกที่ดีต่อองค์กร , การมีส่วนร่วม
และการทางานเป็นทีมของบุคลากรเป็น
วัฒนธรรมของโรงพยาบาล
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.ครอบคลุมทั้ง
รพ.

- การนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ (PNK)

ปัจจัยภายนอก

PEST

Opportunities

Threats

- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.ครอบคลุมทั้ง
รพ.
Policy

- นโยบายพัฒนาระบบบริการ Service Plan
ตาม
เขตสุขภาพที่ 4 ,นโยบายสาธารณสุข 4.0
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงสาธารณสุข
20 ปี
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ
แพทยศาสตร์
ศิริราช , ม.สยาม
- เป็นราชวิถี 2
- นโยบายพัฒนาระบบบริการ Service Plan
ตามเขตสุขภาพที่ 4 , นโยบายสาธารณสุข
4.0
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงสาธารณสุข
20 ปี
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช , ม.สยาม
- เป็นราชวิถี 2

- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับจังหวัด ไม่
สอดคล้องกับ
ต้นทุนบริการในระบบ UC
- ระบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในตาม DRG ทาให้
รายได้ไม
สอดคล้องกับรายจ่าย
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
- โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถให้บริการทุติย
ภูมิได้อย่างเพียงพอ
- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับจังหวัด ไม่
สอดคล้องกับ
ต้นทุนบริการในระบบ UC
- ระบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในตาม DRG ทาให้
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รายได้ไม่
สอดคล้องกับรายจ่าย
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
- โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถให้บริการทุติย
ภูมิได้อย่างเพียงพอ
Environment

- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
พาณิชย์
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลายหน่วยงาน
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง

- การจราจรติดขัด ถนนแคบ
- ติดแม่น้า เสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย์
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลายหน่วยงาน
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง

Socioeconomic

- จานวนผู้มีสิทธิข้าราชการมีจานวนมาก
- ประชากรฐานะดีมีจานวนมาก
- มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนตรวจ
สุขภาพประจาปีจานวนมาก
- มีจานวนผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี , เทศบาลนคร
นนทบุรี ,อบจ. ผู้มีอุปการะให้การ
สนับสนุน

- ความคาดหวังประชาชนสูง /ความเสี่ยงใน
การประกอบวิชาชีพสูง
- ผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น DM, HT,
หลอดเลือดสมอง,
ไตวายเรื้อรัง มากขึ้น
- พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือตนเอง
ด้านสุขภาพน้อย
- มีผู้สูงอายุจานวนมาก
- โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า จากแรงงานต่างด้าว
เช่น TB
- ประชากรแฝง

Technology

- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนามาช่วยในการ
ส่งต่อข้อมูลต่างๆได้สะดวกรวดเร็ว
- เทคโนโลยีด้านพลังงาน เครื่องปรับอากาศ
(ระบบประหยัดพลังงาน)

- การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
- การเข้า Web site เป็นช่องทางนาไวรัสเข้า
สู่ระบบ
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว
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เด่นและเอื้อ (ส่งเสริมความเข้มแข็ง โดยใช้โอกาสที่เอื้อจากภายนอก) สร้าง เปิด เพิ่ม รุก บุก ขยาย
Strength
Opportunities
ยุทธศาสตร์
- อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ป่วย - เพิ่มรายรับในงานบริการผู้ปุวย
- อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น
เป็นศูนย์กลาง
- พัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์
- อาคาร 8 ชั้นใหม่
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ทาเลที่ตั้งโรงพยาบาลเหมาะสม การ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.
- ศูนย์หัวใจ
คมนาคมสะดวก
ครอบคลุมทั้งรพ.
- ศูนย์หลอดเลือดสมอง
- ทาเลที่ตั้งดี ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติด - นโยบายพัฒนาระบบบริการ
- ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
แม่น้าเจ้าพระยา
Service Plan ตาม
- ศูนย์ทารกแรกคลอด
- ระบบสวัสดิการดีครอบคลุมบุคลากรทุก
เขตสุขภาพที่ 4 ,นโยบาย
- ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ระดับ
สาธารณสุข 4.0
- ศูนย์โรคทางตา
- ระบบการดูแลผู้ป่วย ACS , จักษุวิทยา ,
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวง
- ศูนย์ทันตกรรมปากแหว่ง
ออร์โธปิดิกส์,PCC,ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี
สาธารณสุข 20 ปี
เพดานโหว่
บาบัดครบวงจร
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ
- นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในปฐมภูมิ
แพทยศาสตร์
(คอนโดสุขภาพ)
ศิริราช , ม.สยาม
- ระบบการจัดเก็บรายได้จากสิทธิ พรบ.และ - เป็นราชวิถี 2
สิทธิข้าราชการ มีประสิทธิภาพและได้ตาม - นโยบายพัฒนาระบบบริการ
เป้าหมาย
Service Plan
- ระบบการส่งยาทางไปรษณีย์
ตามเขตสุขภาพที่ 4 , นโยบาย
- ระบบเบิกจ่ายตรงสะดวกขึ้น (EDC)
สาธารณสุข
- ระบบ E-donation
4.0
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารตามหลัก
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวง
ธรรมาภิบาล
สาธารณสุข
- รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
20 ปี
ประนีประนอม
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
แพทยศาสตร์ศิริราช , ม.สยาม
- เป็นนักบริหารที่ดี
- เป็นราชวิถี 2
- บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข
เชี่ยวชาญครอบคลุมเกือบทุกสาขา
กระทรวง
- บุคลากรมีศักยภาพสูง
พาณิชย์
- บุคลากรมีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร - ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลาย
- มีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ
หน่วยงาน
น้อย
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานี
- อส.รพ. , มูลนิธิ รพ. , มูลนิธิ ร.3
รถไฟฟ้า
- Pre Hospital Care (ด้านอุบัติเหตุ)
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง
- การผ่าตัดต่อมือ/นิ้ว , การผ่าตัด Revision - จานวนผู้มีสิทธิข้าราชการมี
arothopaty, เวชศาสตร์การกีฬา
จานวนมาก
- การสวนหัวใจ , การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ - ประชากรฐานะดีมีจานวนมาก
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- การทา NAM ,CPCL
- ความเชี่ยวชาญศูนย์โรคตา ผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตา(โครงการพาผู้ป่วยกลับบ้าน)
- การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง โดยจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น
- One Day Surgery
- มีแผนการขยาย รพ.
- บุคลากรให้บริการด้วยความเอื้ออาทร
- บุคลากรมีความเชื่อมั่นเรื่อง คุณธรรม
- ความสานึกที่ดีต่อองค์กร , การมีส่วนร่วม
และการทางานเป็นทีมของบุคลากรเป็น
วัฒนธรรมของโรงพยาบาล
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.ครอบคลุมทั้ง
รพ.

- มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน
ตรวจ
สุขภาพประจาปีจานวนมาก
- มีจานวนผู้ประกันตนเพิ่มมาก
ขึ้น
- ส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ,
เทศบาลนคร
นนทบุรี ,อบจ. ผู้มีอุปการะให้
การ
สนับสนุน
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนามา
ช่วยในการ
ส่งต่อข้อมูลต่างๆได้สะดวก
รวดเร็ว
- เทคโนโลยีด้านพลังงาน
เครื่องปรับอากาศ
(ระบบประหยัดพลังงาน)

เอื้อแต่ไม่เด่น (แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกาสที่เอื้อจากภายนอก) ปรับปรุง พัฒนา ขอความร่วมมือ สนับสนุน
Weakness
Opportunities
ยุทธศาสตร์
- งานบริการผู้ป่วยนอก และ ER แออัด
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ป่วย - เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
- พื้นที่ให้บริการงาน ER ไม่เหมาะสม ER
เป็นศูนย์กลาง
ภายในและภายนอกองค์กร
ควรจะอยู่ด้านหน้า รพ. และส่งผลให้ผู้ป่วย - มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใน
ไม่ปลอดภัย
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- จานวนห้องแยก ไม่เพียงพอ
ครอบคลุมทั้งรพ.
- พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ
- ขาดแคลนที่พักของบุคลากร
- นโยบายพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิตามกลุ่มวัย
- โครงสร้างอาคารสถานที่ซับซ้อนไม่ชัดเจน Service Plan ตาม
- พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใน
และทางเชื่อมต่อระหว่างตึกไม่สะดวก
เขตสุขภาพที่ 4 ,นโยบาย
กลุ่มผู้สูงอายุ
- พื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ไม่เพียงพอให้การ สาธารณสุข 4.0
- พัฒนาการเข้าถึงบริการ
บริการ เช่น ห้องเก็บเวชระเบียน,OPD ,
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวง - ลดจานวนวันนอน
ห้องน้า และอื่นๆ
สาธารณสุข 20 ปี
- พัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
- ระบบปรับอากาศไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ - เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ (ซ่อมบารุง , พัสดุ , IT)
เกิดเชื้อรา
แพทยศาสตร์
- พัฒนาคุณภาพการ
-สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
ศิริราช , ม.สยาม
รักษาพยาบาลและความ
- ระบบบริการ IT และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่ - เป็นราชวิถี 2
ปลอดภัยของผู้ปุวย
สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนามาใช้ในการ
- นโยบายพัฒนาระบบบริการ
- พัฒนาคุณภาพความปลอดภัย
วางแผนและตัดสินใจในการบริหารงาน
Service Plan
ของบุคลากร
รวมทั้งการจัดเก็บรายได้สิทธิ UC
ตามเขตสุขภาพที่ 4 , นโยบาย - พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
- อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ สาธารณสุข
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การใช้งาน
- ระบบซ่อมบารุง .
- ระบบการบริหารพัสดุ
- การสื่อสาร และการประสานงานยังขาด
ความเชื่อมโยง และการนาสู่การปฏิบัติยัง
ขาดประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุม
- ระบบ Refer Back
- ระบบการจัดเก็บค่าบริการ ณ จุดบริการ
ไม่ครอบคลุม
- ระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูง
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- ระบบบริการผู้ป่วยนอกมีความล่าช้า
- ระบบการควบคุมแพร่กระจายเชื้อโรค
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบ HR
- ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ระบบการเงิน การคลัง การบริหารเจ้าหนี้
ลูกหนี้
- จานวนบุคลากรทางการพยาบาลไม่
เพียงพอ
- พยาบาลอาวุโสมีสัดส่วนสูง (อายุ 50 ปี
ขึ้นไป)
- Technician ของ x-ray, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ , จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ,
ศัลยแพทย์เด็ก ,เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข , ผู้ช่วยทันตแพทย์ , เจ้า
พนักงานเภสัชกรรม , พนักงานใส่เฝือก
ฯลฯ มีไม่เพียงพอ
- บุคลากร Out source
- การบันทึกและสรุปเวชระเบียนไม่สมบูรณ์
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,บุคลากร
อื่นๆ มีไม่เพียงพอ
- ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
- ทักษะของช่างซ่อมบารุง
- ทักษะทาง IT
- การประเมินกากับและควบคุมยุทธศาสตร์
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วม

4.0
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวง
สาธารณสุข
20 ปี
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช , ม.สยาม
- เป็นราชวิถี 2
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวง
พาณิชย์
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลาย
หน่วยงาน
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง
- จานวนผู้มีสิทธิข้าราชการมี
จานวนมาก
- ประชากรฐานะดีมีจานวนมาก
- มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน
ตรวจ
สุขภาพประจาปีจานวนมาก
- มีจานวนผู้ประกันตนเพิ่มมาก
ขึ้น
- ส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ,
เทศบาลนคร
นนทบุรี ,อบจ. ผู้มีอุปการะให้
การ
สนับสนุน
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนามา
ช่วยในการ
ส่งต่อข้อมูลต่างๆได้สะดวก
รวดเร็ว
- เทคโนโลยีด้านพลังงาน
เครื่องปรับอากาศ
(ระบบประหยัดพลังงาน)
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ในการวางแผนปฏิบัติงาน
- การนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ (PNK)
เด่นแต่ไม่เอื้อ (ปรับปรุงพัฒนา ลดต้นทุน) ลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่
Strength
Threats
ยุทธศาสตร์
- อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น
- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดใน
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
- อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น
การตรวจสอบค่า
ทรัพยากร (การควบคุม
- อาคาร 8 ชั้นใหม่
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
กากับ การส่งตรวจทาง
- ทาเลที่ตั้งโรงพยาบาลเหมาะสม การ
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับ
ห้องปฏิบัติการควบคุม กากับ
คมนาคมสะดวก
จังหวัด ไม่สอดคล้องกับ
การใช้ยาตามข้อบ่งชี้
- ทาเลที่ตั้งดี ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติด ต้นทุนบริการในระบบ UC
ควบคุมค่าใช้จ่าย IPD)
แม่น้าเจ้าพระยา
- ระบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในตาม DRG - ลดอัตราการตายและลด
- ระบบสวัสดิการดีครอบคลุมบุคลากรทุก ทาให้รายได้ไหม่
ภาวะแทรกซ้อน
ระดับ
สอดคล้องกับรายจ่าย
- ระบบการดูแลผู้ป่วย ACS , จักษุวิทยา , - การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
ออร์โธปิดิกส์,PCC,ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี
- โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถ
บาบัดครบวงจร
ให้บริการทุติยภูมิได้อย่างเพียงพอ
- นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในปฐมภูมิ
- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดในการ
(คอนโดสุขภาพ)
ตรวจสอบค่า
- ระบบการจัดเก็บรายได้จากสิทธิ พรบ.
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
และ
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับ
สิทธิข้าราชการ มีประสิทธิภาพและได้
จังหวัด ไม่สอดคล้องกับ
ตาม
ต้นทุนบริการในระบบ UC
เป้าหมาย
- ระบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในตาม DRG
- ระบบการส่งยาทางไปรษณีย์
ทาให้รายได้ไม่
- ระบบเบิกจ่ายตรงสะดวกขึ้น (EDC)
สอดคล้องกับรายจ่าย
- ระบบ E-donation
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารตามหลัก
- - โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถ
ธรรมาภิบาล
ให้บริการทุติยภูมิได้อย่างเพียงพอ
- รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา - การจราจรติดขัด ถนนแคบ
ประนีประนอม
- ติดแม่น้า เสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข
- เป็นนักบริหารที่ดี
กระทรวงพาณิชย์
- บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ - ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลาย
เชี่ยวชาญครอบคลุมเกือบทุกสาขา
หน่วยงาน
- บุคลากรมีศักยภาพสูง
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานี
- บุคลากรมีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร รถไฟฟ้า
- มีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ - การเจริญเติบโตของตัวเมือง
น้อย
- ความคาดหวังประชาชนสูง /ความ
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- อส.รพ. , มูลนิธิ รพ. , มูลนิธิ ร.3
- Pre Hospital Care (ด้านอุบัติเหตุ)
- การผ่าตัดต่อมือ/นิ้ว , การผ่าตัด
Revision arothopaty, เวชศาสตร์การ
กีฬา
- การสวนหัวใจ , การใส่เครื่องกระตุ้น
หัวใจ
- การทา NAM ,CPCL
- ความเชี่ยวชาญศูนย์โรคตา ผ่าตัดปลูก
ถ่ายกระจกตา(โครงการพาผู้ป่วยกลับบ้าน)
- การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง โดย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
- One Day Surgery
- มีแผนการขยาย รพ.
- บุคลากรให้บริการด้วยความเอื้ออาทร
- บุคลากรมีความเชื่อมั่นเรื่อง คุณธรรม
- ความสานึกที่ดีต่อองค์กร , การมีส่วนร่วม
และการทางานเป็นทีมของบุคลากรเป็น
วัฒนธรรมของโรงพยาบาล
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.ครอบคลุม
ทั้งรพ.

เสี่ยงในการประกอบวิชาชีพสูง
- ผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น DM,
HT, หลอดเลือดสมอง,
ไตวายเรื้อรัง มากขึ้น
- พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือ
ตนเองด้านสุขภาพน้อย
- มีผู้สูงอายุจานวนมาก
- โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า จากแรงงาน
ต่างด้าว เช่น TB
- ประชากรแฝง
- การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
- การเข้า Web site เป็นช่องทางนา
ไวรัสเข้าสู่ระบบ
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว

ด้อยและไม่เอื้อ (เลิก ลด ถ่ายโอน ปรับเปลี่ยน) ลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ
Weakness
Threats
กลยุทธ์
- งานบริการผู้ป่วยนอก และ ER แออัด
- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดใน - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
- พื้นที่ให้บริการงาน ER ไม่เหมาะสม ER
การตรวจสอบค่า
จัดการพื้นที่การให้บริการ
ควรจะอยู่ด้านหน้า รพ. และส่งผลให้ผู้ป่วย รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ไม่ปลอดภัย
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับ จัดการระบบข้อมูล
- จานวนห้องแยก ไม่เพียงพอ
จังหวัด ไม่สอดคล้องกับ
สารสนเทศ
- ขาดแคลนที่พักของบุคลากร
ต้นทุนบริการในระบบ UC
- พัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงสร้างอาคารสถานที่ซับซ้อนไม่ชัดเจน - ระบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในตาม
และทางเชื่อมต่อระหว่างตึกไม่สะดวก
DRG ทาให้รายได้ไม
- พื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ไม่เพียงพอให้การ
สอดคล้องกับรายจ่าย
บริการ เช่น ห้องเก็บเวชระเบียน,OPD ,
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
ห้องน้า และอื่นๆ
- โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถ
- ระบบปรับอากาศไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ ให้บริการทุติยภูมิได้อย่างเพียงพอ
เกิดเชื้อรา
- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดใน
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-สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
- ระบบบริการ IT และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่
สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนามาใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจในการบริหารงาน
รวมทั้งการจัดเก็บรายได้สิทธิ UC
- อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน
- ระบบซ่อมบารุง .
- ระบบการบริหารพัสดุ
- การสื่อสาร และการประสานงานยังขาด
ความเชื่อมโยง และการนาสู่การปฏิบัติยัง
ขาดประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุม
- ระบบ Refer Back
- ระบบการจัดเก็บค่าบริการ ณ จุดบริการ
ไม่ครอบคลุม
- ระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูง
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- ระบบบริการผู้ป่วยนอกมีความล่าช้า
- ระบบการควบคุมแพร่กระจายเชื้อโรค
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบ HR
- ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ระบบการเงิน การคลัง การบริหารเจ้าหนี้
ลูกหนี้
- จานวนบุคลากรทางการพยาบาลไม่
เพียงพอ
- พยาบาลอาวุโสมีสัดส่วนสูง (อายุ 50 ปี
ขึ้นไป)
- Technician ของ x-ray, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ , จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ,
ศัลยแพทย์เด็ก ,เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข , ผู้ช่วยทันตแพทย์ , เจ้า
พนักงานเภสัชกรรม , พนักงานใส่เฝือก
ฯลฯ มีไม่เพียงพอ
- บุคลากร Out source
- การบันทึกและสรุปเวชระเบียนไม่สมบูรณ์
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,บุคลากร
อื่นๆ มีไม่เพียงพอ

การตรวจสอบค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับ
จังหวัด ไม่สอดคล้องกับ
ต้นทุนบริการในระบบ UC
- ระบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในตาม
DRG ทาให้รายได้ไม่
สอดคล้องกับรายจ่าย
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
- - โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถ
ให้บริการทุติยภูมิได้อย่าง
เพียงพอ
- การจราจรติดขัด ถนนแคบ
- ติดแม่น้า เสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลาย
หน่วยงาน
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง
- ความคาดหวังประชาชนสูง /
ความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพ
สูง
- ผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น
DM, HT, หลอดเลือดสมอง,
ไตวายเรื้อรัง มากขึ้น
- พฤติกรรมสุขภาพและการ
ช่วยเหลือตนเองด้านสุขภาพน้อย
- มีผู้สูงอายุจานวนมาก
- โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า จาก
แรงงานต่างด้าว เช่น TB
- ประชากรแฝง
- การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
- การเข้า Web site เป็นช่องทาง
นาไวรัสเข้าสู่ระบบ
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว
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- ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
- ทักษะของช่างซ่อมบารุง
- ทักษะทาง IT
- การประเมินกากับและควบคุมยุทธศาสตร์
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบัติงาน
- การนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ (PNK)

กลยุทธ์ S O

กลยุทธ์ W O

๑. เพิ่มรายรับในงานบริการ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผู้ปุวย
๒. พัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ศูนย์หัวใจ
- ศูนย์หลอดเลือดสมอง
- ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ศูนย์ทารกแรกคลอด
- ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
- ศูนย์โรคทางตา
- ศูนย์ทันตกรรมปาก
แหว่งเพดานโหว่

สื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร
๔. พัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๕. พัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิตามกลุ่มวัย
๖. พัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิในกลุ่มผู้สูงอายุ
๗. พัฒนาการเข้าถึงบริการ
๘. ลดจานวนวันนอน
๙. พัฒนาระบบสนับสนุน
บริการ (ซ่อมบารุง , พัสดุ ,
IT)
๑๐. พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย
๑๑. พัฒนาคุณภาพความ
ปลอดภัยของบุคลากร
๑๒. พัฒนาระบบทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์ S T

กลยุทธ์ W T

๑๓. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร (การควบคุม
กากับ การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการควบคุม
กากับการใช้ยาตามข้อบ่งชี้
ควบคุมค่าใช้จ่าย IPD)
๑๔. ลดอัตราการตายและ
ลดภาวะแทรกซ้อน

๑๕. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการพื้นที่
การให้บริการ
๑๖. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
๑๗. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สร้างความ
1. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ
เข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้างเสริม ปฐมภูมิตามกลุ่มวัย
สุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๒. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๓. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในกลุ่มผู้สูงอายุ
๒. พัฒนาศักยภาพระบบบริการตติยภูมิให้เป็น ศูนย์
๑. พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล ศูนย์เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
๓. พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และความปลอดภัย ๑. พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัย
ของผู้ปุวย
ของผู้ปุวย
๒. พัฒนาการเข้าถึงบริการ
๓. ลดจานวนวันนอน
๔. ลดอัตราการตายและลดภาวะแทรกซ้อน
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอก
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์กรการบริหารจัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบ
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอก
สนับสนุนบริการ
องค์กร
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่การ
ให้บริการ
๔. พัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ๑. พัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของบุคลากร
๒. พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
๖. การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. เพิ่มรายรับในงานบริการผู้ปุวย
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้างเสริม
สุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <๑๒ สัปดาห์ เปูา >๖๐%
๒. อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี เปูา <๔๐ : ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕
– ๑๙ ปี
๓. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) เปูา >๕๔%
๔. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (๖-๑๔ ปี) เปูา >๖๐%
๕. อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (เช่น Stroke, บาดเจ็บศีรษะ, ไขสันหลัง, ข้อ
สะโพกหัก) เปูา ๘๐%
๖. อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เปูา ไม่เกินร้อยละ ๑.๙๕%
๗. อัตราของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมได้ดี HbA1C < ๗ เปูา >๔๐%
๘. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี (<๑๔๐/๙๐) เปูา >๕๐%
๙. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) เปูา >๘๐%
๑๐.อัตราผู้ปุวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปรักษาที่ รพ.สต./ ศูนย์สุขภาพชุมชน เปูา >๕๐%
๑๑.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาม ADL เปูา ร้อยละ ๗๐%
๒. พัฒนาศักยภาพระบบบริการตติยภูมิให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
๑. Case Mixed Index เปูา >๑.๘
๒. อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ศักยภาพ) ที่กาหนด เปูา ๑๐๐%
๓. พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. จานวนการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับผู้ปุวยความรุนแรง เปูา ระดับ E
ขึ้นไป = ๐
๒. จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด เปูา ระดับ ระดับ C ขึ้นไป = ๐
๓. จานวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (Diagnostic error) เปูา
- OPD = <๕%
- IPD = <๕%
๔. อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ตรงตามเกณฑ์ เปูา >๘๐%
๕. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ปุวยนอก (RI)
เปูา <๓๐%
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD)
เปูา <๒๐%
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW)
เปูา <๕๐%
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เปูา <๑๕%
๖.
-

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด (APL)

ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยา Medication Error
ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
- OPD เปูา <๐.๑๐%
- IPD เปูา <๐.๕๐ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
- OPD เปูา <๐.๐๑%
- IPD เปูา <๐.๕๐ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
- ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
- OPD เปูา <๐.๐๑%
- IPD เปูา <๒ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
๗. จานวนผู้ปุวยที่แพ้ยาซ้า
อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน เปูา ๐
- อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยา กลุ่มเดียวกัน เปูา ๐
อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน เปูา ๐
๘. อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยใน เปูา >๘๐%
๙. อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก เปูา >๗๐%
๑๐. อัตราความสาเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน เปูา ๑๐๐%
๑๑. อัตราการกลับมารักษาหรือการนอน รพ. ซ้า ภายใน ๒๘ วัน โดยไม่ได้วางแผนจาหน่าย
(Re-visit และ Re-admit) (เช่น STEMI Pneumonia, Stroke) เปูา ลดลง ๑๐% จากปี ๖๓
๑๒. อัตราการกลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิมภายใน ๒๔ ชม. เปูา =
๑๓. อัตราการติดเชื้อ
- VAP
เปูา
<๘ : ๑,๐๐๐ วันใส่เครื่องช่วยหายใจ
- SSI (Clean wound)
เปูา <๐.๕%
- CLABSI
เปูา <๑ : ๑,๐๐๐ วันใส่สาย Central line
- CAUTI /๑,๐๐๐ Cath. Days เปูา ๑๕:๑,๐๐๐ วันนอน
๑๔. อัตราการปฏิเสธการ Refer ในรายที่สามารถกลับได้
- Refer in
เปูา <๑๐%
- Refer back เปูา >๑๐% ของปี ๖๓
๑๕. จานวนการ Refer out
๑๖.
อัตราการรับการรักษาใน ICU (จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ได้รับการรักษาใน ICU/
จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด) (ICU Med, ICU Surg, NICU, Sub ICU, PICU, RCU Surg, RCU Med)
เปูา = >๖๐%
๑๗. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เปูา >๒๖%
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๑๘. ลดจานวนวันนอนใน รพ. รวม เปูา
ลดลง ๑๐% จากปี๖๓
- ลดจานวนวันนอนแผนกอายุรกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกศัลยกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกออร์โธปิดิกส์
๑๙. อัตราการเสียชีวิตใน รพ. (ไม่นับ Case Palliative Care) เปูา ลดลง ๑๐% จากปี ๖๓
๒๐. อัตราตายในผู้ปุวย Severe Sepsis และ Septic Shock เปูา <๓๐%
๒๑. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health care associated infections) ต่อ ๑,๐๐๐ วัน
นอน เปูา ๔:๑,๐๐๐ วันนอน
๒๒. จานวนบุคลากรที่ติดเชื้อการทางาน (
TB, เข็มตา, Covid) เปูา ๐
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการ
๑. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart hospital ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เปูา
ผ่าน
๒. อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร
เปูา
- ภายใน
= >๘๐%
- ภายนอก
= >๘๐%
๓. อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เปูา >๖๐%
๔. อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนเงินงบประมาณ , งบค่าบริการทางการแพทย์ (
UC) เสร็จ
ทันภายในเวลาที่กาหนด เปูา ๑๐๐%
๕. อัตราการซ่อมบารุง เสร็จภายในเวลาที่กาหนด เปูา
>๙๐%
๖. ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ เปูา
>๖๐%
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑. จานวนเจ้าหน้าที่ถูกทาร้ายร่างกายจากผู้รับบริการและญาติ (ม.๔๒) เปูา ๐
๒. อัตราการถูกของมีคมทิ่มตาหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง เปูา <๒.๕%
๓.
พัฒนาระบบ
(๑
) พัฒนาระบบ HRP
- ร้อยละความสาเร็จของแผน เปูา >๘๐%
(๒) พัฒนาระบบ
HRD
- อัตราการฝึกอบรมตามTraining Needs เปูา >๗๐%
(๓) พัฒนาระบบ
HRM
- อัตราความพอเพียง เปูา ๑๐๐%
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) เปูา >๘๕%
๖. การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. อัตราการเพิ่มรายรับจากการให้บริการ เปูา เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ >๕%
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๒. อัตราการเพิ่ม Adj.Rw ทุกสิทธิ เปูา เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ >๕%
๓. Unit Cost ผู้ปุวยนอก – ใน ไม่เกินค่าเฉลี่ย (OPD = ๙๐๐) (IPD = ๒๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐)
เปูา ไม่เกินค่ากลาง + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๔. ค่าใช้จ่าย ต่อ RW ตามระบบ DRG
- UC เปูา ไม่เกินค่ากลาง + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๕. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ
One Day Surgery เปูา เพิ่มขึ้น ๒๐% จากปี ๖๓
๖. ตัวชี้วัดด้านการเงิน เปูา
- Quick ratio
เปูา ๑.๐
- Current ratio
เปูา ๑.๕
- Cash ration
เปูา ๐.๘
๗. มูลค่าการใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เปูา เพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑๐%จากปี ๖๓
- มูลค่าการใช้ยา
- มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
- มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม
- มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์
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แผนที่ยุทธศาสตร์หลักโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (STRATEGIC MAP)
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
(Strategies)

ลาดับ

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ปฐม
ภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ใน
ชุมชนในการดูแลโรค
เรื้อรังและการสร้างเสริม
สุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบ
บูรณาการ
วัตถุประสงค์
๑.๑ พัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิตามกลุ่มวัย

๑

(NO.)

๒

๓
๔
๕

๑.๒ พัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๖
๗
๘

๙

๑๐

ตัวชี้วัด(KPI)
๑. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ฝาก
ครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <๑๒
สัปดาห์
๒. อัตราการคลอดมีชีพในมารดา
อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

>๖๐%

ANC+เวชกรรม
สังคม

<๔๐ : ๑,๐๐๐
เวชกรรมสังคม+
ประชากรหญิงอายุ ๑๕
สูติ
– ๑๙ ปี
๓. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี
>๕๔%
ทันตกรรม
ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
๔. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสม
๖๐%
เวชกรรมสังคม
ส่วน (๖-๑๔ ปี)
๕. อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลต่อเนื่อง
๘๐%
กายภาพ+วสค.+
ในชุมชน (เช่น Stroke, บาดเจ็บ
๗ PCT
ศีรษะ, ไขสันหลัง, ข้อสะโพกหัก)
๑. อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก ไม่เกินร้อยละ ๑.๙๕
SP NCD
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
๒. อัตราของผู้ปุวยเบาหวานที่
>๔๐%
SP NCD
ควบคุมได้ดี HbA1C < ๗
๓. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิต
>๕๐%
SP NCD
สูงที่ควบคุมความดันได้ดี (<๑๔๐/
๙๐)
๔. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความ
ร้อยละ ๘๐
SP NCD
ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk)
๕. อัตราผู้ปุวย เบาหวาน ความดัน
>๕๐%
วสค.+Med
โลหิตสูง ไปรักษาที่ รพ.สต./ ศูนย์
สุขภาพชุมชน
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ยุทธศาสตร์
(Strategies)

ลาดับ

๑.๓ พัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิในกลุ่มผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนา
ศักยภาพระบบบริการตติย
ภูมิให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะโรค
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การรักษาพยาบาลศูนย์
เชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาล
และความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
๓.๑ พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย

๑๑

ตัวชี้วัด(KPI)

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

๑. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองตาม ADL
๑. Case Mixed Indexเปูา

ร้อยละ ๗๐

วสค.

>๑.๘

๑๓

๒. อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ศักยภาพ) ที่
กาหนด

๑๐๐%

ทุก PCT+คกก.
Audit Chart
ศูนย์เชี่ยวชาญ ๗
ศูนย์

๑๔

๑. จานวนการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง
ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับผู้ปุวย
ความรุนแรง
๒. จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่
ผิดชนิด

(NO.)

๑๒

๑๕

๑๖

๑๗

๓. จานวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน
(Diagnostic error)
- OPD
- IPD
๔. อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ตรง
ตามเกณฑ์

ระดับ E ขึ้นไป = ๐

ทุก PCT ที่มี
หัตถการ+OR

ระดับ C ขึ้นไป = ๐

NSO+Lab+MSO

<๕%
<๕%
>๘๐%

MSO+PCT+
คกก.Audit +
คกก.RM
คกก.ความ
ปลอดภัยด้านยา
+PCT+
MSO
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ยุทธศาสตร์
(Strategies)

ลาดับ
(NO.)

๑๘

๑๙

ตัวชี้วัด(KPI)

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

๕. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
SP RDU+PCT+
สมเหตุสมผล
MSO
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
<๓๐%
ติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก (RI)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
<๒๐%
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ(FTW)
<๕๐%
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
<๑๕%
หญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่อง
คลอด (APL)
๖. ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทาง
คกก.ความ
ยา Medication Error
ปลอดภัยด้านยา
- ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา
+PCT+
(Prescribing error)
MSO
- OPD
<๐.๑๐%
- IPD
<๐.๕๐ต่อ ๑,๐๐๐ วัน
นอน
- ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา
(Dispensing error)
- OPD
<๐.๐๑%
- IPD
<๐.๕๐ต่อ ๑,๐๐๐ วัน
นอน
๓. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหาร
ยา (Administration error)
- OPD
<๐.๐๑%
- IPD
<๒ต่อ ๑,๐๐๐ วัน
นอน
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ยุทธศาสตร์
(Strategies)

ลาดับ
(NO.)

๒๐

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕
๒๖

๓.๒ พัฒนาการเข้าถึง
บริการ

๒๗

ตัวชี้วัด(KPI)

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

๗. จานวนผู้ปุวยที่แพ้ยาซ้า
- อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัว
เดียวกัน
- อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยา กลุ่ม
เดียวกัน
- อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้าม
กลุ่มกัน
๘. อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยใน
๙. อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก

๐

คกก.ความ
ปลอดภัยด้านยา+
PCT

>๘๐%
>๗๐%

NSO
NSO+
คกก.ด่านหน้า
คกก.RM

๑๐. อัตราความสาเร็จในการจัดการ
๑๐๐%
ข้อร้องเรียน
๑๑. อัตราการกลับมารักษาหรือการ
ลดลง ๑๐% จากปี
นอน รพ. ซ้า ภายใน ๒๘ วัน โดย
๖๓
ไม่ได้วางแผนจาหน่าย (Re-visit และ
Re-admit) (เช่น STEMI
PneumoniaStroke)
๑๒. อัตราการกลับมาตรวจซ้าด้วย ลกลง ๑๐% จากปี ๖๓
โรคเดิมภายใน ๒๔ ชม.
๑๓. อัตราการติดเชื้อ
- VAP
<๘ : ๑,๐๐๐ วันใส่
เครื่องช่วยหายใจ
- SSI (Clean wound)
<๐.๕%
- CLABSI
<๑ : ๑,๐๐๐ วันใส่
สาย Central line
- CAUTI /๑,๐๐๐ Cath. Days
๑๕:๑,๐๐๐ วันนอน
๑. อัตราการปฏิเสธการ Refer ในราย
ที่สามารถกลับได้
- Refer in
<๑๐%
- Refer back
>๑๐% ของปี ๖๓

ทุก PCT+
เวชระเบียน

ER
IC

Refer+PCT
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ยุทธศาสตร์
(Strategies)

ลาดับ
(NO.)

๒๘
๒๙

๓๐
๓.๓ ลดจานวนวันนอน

๓.๔ ลดอัตราการตายและ
ลดภาวะแทรกซ้อน

๓๑

๓๒
๓๓
๓๔

๓๕

ตัวชี้วัด(KPI)
๒. จานวนการ Refer out
๓. อัตราการรับการรักษาใน ICU
(จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU
ได้รับการรักษาใน ICU/ จานวน
ผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด)
(ICU Med, ICU Surg,NICU,Sub
ICU,PICU,RCUSurg, RCU Med)
๔. ร้อยละของประชากรเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑. ลดจานวนวันนอนใน รพ. รวม
- ลดจานวนวันนอนแผนกอายุรก
รรม
- ลดจานวนวันนอนแผนก
ศัลยกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกออร์โธปิ
ดิกส์
๑. อัตราการเสียชีวิตใน รพ.
(ไม่นับ Case Palliative Care)
๒. อัตราตายในผู้ปุวย Severe
Sepsis และ Septic Shock
๓. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Health care associated
infections) ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
๔. จานวนบุคลากรที่ติดเชื้อการ
ทางาน
(TB, เข็มตา, Covid)

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

>๖๐%

Refer
คกก.ICU+MSO

>๒๖%

ER

ลดลง ๑๐% จากปี
๖๓

MSO+NSO+
Med+Surg+
Ortho

ลดลง ๑๐%จากปี๖๓

ทุก PCT+MSO

<๓๐%

SP Sepsis

๔:๑,๐๐๐ วันนอน

คกก.ICC

๐

คกก.ICC
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ยุทธศาสตร์
(Strategies)

ลาดับ

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอก
องค์กรการบริหาร จัดการ
พื้นที่ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการ
วัตถุประสงค์
๔.๑ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร

๓๖

๑. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน
Smart hospital ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข

๓๗

๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพื้นที่การ
ให้บริการ
๔.๔ พัฒนาระบบสนับสนุน
บริการ

๓๘

๑. อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในและ
ภายนอกองค์กร
- ภายใน
- ภายนอก
๑. อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑. อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตาม
แผนเงินงบประมาณ , งบค่าบริการ
ทางการแพทย์ (UC) เสร็จทันภายใน
เวลาที่กาหนด
๒. อัตราการซ่อมบารุง เสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด
๓. ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์

(NO.)

๓๙

๔๐
๔๑

ตัวชี้วัด(KPI)

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

ผ่าน

คกก.IT

คกก.
ประชาสัมพันธ์
>๘๐%
>๘๐%
>๖๐%

คกก.ENV

๑๐๐%

พัสดุ

>๙๐%

พัสดุ

>๖๐%

ก.ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์
(Strategies)

ลาดับ

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
๕.๑ พัฒนาคุณภาพความ
ปลอดภัยของบุคลากร
๕.๒ พัฒนาระบบทรัพยากร
บุคคล

๔๒

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหาร
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๖.๑ เพิ่มรายรับในงาน
บริการผู้ปุวย

(NO.)

๔๓

๔๔

๔๕
๔๖
๔๗

ตัวชี้วัด(KPI)

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

๑. จานวนเจ้าหน้าที่ถูกทาร้ายร่างกาย
จากผู้รับบริการและญาติ (ม.๔๒)
๒. อัตราการถูกของมีคมทิ่มตาหรือ
สัมผัสสารคัดหลั่ง

๐

ทุก
หน่วยงาน+RM
คกก.ICC

๑. พัฒนาระบบ
- พัฒนาระบบ HRP
- ร้อยละความสาเร็จของแผน
- พัฒนาระบบ HRD
- อัตราการฝึกอบรมตาม
Training Needs
- พัฒนาระบบ HRM
- อัตราความพอเพียง
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate)
๑. อัตราการเพิ่มรายรับจากการ
ให้บริการ
๒. อัตราการเพิ่ม Adj.Rw ทุกสิทธิ
๓. Unit Cost ผู้ปุวยนอก - ใน
ไม่เกินค่าเฉลี่ย
(OPD = ๙๐๐)
(IPD = ๒๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐)

<๒.๕%

HRD
>๘๐%
>๗๐%

๑๐๐%
>๘๕%
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓
ก.ประกัน
>๕%
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓
MSO+NSO+
>๕%
Audit+ก.ประกัน
ไม่เกินค่ากลาง +
คกก.CFO+
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คกก.
HighCost+MSO
+NSO+ก.เภสัช+
Lab+X-ray
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ยุทธศาสตร์
(Strategies)

๖.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร

ลาดับ
(NO.)

ตัวชี้วัด(KPI)

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ
คกก.CFO+คกก.
High
Cost+MSO+
NSO+ก.เภสัช+
Lab+X-ray+เวช
ระเบียน
SP ODS+
OR+PCT ที่มี
หัตถการ
คกก.CFO+
คกก.
HighCost+MSO
+NSO+ก.เภสัช+
Lab+X-ray+เวช
ระเบียน
คกก.CFO+คกก.
HighCost+OR+
ทันตกรรม+
X-ray+Lab+
พัสดุ+บัญชี

๔๘

๔. ค่าใช้จ่าย ต่อ RW ตามระบบ
DRG
- UC

ไม่เกินค่ากลาง +
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๔๙

๕. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการ
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery

เพิ่มขึ้น ๒๐% จากปี
๖๓

๕๐

๖. ตัวชี้วัดด้านการเงิน
- Quick ratio
- Current ratio
- Cash ration

๕๑

๑. มูลค่าการใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
- มูลค่าการใช้ยา
- มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
- มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม
- มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์

๑.๐
๑.๕
๐.๘

เพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑๐%
จากปี ๖๓
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Measurement Template
วัตถุประสงค์ในการจัดทารายละเอียดของตัวชี้วัด (Measurement Template) ก็เพื่อเป็นการแสดง
รายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ชัดเจน อีกทั้งเพื่อเป็นการยืนยันให้แน่ใจร่วมกัน ว่าความเข้าใจใน
ความหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวคนเหมือนกันหรือไม่ทั้งนี้ครอบคลุม
- ความหมาย
- วัตถุประสงค์
- อะไรนามาวัด/มีข้อยกเว้นอะไรไม่นามาวัด
- สูตรการคานวณ ตัวตั้ง ตัวหาร ตัวคูณ
- ใครต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Action plan) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
- ใครควบคุมกากับ/สนับสนุน
- ใครติดตามผลลัพธ์/รวบรวมข้อมูล
- เปูาหมาย/เกณฑ์ที่ต้องให้บรรลุ
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ <12 สัปดาห์
2. ความหมายของตัวชี้วัด

หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ได้ 12 สัปดาห์

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อวัดผลการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์
ให้เห็นความสาคัญในการฝากครรภ์ในช่วงที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์
ให้ลูกรอด แม่ปลอดภัย

4. สูตรในการคานวณ
จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ X 100
จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
เวชกรรมสังคม , ห้องตรวจ ANC , เวชสารสนเทศ
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , ANC
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, ANC , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
1) หมู่.1 – 5 = 44.73%
2) โรงพยาบาล = 55.7%
> 60%

35

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 2. อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 50 :
1,000
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี ควรมีอัตราการคลอดไม่เกิน 50 ราย ต่อ
1,000 คน
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
4. สูตรในการคานวณ
ประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดมีชีพ X 1,000
ประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปีทั้งหมด(จานวนประชากรกลางปี)
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ต่อพัน
ทุก 3 เดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, งานห้องคลอด
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,กลุ่มงานสูตินรีเวช
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ,กลุ่มงานสูตินรีเวช, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐม
ภูมิ
1) หมู่.1 – 5 = 20.33 : 1,000
2) โรงพยาบาล =
< 40 : 1,000
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 3. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

- กลุ่มเด็ก 0- 12 ปีหมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียน
ประถมศึกษาทั้งที่ปกติ และมีความพิการ
- ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้านม หรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุ
ได้รับการรักษาแล้วโดยไม่มีความจาเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน
หรือบูรณะอื่นใดอีก
- เด็ก 6-12 ปีได้รับบริการทันตกรรม หมายถึงบริการที่มีรหัสหัตถการทัน
ตกรรม (หากเป็นงานตรวจนับเฉพาะตรวจทั้งปาก + วางแผน
- เด็กประถมศึกษาปีที่1 หมายถึง เด็กที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ชื่อและตัวตนอยู่ปรากฏ รวมทั้งเด็กที่ไม่มีชื่อแต่มีตัวตนอยู่ รวมทุกสัญชาติ
- การเคลือบหลุมร่องฟัน หมายถึง การใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทาบน
หลุมร่องฟันที่ลึกของฟันกรามแท้
เพื่อควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ป
A = จานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
B = จานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูก
ถอน)
C = จานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการตรวจ
(A+B)/C x 100)
ร้อยละ
ปีละครั้ง
กลุ่มงานทันตกรรม
แบบรายงานข้อมูลการสารวจสภาวะทันตะสุขภาพประจาปี
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานทันตกรรม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานทันตกรรม , ประธาน Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก
> 54%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 4. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (6-14 ปี)
2. ความหมายของตัวชี้วัด

เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6
ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1
- ม.3)
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ากว่า – 2
S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการ
เจ็บปุวยบ่อยๆ
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง> + 2 S.D. ขึ้นไปโดย
ใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542
ภาวะผอม หมายถึง น้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ากว่า
–2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้าหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูง
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมี
น้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิง อายุ 14 ปี (เด็ก
อายุ 14 ปีเต็ม ถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

4. สูตรในการคานวณ

1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
3. มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
จานวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนx 100
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5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

.

จานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
ต่อพัน
ทุก 3 เดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, เวชสารสนเทศ
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
ภาคเรียนที่ 1/2560 = 68.86%
= 60%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๕. อัตราการดูแลต่อเนื่องผู้ปุวยได้รับในชุมชน (เช่น Stroke, บาดเจ็บศีรษะ, ไข
สันหลัง, ข้อสะโพกหัก)
2. ความหมายของตัวชี้วัด
อัตราการดูแลต่อเนื่องผู้ปุวยได้รับในชุมชน โดยการดาเนินงานครอบคลุม การเยี่ยม
บ้าน ให้บริการรักษาพยาบาลปูองกัน ฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยใน กลุ่มเปูาหมายสาคัญและ
กลุ่มที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การวางแผนการจาหน่าย จากงาน
ผู้ปุวยในและนอก และผู้ปุวยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ จนถึงการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน รวมถึงการประสาน ส่งต่อ – ส่งกลับ และการตอบกลับข้อมูลดูแลต่อเนื่อง
การสนับสนุนอุปกรณ์และการปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

4. สูตรในการคานวณ

1. เพื่อให้ผู้ปุวยและครอบครัว ในกลุ่มเปูาหมายสาคัญและกลุ่มที่จาเป็นต้องได้รับ
การดูแล ได้รับการ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 2. เพื่อให้ทีมสุขภาพทุกระดับมีแนวทาง
ปฏิบัติในการส่งต่อ – รับกลับผู้ปุวย ที่เป็นแนวทางเดียวกัน
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน x 100
จานวนผูป้ วุ ยทีเ่ ข้าเกณฑ์ทัง้ หมด

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล

จานวนราย
ทุกเดือน
กลุ่มผู้ปุวยในความรับผิดชอบ

8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

รายงาน-บันทึกการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
80%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 6. อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
2. ความหมายของตัวชี้วัด

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
1. กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS 100 – 125 mg/dl ในปีที่ผ่านมา
ในเขตรับผิดชอบ
2. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง
ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของ
แพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

1. เพื่อลดผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
กลุ่มเสี่ยงและรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลและจัดการตนเองเพื่อปูองกันการเกิด
โรค

4. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยเบาหวานในจังหวัด ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าปุวยด้วย
โรคเบาหวานปี 2561 - 2560X 100
จานวนผู้ปุวยเบาหวานในจังหวัด ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าปุวยด้วย
โรคเบาหวานปี 2560
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ระบบทะเบียน 43 แฟูม
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
ไม่เกินร้อยละ 1.95

41

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 7. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมได้ดี HbA1C < 7
2. ความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมอาหาร และน้าตาลได้ดี ควรมี HbA1C < 7

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อวัดผลลัพธ์พฤติกรรมการบริโภค การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของ
ผู้ปุวยเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบ (CUP)

4. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยเบาหวานใน CUP ที่มีระดับ HbA1C <7
X 100
จานวนผู้ปุวยเบาหวานใน CUP ที่มีเกณฑ์ต้องตรวจ HbA1Cทั้งหมด
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
แบบสารวจ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
>40%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 8. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี
(< 140/90)
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ควรมีการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับ <
140/90
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลของการควบคุมระดับโลหิตของผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
4. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยในคลินิก HT ที่มีระดับความดันโลหิต < 140/90 X 100
จานวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงในคลินิก HT
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
กลุ่มงานผู้ปุวยนอก, เวชสารสนเทศ , เวชกรรมสังคม
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
1) หมู่.1 – 5 =
2) โรงพยาบาล =
> 50%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 9. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk)
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอายุ35-60ปีที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD
Risk) ใน10ปีข้างหน้า
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ปุวยโรคเบาหวาน
, ความดันโลหิตสูง
(A/B)X100
A = จานวนผู้ปุวยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อายุ 35-60 ปี
ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า
B = จานวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอายุ 35-60 ปี
ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , กลุ่มงานผู้ปุวยนอก
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
1) หมู่.1 – 5 =
2) โรงพยาบาล =
>80%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 10. อัตราผู้ปุวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปรักษาที่
รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวย DM , HT ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หรือกลุ่มที่ไม่ซับซ้อน
ควรได้รับบริการที่ รพ.สต./PMC ที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการ
รับบริการ
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ รพ.สต./PMC ในการดูแลโรคเรื้อรัง
2. เพื่อให้ผู้ปุวยที่ไม่ซับซ้อนได้รับบริการที่เหมาะสม และมีความสะดวก
3. ลดความแออัดในงาน OPD
4. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวย DM , HTที่รับบริการใน รพ.สต./PMC ใน CUP X 100
จานวนผูป้ วุ ย DM , HTใน CUP ทั้งหมด
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, เวชสารสนเทศ
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,กลุ่มงานอายุรกรรม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
14.78% ( 9 เดือน)
> 50%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 11. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาม ADL
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

4. สูตรในการคานวณ

ผู้สูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคล
ซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
Healthy Ageing หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการดาเนิน
กิจวัตรประจาวัน (Independent) ซึ่งวัดได้จากการแบ่งตามกลุ่มศักยภาพ โดย
ใช้ผลการคัดกรองสมรรถนะเพื่อการดูแล ด้วยเครื่องมือ Activity of Daily
Living (ADL) ซึ่งเมื่อประเมินแล้วจะหมายถึงกลุ่มที่มีคะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 12 คะแนน
การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ หมายถึงการคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน เป็นไปตามแนวทาง “คู่มือการคัด
กรอง/ประเมินผู้สูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ดาเนินการถ่ายทอดไปยัง
Aging manager และผู้ปฏิบัติระดับเขต, จังหวัด, อาเภอ, ตาบล ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 ในประเด็น
- คัดกรองปัญหาสาคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
- คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes
- ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมิน
สมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแลด้วย Activity of Daily Living (ADL)
วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ
วัตถุประสงค์เฉพาะ:
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพเพื่อวางแผนการดูแลที่ตรง
ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟู
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ
3. เพื่อนาไปสู่ผลที่คาดหวัง คือช่วยลดภาระความหลากหลายและซ้าซ้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (Elderly Health Expenditure)
ของประเทศในอนาคต
จานวนผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน
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5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

(Independent) x 100
ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ
ผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
ร้อยละ
ปีละ 2 ครั้ง
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , กลุ่มการพยาบาล , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
ร้อยละ 70
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาศักยภาพระบบบริการตติยภูมิให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 12. Case Mixed Index เปูา
2. ความหมายของตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ยของน้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้วของผู้ปุวยใน
(Average Adjusted Relative weight) ที่อ้างอิงตามระบบ DRG

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

1) ประเมินความยากง่าย ซับซ้อน ของโรคของผู้ปุวยใน ที่อยู่ในความ
ดูแลของ รพ.
2) ประเมินศักยภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและนามา
เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรุปเวชระเบียน และการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลตามระบบ DRG

4. สูตรในการคานวณ
ผลรวมของ Adj. RW
จานวนผูป้ วุ ยในจาหน่าย
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ค่าเฉลี่ย
เดือนละ 1 ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โปรแกรมผู้ปุวยใน , โปรแกรม SSB ,งานเวชระเบียน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุก PCT ,คกก.Audit Chart
องค์กรแพทย์ , คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
RW เฉลี่ย=1.54 ( 9 เดือน)
RW เฉลี่ย> 1.80
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาศักยภาพระบบบริการตติยภูมิให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 13. อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ศักยภาพ)
ที่กาหนด
2. ความหมายของตัวชี้วัด

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทั้ง 7 ศูนย์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด
1. ศูนย์หัวใจ
2. ศูนย์หลอดเลือดสมอง
3. ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
4. ศูนย์ทารกแรกเกิด
5. ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
6. ศูนย์โรคทางตา
7. ศูนย์สุขภาพช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่งเพดานโหว่

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาการดาเนินงานศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลตั้งขึ้น
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพที่กาหนด

4. สูตรในการคานวณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่มีผลการดูแลผู้ปุวยผ่านเกณฑ์ X 100
7
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ปีละ 2 ครั้ง
PCT MED , PCT ER , PCT กุมาร , PCT Ortho , PCT จักษุ ,
ก.ทันตกรรม
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์เชี่ยวชาญ 7ศูนย์
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 7 ศูนย์ ,รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
42.85%( 6 เดือน)
100%
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ลาดับ

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
เกณฑ์คุณภาพ

1.

อัตราการตายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25)

2.
3.
4.
5.
6.

อัตราการตายผู้ปุวย Acute STEMI
อัตราการเปิดหลอดเลือดในผู้ปุวย Acute STEMI
อัตราการตายผู้ปุวย NSTEMI
อัตราการเปิดหลอดเลือดในผู้ปุวยNSTEMIใน Admission
ระยะเวลาที่ผู้ปุวย Acute STEMI ได้รับการสวนหัวใจภายใน 120นาที
(นับเวลาตั้งแต่การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจครั้งแรก)
ระยะเวลา Door to Balloon ภายใน 90 นาที
ระยะเวลา Door to Needleภายใน 30 นาที
อัตราการให้ยาละลายลิ่มเลือดของโรงพยาบาลเครือข่าย
อัตราการรอคอยการสวนหัวใจ Elective case ภายใน 2 เดือน
อัตราการ Admit ผู้ปุวย Heart Failure Clinic

7.
8.
9.
10.
11.

เป้าหมาย
ไม่เกิน24ต่อแสน
ประชากร
น้อยกว่า ร้อยละ10
มากกว่าร้อยละ 80
น้อยกว่า ร้อยละ10
มากกว่าร้อยละ 75
มากกว่าร้อยละ 50
มากกว่าร้อยละ 50
มากกว่า ร้อยละ 50
100%
มากกว่า ร้อยละ 80
น้อยกว่า ร้อยละ 10
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เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์หลอดเลือดสมอง
ลาดับ

เกณฑ์คุณภาพ

เปูาหมาย

1.

Stroke ตายรวม (I60-69)

< 7%

2.

Ischemic stroke

< 5%

3.
4.

Hemorrhagic Stroke
อัตรารับไว้ดูแลใน Stroke unit (Acute ischemic Stroke)

< 25%
≥ 70%

5.

อัตราตาย Ischemic stroke ใน Stroke unit

< 3%

6.
7.
8.

≥ 50%
≥ 10%
≥ 20%

9.

อัตรามาทัน 4.5 ชั่วโมง
อัตราได้รับยาละลายลิ่มเลือด(rt-PA)ใน Ischemic Stroke
อัตราได้รับยาละลายลิ่มเลือด(rt-PA)ใน Ischemic stroke ที่มาทัน
4.5 ชั่วโมง
Door to needle time < 60 นาที

10.

Hemorrhage post rt-PA +Dead

< 10%

≥ 65%
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เกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เกณฑ์คุณภาพ
Under Triage
Over Triage
ผู้ปุวย Trauma ได้รับการประเมิน Trauma screening
ผู้ปุวย Trauma Ps >0.75 ได้รับการทบทวน
ผู้ปุวยฉุกเฉิน GCS < 8 ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ
อัตราการกลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิมภายใน 24 ชั่วโมง
แพทย์เฉพาะสาขาสั่งการรักษาผู้ปุวยวิกฤตภายใน 15 นาที หลังจาก
consult
การทา CPR ถูกต้องตามมาตรฐาน
ผู้ปุวยเข้าข่ายสงสัย ACS ได้รับการทา EKG และแปลผลภายใน
10 นาที
ผู้ปุวยเข้าข่ายสงสัย Stroke fast track ได้รับการทา CT-brain และ
แปลผลภายใน 1 ชั่วโมง
ผู้ปุวยวิกฤต (แดง) ที่ ER สามารถขึ้นหอผู้ปุวยภายใน 2 ชั่วโมง
ผู้ปุวยฉุกเฉิน (ชมพู) ที่ ER สามารถขึ้นหอผู้ปุวยภายใน 4 ชั่วโมง

เป้าหมาย
< 10%
< 15%
> 80%
100%
100%
< 10%
80%
100%
100%
100%
80%
80%

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์ทารกแรกเกิด
ลาดับ
เกณฑ์คุณภาพ
1. อัตราการตายปริกาเนิด (อายุครรภ์ตั้งแต่ 22 สัปดาห์)
2.

อัตราการตายปริกาเนิด (อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์)

3.

อัตราการตายของทารกแรกเกิด

4.
5.

ร้อยละทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากว่า 2,500 กรัม
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากว่า 1,000
กรัม ภายใน 28 วัน
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้าหนัก
1,000 – 1,499 กรัม ภายใน 28 วัน
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของแรกเกิดน้าหนัก
1,500 – 2,499 กรัม ภายใน 28 วัน

6.
7.

เป้าหมาย
ไม่เกิน 4 : 1,000
การเกิดทั้งหมด
ไม่เกิน 4 : 1,000
ทารกคลอด
ไม่เกิน 6 : 1,000
ทารกเกิดมีชีพ
ไม่เกินร้อยละ 7
น้อยกว่าร้อยละ 50
น้อยกว่าร้อยละ 10
น้อยกว่าร้อยละ 2
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เกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ลาดับ
เกณฑ์คุณภาพ
Musculoskeletal disease
Hip
1. ร้อยละของผู้ปุวยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกได้รับ prophylactic antibiotic
2. อัตราการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน 1 ปี
3. อัตราการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน
90 วัน
Knee
1. ร้อยละของผู้ปุวยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ได้รับ prophylactic antibiotic
2. อัตราการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 1 ปี
3. อัตราการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 90 วัน

ลาดับ

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์จักษุ
เกณฑ์คุณภาพ

โรคต้อกระจก
1. อัตราความพึงพอใจของใช้บริการ
2. VA ดีขึ้นกว่าเดิม > 2 แถว หรือ > 6/18
3. อัตราผู้ปุวย Severe Low Vision Cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน
90 วัน
4. อัตราผู้ปุวย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
กลุ่มโรคต้อหิน
1. อัตราการได้รับการยิง Laser peripheral Iridotomyในกลุ่มผู้ปุวยมุมตา
แคบที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดต้อหินเฉียบพลัน (High risk PACS ,
PAC , AACG)
2. อัตราการได้รับการรักษาภายใน 30 นาที ในผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นต้อหินเฉียบพลัน
3. อัตราการผ่าตัด Trabeclectomyสามารถลดความดันลูกตาลงอย่างน้อย
30% จากเดิม โดยไม่ต้องใช้ยาภายใน 6 เดือน

เป้าหมาย

100%
0.5%
2%

100%
0.5%
3%

เป้าหมาย
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%

100%

100%
> 80%
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ลาดับ
เกณฑ์คุณภาพ
กลุ่มโรคจอประสาทตา
1. อัตราผู้ปุวย Proliferative diabetic retinopathy ได้รับการ Laser
ภายใน 30 วัน
2. อัตราจอประสาทตาหลุดลอกซ้าใน 6 เดือนหลังผ่าตัด
Rhegmatogenous retinal detachment

เป้าหมาย
100%
< 20%

หมายเหตุ Severe Low Vision Cataract หมายถึง ต้อกระจกที่มีสายตา presenting VA แย่กว่า 6/60 ถึง 3/60
(5/60 , 4/60 , 3/60)
Blinding Cataractหมายถึง ต้อกระจกที่มีสายตา presenting VA แย่กว่า 3/60 (2/60 , 1/60 , CF ,
HM , PJ , PL)

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาสุขภาพช่องปากด้านการรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ลาดับ
เกณฑ์คุณภาพ
1. จานวนทารกที่เป็น Cleft Palate ได้รับการใส่เครื่องมือ Obtulater
2. จานวนทารกที่เป็น Urilateral Cleft Lip/palate ได้รับการใส่เครื่องมือ
NAM I
3. จานวนทารกที่เป็นฺ Bilateral Cleft
ได้รับการใส่เครื่องมือ NAM II
4. จานวนทารกที่ได้รับการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก
ได้รับการใส่เครื่องมือ NAM III

เป้าหมาย
100%
100%
100%
100%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 14. จานวนการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับ
ผู้ปุวยความรุนแรง
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ผู้ปุวยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้รับการระบุตัว ระบุตาแหน่ง อย่าง
ถูกต้อง
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ปุวยไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้น

4. สูตรในการคานวณ

จานวนผู้ปุวย ผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่งx ๑๐๐
จานวนผูป้ วุ ยทีม่ ีการผ่าตัดทัง้ หมด

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

จานวน ราย
ทุก 3 เดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิกทุกหน่วย
แบบรายงานอุบัติการณ์ของ รพ.
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุก PCTที่มีหัตถการ, ห้องผ่าตัด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
ระดับ Eขึ้นไป = 2
( 9 เดือน)
ระดับ C – D = 26 ลดลง 38.17% (9 เดือน)
ระดับ E ขึ้นไป = 0
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 15. จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
2. ความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ปุวยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้รับการระบุตัว ระบุหมู่เลือด อย่าง
ถูกต้อง

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ปุวยไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้น

4. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับจานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด X ๑๐๐
จานวนผูป้ วุ ยทัง้ หมดทีไ่ ด้รับจานวนการให้เลือด
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ราย
ทุก 3 เดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิกทุกหน่วย
แบบรายงานอุบัติการณ์ของ รพ.
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
NSO+Lab+MSO
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
ระดับ Eขึ้นไป = 2
( 9 เดือน)
ระดับ C – D = 26 ลดลง 38.17% (9 เดือน)
ระดับ C ขึ้นไป = 0
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
Kpi ๑๖. จานวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน
(Diagnostic error)
-OPD ≤ ๕%
-IPD
≤ ๕%
2. ความหมายของตัวชี้วัด
การวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อน หมายถึง ความล้มเหลวที่จะได้มาซึ่ง
คาอธิบายที่ถูกต้องแม่นยา ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในเวลาที่เหมาะสม สาหรับปัญหาสุขภาพที่ผู้ปุวยเผชิญอยู่ และ รวม
ไปถึงความล้มเหลวในการสื่อสารคาอธิบายนี้ให้ผู้ปุวยได้เข้าใจด้วย
การวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนมีได้ทั้งในลักษณะ
1.missed (ไม่สามารถวินิจฉัยได้ ทั้งที่มีข้อมูลเพียงพอที่ควรจะวินิจฉัยได้) ,
2.wrong (วินิจฉัยผิดไปจากโรคที่ผู้ปุวยเป็นอยู่), และ
3.delayed (วินิจฉัยได้ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น)
ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department : OPD) คือผู้ปุวยที่เข้ารับการ
รักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลย
ในวันที่เข้ารับการรักษา
ผู้ป่วยใน (Out-Patient-Department : IPD) หมายถึง ผู้ที่
ลงทะเบียนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจาก
แพทย์และให้รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ปุวยในแต่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมง
ด้วย

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด








ส่งเสริมการทางานเป็นทีมระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปุวย และครอบครัว ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนงานเพื่อการวินิจฉัยโรค
เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการวินิจฉัยโรค
ที่ทันยุคทันสมัย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
ออกแบบเกณฑ์การจ่ายเงินและสภาพแวดล้อมการทางานที่ช่วย
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4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

เกื้อหนุนกระบวนงานวินิจฉัยโรคที่เป็นไปตามหลักวิชาการ
ส่งเสริมการรายงานข้อผิดพลาด เพื่อนามาทบทวน เรียนรู้ และ
นาสู่การพัฒนากระบวนงาน

1. จานวนผู้ปุวยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน
จานวนผู้ปุวยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน x ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยทั้งหมด
2. จานวนผู้ปุวยในที่ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน
จานวนผู้ปุวยในที่ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน x ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยในที่ได้รับการวินิจฉัยทั้งหมด
จานวน ราย
ทุกเดือน
ทุกแผนกที่มีการวินิจฉัย
รายงานอุบัติการณ์
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
องค์กรแพทย์,ทุกPCT,คณะกรรมการ Audit Chart,คณะกรรมการRM
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการRM
-OPD
-IPD

≤ ๕%
≤ ๕%

58

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 17. อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ตรงตามเกณฑ์
2. ความหมายของตัวชี้วัด
1. รายการยาปฏิชีวนะที่ติดตามอัตราการสั่งใช้ยาที่ตรงตามเกณฑ์ 10 รายการ*
ดังนี้
1) Imipenem/cilastatin 500 mg inj.
2) Meropenem 1 gm inj.
3) Ertapenem 1 gm inj.
4) Colistin 150 mg inj.
* มติคณะกรรมการยาครั้งที่ 3/2560 ให้สรุปผลการติดตามเฉพาะยากลุ่ม
Carbapenem 3 รายการ และ Colistin 150 mg inj. ส่วนรายการอื่นๆอีก 6
รายการ (Vancomycin inj., Linezolid inj., Linezolid tab., Cefoperazone
500 mg + Sulbactam 500 mg inj., Levofloxacin 500 mg inj., Piperacillin
4 gm + Tazobactam 500 mg inj.) ให้แพทย์กรอกข้อมูลในแบบติดตามและ
ประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะส่งห้องยาผู้ปุวยในเช่นเดิม
2. เกณฑ์ประเมินของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ คือ ข้อบ่งใช้, ขนาดยา, การส่งตรวจผล
เพาะเชื้อ, การปรับเปลี่ยนยาเมื่อทราบความไวของเชื้อ
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. สูตรในการคานวณ
จานวนผูป้ วุ ยทีแ่ พทย์สัง่ ใช้ยาปฏิชีวนะทีต่ รงตามเกณฑ์ x 100
จานวนผูป้ วุ ยทีไ่ ด้รับยาปฏิชีวนะทัง้ หมด
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิกที่ใช้ยาต้านจุลชีพ
แบบติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา , รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
1) = 100% 2) = 99.24% 3) = 96.63% 4) = 91.46%
> 80%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .18 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
2. ความหมายของตัวชี้วัด
๑. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก (RI)
๒. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD)
๓. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW)
4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด (APL)
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จาเป็น
4. สูตรในการคานวณ
จานวนครั้งที่มารับบริการด้วยโรค (RI/AD/FTW/APL) และได้รับยาปฏิชีวนะ
x 100
จานวนครั้งที่มารับบริการด้วยโรค (RI/AD/FTW/APL) ทั้งหมด
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิกที่ใช้ยาต้านจุลชีพ
รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คณะกรรมการ Service Plan RDU
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
คณะกรรมการ Service Plan RDU, รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
1) = 48.44 % 2) = 45.65 % 3) = 46.35 % 4) = 9.18 %
1) < 30 % 2) < 20 % 3) < 50 % 4) < 15 %
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563

14. เปูาหมายปี 2564

KPI 19. ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยา Medication error
ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยา ได้แก่
๑. ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
๒. ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
๓. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
เพื่อปูองกันและควบคุมความคลาดเคลื่อนทางยา
1. ร้อยละความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ปุวยนอก
จานวนความคลาดเคลือ่ นทางยาของผู้ปุวยนอก x 100
จานวนใบสั่งยาผู้ปุวยนอกทั้งหมด
2. ความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ปุวยในต่อ 1000 วันนอน
จานวนความคลาดเคลือ่ นทางยาของผู้ปุวยใน x 1000
จานวนวันนอน
ร้อยละ, ต่อ 1000 วันนอน
ทุก 3 เดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิก
แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC), ประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภัยด้านยา
1. ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
OPD ร้อยละ 0.08, IPD 1.71 ต่อ 1,000 วันนอน
2. ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
OPD ร้อยละ 0.007, IPD 0.15 ต่อ 1,000 วันนอน
3. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
OPD ร้อยละ 0, IPD 0.65 ต่อ 1,000 วันนอน
1. ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
OPD < ร้อยละ 0.10, IPD < 0.50 ต่อ 1,000 วันนอน
2. ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
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OPD < ร้อยละ 0.01, IPD < 0.50 ต่อ 1,000 วันนอน
3. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
OPD < ร้อยละ 0.01, IPD < 2 ต่อ 1,000 วันนอน
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .20 อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้า
2. ความหมายของตัวชี้วัด
๑. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน
๒. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยากลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่ม NSAIDs, กลุ่ม Penicillins,
กลุ่ม Carbapenem เป็นต้น
๓. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน เช่น แพ้ Penicillins cross
Cephalosporins เป็นต้น
ทั้งนี้เดิมผู้ปุวยมีประวัติแพ้ยาในระบบโรงพยาบาลแล้ว ยกเว้นกรณีที่แพทย์มี
ความเห็นว่าผู้ปุวยจาเป็นต้อง Rechallenge ซึ่งผู้ปุวยต้องอยู่ในความดูแลของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อปูองกันการแพ้ยาซ้า
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
ราย
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุก 3 เดือน
7. แหล่งของข้อมูล
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิก
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
12. ติดตามประเมินผล
ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC), ประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภัยด้านยา
13. ข้อมูลฐานปี 2563
๑. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน 2 ราย
๒. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยากลุ่มเดียวกัน 3 ราย
๓. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน 0 ราย
14. เปูาหมายปี 2564
๑. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน 0 ราย
๒. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยากลุ่มเดียวกัน 0 ราย
๓. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน 0 ราย
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๒๑ อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยใน
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ปุวย หรือ ญาติ ที่มาใช้บริการ
ผู้ปุวยในของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผู้ปุวยใน (IPD)หมายถึง ผู้ปุวยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่
6 ชั่วโมงขึ้นไป
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ

พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล,การบริการและความปลอดภัยของผู้ปุวย
(A/B)*100 (IPD )
A: = จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความคิดเห็นในระดับดีขึ้นไป
B = จานวนผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล

ร้อยละ
ทุกเดือน
-ผู้ปุวยใน (IPD): ผู้ปุวยที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ปุวยใน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

แบบสอบถาม
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
NSO
คณะกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ,NSO
≥ ๘๐%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๒๒ อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ปุวย หรือ ญาติ ที่มาใช้บริการผู้ปุวยนอกของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผู้ปุวยนอก (OPD)หมายถึง ผู้ปุวยที่รับการตรวจที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องนอนพัก
รักษาตัวใน รพ.พระนั่งเกล้า
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล,การบริการและความปลอดภัยของผู้ปุวย
4. สูตรในการคานวณ
(A/B)*100 (OPD )
A: = จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความคิดเห็นในระดับดีขึ้นไป
B = จานวนผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล

ร้อยละ
ทุกเดือน
-ผู้ปุวยนอก (OPD): ผู้ปุวยที่มารับบริการที่ OPD รพ.พระนั่งเกล้า

8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

แบบสอบถาม
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
NSO,คกก.ด่านหน้า
คณะกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ,NSO
≥ ๗๐%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๒๓ อัตราความสาเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน
2. ความหมายของตัวชี้วัด
เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่ปรากฏอยู่ใน ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
การบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกวัน
2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
อย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด
3. จัดให้มีรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาพร้อม
รายงานผลการแก้ไขปัญหา ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
4. ชี้แจงผู้ร้อง(กรณีสามารถติดต่อได้)
5. บันทึกรายละเอียดผลการดาเนินการให้สามารถตอบผู้ร้องได้ผ่านระบบ
เรื่องราวร้องทุกข์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และรายงานความก้าวหน้าตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ

รายละเอียดผลการดาเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ หมายถึง ผลการ
ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยระบุวิธีการดาเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การส่งต่อ
ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้า
สู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดาเนินคดี แจ้งการ
พิจารณายุติเรื่องหรืออื่นๆตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผู้ร้องได้ ) ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสามารถตอบชี้แจงผู้ร้อง
ได้
เรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการได้รับการแก้ไข

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล

จานวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการได้รับการแก้ไขx100
จานวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการทั้งหมด
เรื่อง
ทุกเดือน

7. แหล่งของข้อมูล

ผู้รับบริการ
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8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา

1.1กล่องรับเรื่องร้องเรียน 1.2 การรับข้อคิดเห็นผ่าน ระบบออนไลน์ (QR Code)
1.3 ร้องเรียนโดยตรง
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

12. ติดตามประเมินผล

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ,คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

100%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .24 อัตราการกลับมารักษาหรือการนอน รพ. ซ้า ภายใน ๒๘ วัน โดยไม่ได้
วางแผนจาหน่าย (Re-visit และ Re-admit) (เช่น STEMI
PneumoniaStroke)
2. ความหมายของตัวชี้วัด
จานวนผู้ปุวยรายเดียวกัน ( HN เดียวกัน) ที่กลับมารักษาซ้าด้วยโรคเดิมห่างจากวัน
จาหน่ายครั้งก่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน โดยไม่รวมผู้ปุวยที่แพทย์นัดมา
Follow Up
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์การดูแลรักษา การวางแผนจาหน่ายผู้ปุวย
ใน ในภาพรวมของโรงพยาบาล
4. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่รับกลับเข้า รพ.ใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน x 100
จานวนผูป้ วุ ยในทัง้ หมดของโรงพยาบาล
5. หน่วยที่วัด
จานวนราย
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุกเดือน
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ทุกPCTและงานเวชระเบียน
รายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
NSO
คณะกรรมการบริหาร
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
ลดลง ๑๐%จากปี ๖๓
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 25 ร้อยละของผู้ปุวยกลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิม ภายใน 24 ชั่วโมง
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวยที่มารักษาที่ห้องฉุกเฉิน หลังจาหน่ายจากห้องฉุกเฉินกลับบ้าน กลับมาตรวจ
ซ้าด้วยโรคเดิม ภายใน 24 ชั่วโมง
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อดูประสิทธิภาพการดูแลรักษา และการประเมินก่อนกลับ
4. สูตรในการคานวณ
A/Bx100
A=จานวนผู้ปุวยที่กลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิมภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาหน่ายจาก
ER
B=จานวนผู้ปุวยทั้งหมดที่มารักษาที่ ER
5. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุก 3 เดือน
7. แหล่งของข้อมูล
ห้องฉุกเฉินโรงพยาลพระนั่งเกล้า
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการห้องฉุกเฉิน
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
12. ติดตามประเมินผล
งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ไม่เกินร้อยละ 10
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 26. อัตราการเกิด
- VAP< 8 : 1,000วันใส่เครื่องช่วยหายใจ
- SSI (Clean wound) < 0.5%
- CLABSI<1 : 1,000วันใส่สาย Central line
- CAUTI /๑,๐๐๐ Cath. Days ๑๕: ๑,๐๐๐ วันนอน
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ , ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดใน รพ. และผู้ปุวยที่
ใช้สายสวนทางหลอดเลือดดาต้องได้รับการปูองกันการติดเชื้ออย่างดีที่สุด
และผู้ปุวยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามดูคุณภาพตามมาตรฐานของการรักษาพยาบาล
และการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด

6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563

1)
จานวนครั้งของการติดเชื้อ VAP
X 1,000
จานวนวันของการใช้เครื่องช่วยหายใจ
2) จานวนครั้งของการติดเชื้อผ่าตัดแผลสะอาดX 100
จานวนครั้งของการผ่าตัดแผลสะอาด(Clean wound)
3) จานวนครั้งของการติดเชื้อ CLABSI X 1,000
จานวนวันของการใส่สาย central line
4) จานวนครั้งของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ X 1,000
จานวนวันของการใส่สายสวนปัสสาวะ
1) ต่อพัน
2) ร้อยละ
3) ต่อพัน
4) ต่อพัน
เดือนละ 1 ครั้ง
ทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย
แบบเฝูาระวังการติดเชื้อใน รพ. FM-ICC- 01
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
งานปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
คณะกรรมการปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)
งานปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC), ประธาน ICC
๑. VAP
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๒.
๓.
14. เปูาหมายปี 2564

๑.
๒.
๓.

5.31 : 1,000 วันใส่เครื่องช่วยหายใจ
SSI (Clean wound) =0.09 %
CLABSI
=0.99 : 1,000 วันใส่สาย Central line
( 9 เดือน)
VAP = < 8 : 1000วันใส่เครื่องช่วยหายใจ
SSI (Clean wound) = < 0.5%
CLABSI
= < : 1000วันใส่สาย Central line
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
ชื่อตัวชี้วัด
KPI. 27
อัตราผู้ปุวย Level1,2 ได้รับการตอบรับ Refer in ภายใน ๑ ชั่วโมง≥๘๐%
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวยฉุกเฉิน Level1 ,2 จากรพช. จ.นนทบุรี ได้รับการตอบรับ Refer in ภายใน 1
ชม. หลังการประสาน
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อให้ผู้ปุวย Level1,2 จากรพช.จ.นนทบุรีได้รับการตรวจวินิจฉัย และการรับการ
รักษาจากแพทย์เฉพาะทางได้รวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐาน
4. สูตรในการคานวณ
A/Bx100
A = จานวนผู้ปุวย Level1,2 ได้รับการตอบรับ Refer in ภายใน ๑ ชั่วโมง
B = จานวนผู้ปุวยที่ประสาน Refer in จากรพช.ทั้งหมด (ราย)
5. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุก 3 เดือน
7. แหล่งของข้อมูล
ศูนย์ Refer รพ.พระนั่งเกล้า
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
ข้อมูลสถิติจากศูนย์ Refer
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
ศูนย์ Refer กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
ศูนย์ Refer กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
12. ติดตามประเมินผล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ผู้ปุวย Level1,2 ได้รับการตอบรับ Refer in ภายใน ๑ ชั่วโมง≥๘๐%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI.28
อัตราการ Refer out ในเคสเกินศักยภาพ Level1,2 ลดลง ๑๐% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน
2. ความหมายของตัวชี้วัด
จานวนผู้ปุวย Level1,2 ที่ส่งต่อเกินศักยภาพลดลง ๑๐% เมื่อเทียบกับปี
๒๕๖๓
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ปุวย เพิ่มพูนทักษะแพทย์ในการดูแลผู้ปุวย
โรคเฉพาะทาง
4. สูตรในการคานวณ
(A-B)x100/A
A = จานวนผู้ปุวยที่ Refer out เกินศักยภาพปี 2563
B = จานวนผู้ปุวยที่ Refer out เกินศักยภาพปี 2564
5. หน่วยที่วัด
ทุก 3 เดือน
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ศูนย์ Refer รพ.พระนั่งเกล้า
7. แหล่งของข้อมูล
ข้อมูลสถิติจากศูนย์ Refer
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
ศูนย์ Refer /กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
ศูนย์ Refer
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
12. ติดตามประเมินผล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

Refer out เกินศักยภาพลดลง 10 %
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
Kpi 29 อัตราการรับการรักษาใน ICU (จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU
ได้รับการรักษาใน ICU/ จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด)
(ICU Med, ICU Surg,NICU,Sub ICU,PICU,RCUSurg, RCU Med)
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 30. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

4. สูตรในการคานวณ

ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในเขตพื้นที่
การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บปุวย
ฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้
มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการ ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือ
มีอาการปุวยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการ
แพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบ
ประสาทแล้วผู้ปุวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือทาให้การบาดเจ็บหรือ
อาการปุวยของผู้ปุวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้
อย่างฉับไว ซึ่งไม่รวมผู้ปุวยส่งต่อ (Refer) โดยเป็นผู้ปุวยที่เข้าตามการคัด
แยกระดับ1และระดับ2ตามเกณฑ์การคัดแยก MOPH Triage ณ ห้อง
ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการ
ฉุกเฉินที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามที่สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติกาหนด
1.เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชน
2.เพื่อให้ประชาชนเจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
จานวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
*100
จานวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER
Visit)

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล

ร้อยละ
ทุกเดือน
โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)

8. เครื่องมือที่จัดเก็บ

1. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS
2. รายงานการคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉินจากโรงพยาบาล
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
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10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
27.00 % ( 9 เดือน)
≥26%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
Kpi ๓๑. ลดจานวนวันนอนใน รพ.รวม
- ลดจานวนวันนอนแผนกอายุรกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกศัลยกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกออร์โธปิดิกส์
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
Kpi 32 อัตราการเสียชีวิตใน รพ.
(ไม่นับ Case Palliative Care)
2. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ปุวยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยแพทย์สั่ง
ให้รับไว้เพื่อให้อยู่พักรักษาในสถานพยาบาล และลงทะเบียนเป็นผู้ปุวยใน
(Admit)
การเสียชีวิต หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ปุวยที่รับไว้รักษา
ในโรงพยาบาล (ไม่นับ Case Palliative Care)
การจาหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ปุวยในออกจากโรงพยาบาล ใน
ทุกสถานะทุกกรณี
อัตราตายรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาล หมายถึง จานวนผู้ปุวยในที่เสียชีวิต
(ไม่นับ Case Palliative Care)
x 100/จานวนผู้ปุวยในที่จาหน่ายออกจากโรงพยาบาลในทุกสถานะทุก
กรณี
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
พัฒนาระบบความปลอดภัย
4. สูตรในการคานวณ
(A/B)*100
A = จานวนผู้ปุวยในที่จาหน่ายด้วยการเสียชีวิตจากทุกหอผู้ปุวยในเดือน
นั้น (ไม่นับ Case Palliative Care)

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

B = จานวนผู้ปุวยในที่จาหน่ายทุกสถานะจากทุกหอผู้ปุวยในช่วงเวลา
เดียวกันนั้น
ราย
ทุกเดือน
ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ
ข้อมูลที่ส่ง
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุกPCTและองค์กรแพทย์
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลดลง ๑๐%จากปี๖๓
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 33. อัตราตายในผู้ปุวย Severe Sepsis และ Septic Shock
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ผู้ปุวยที่ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Septicemia) ถ้าได้รับการดูแลรักษา
อย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น
พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยที่ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการตาย
จานวนผูป้ วุ ย Septicemia Stage2 ขึ้นไปที่เสียชีวิต X 100
จานวนผูป้ วุ ย Septicemia Stage2 ขึ้นไปทั้งหมด
ร้อยละ
ทุกเดือน
ทุกหอผู้ปุวย , เวชระเบียน
เวชระเบียน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP SEPSIS
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
27.00 % ( 9 เดือน)
<30%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 34. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health Care Associated
Infection)
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน

12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ผู้ปุวยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องไม่พบภาวะแทรกซ้อนจาก
การติดเชื้อขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อติดตามดูคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
จานวนครัง้ การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล X 1000
จานวนวันนอนทัง้ หมด
ต่อ1,000 วันนอน
ทุกเดือน
ทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย
แบบเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล FM-ICC-01
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
งาน IC
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ICC)
ประธาน ICC )

งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)/ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)
HAI 3.69 :1,000 วันนอน
HAI < 4 :1000 วันนอน
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 35. อัตราการติดเชื้อของบุคลากรที่เกิดจากการทางาน TB
2. ความหมายของตัวชี้วัด
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน
3 วัตุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามดูคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
4. สูตรในการคานวณ
จานวนครัง้ การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล X 1000
จานวนวันนอนทัง้ หมด
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน

12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ต่อ1,000 วันนอน
ทุกเดือน
ทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย
แบบเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล FM-ICC-01
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
งาน IC
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ICC)
ประธาน ICC )

งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)/ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)
HAI 3.69 :1,000 วันนอน
HAI < 4 :1000 วันนอน
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 36. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart Hospitalตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. ความหมายของตัวชี้วัด

Smart
Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ
จัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และ ทันสมัยอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน IT ได้แก่
1) Smart Tools
โรงพยาบาลมีการนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้องแม่นยา
สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงความผิดพลาดต่างๆ ลดระยะเวลา เพิ่มความ
ปลอดภัย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ อาทิ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการคิว รูปแบบดิจิทัล
รูปแบบออนไลน์
2) Smart Services
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เช่น การยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชน
และเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการจากผู้รับบริการการจัดเก็บข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( EMR : Electronic Medical
Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลดระยะเวลารอ
คอยรับบริการ การมีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่ม
ผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม เป็น
ต้น

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

 เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลด
ระยะเวลาในการรอคอย
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 โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่

4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564
ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี 64

เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการ
 บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ระบบบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัลที่รองรับการพัฒนาเป็น Smart Hospital
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart Hospital
ปีละ1ครั้ง
สานักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศหน่วยบริการผู้ปุวย
รายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผ่าน Smart Hospoital

ระบบคิวแสดงลาดับคิว
ระบบคิว ณ จุดบริการ เช่น ห้องยา, ห้องตรวจ ซึ่งทาให้ผู้รับบริการทราบถึง
ลาดับและระยะเวลาที่ต้องรอคอยของตัวเอง
ติดตั้งระบบคิวหน้าจุดบริการเพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
อย่างน้อย 1 จุดบริการ
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคิว ณ จุดบริการ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีระบบคิวอย่างน้อย 1 จุดบริการ
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ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี 64
ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี 64

ระบบคิวมีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ
ระบบคิวมีช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงคิวรับบริการของตัวเอง
ได้ง่าย
ทาให้ผู้ปุวยไม่จาเป็นต้องมารอคอยหน้าจุดให้บริการ ซึ่งช่วยลดความแออัด
บริเวณจุดให้บริการ
อย่างน้อย 1 จุดบริการ
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคิว ณ จุดบริการ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบคิวสามารถแสดงผลแบบ ออนไลน์ ให้ผู้มารับบริการทราบ
ยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ
จากผู้รับบริการ
ยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ
จากผู้รับบริการ
การมุ่งพัฒนาระบบบริการเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยการใช้
บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการขอรับบริการ
ผู้มารับบริการ
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบEMR
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยกเลิกการขอสาเนา
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ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี 64

ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล

มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR :
Electronic Medical Records)
มีการจัดเก็บแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ แทนการ
ใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ
ติดตั้งระบบ EMR โดยให้แพทย์สามารถเปิดดูแฟูมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
จากห้องตรวจแทนการดูจากเวชระเบียนในรูปแบบกระดาษ
จุดบริการ
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR :
Electronic Medical Records)
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic
Medical Records)
มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)
มีการสั่งยาในห้องตรวจผู้ปุวยนอกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการสั่งด้วย
กระดาษ
เพื่อให้แพทย์มีการสั่งจ่ายยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการสั่งด้วยใบสั่งยา
แบบกระดาษ
ห้องตรวจผู้ปุวยนอกทุกห้องตรวจอย่างน้อย 40% ของจานวนใบสั่งยาทั้งหมด
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบHIS
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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เปูาหมายปี 64
ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี 64

1.ทุกห้องตรวจมีการใช้100%
2.มีการสั่งยาผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ มากกว่า 40%
มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ
มีการเก็บข้อมูลระยะเวลาการรอรับบริการ
เพื่อให้ทราบระยะเวลารอรับบริการของผู้ปุวย
ร้อยละ/นาที
2ครั้ง/ปี
ระบบคิว
ระบบคิว
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถนาข้อมูลระยะเวลาในการรอรับบริการมาใช้ได้
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
1. ชื่อตัวชี้วัด

KPI 37. อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร

2. ความหมายของตัวชี้วัด

วัดการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะผ่านทาง Internet ,
Intranet , ปูายประชาสัมพันธ์ , เสียงตามสาย TV วงจรปิด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะทาให้บุคลากรทราบความ
เคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาล มีการประสานงาน
ภายในที่ดี

4. สูตรในการคานวณ
1.คะแนนการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กรจากแบบสารวจ X 100
คะแนนเต็ม
2.คะแนนการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ภายนอกองค์กรจากแบบสารวจ X
100
คะแนนเต็ม

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล

ร้อยละ
ปีละ 1 ครั้ง
ทุกกลุ่มงาน / ฝุาย
แบบสารวจ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ , สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านกิจกรรมพิเศษ

13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

> 60%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 38. อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขภายใน
ปีงบประมาณ 2564
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

รพ.มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เสี่ยงต่อการทางานและ
คุณภาพในการให้บริการอยู่บ้าง ซึ่งได้สารวจไปแล้ว และควรได้รับการ
ปรับปรุงโดยด่วน
เพื่อเร่งรัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการให้บริการ
จานวนพื้นที่การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ได้ดาเนินการตามแผน ปี 2564X
100
จานวนพื้นที่การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติในแผน ปี 2564
ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
พัสดุ
แผนครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คณะกรรมการENV
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ประธานคณะกรรมการโครงสร้างสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้าน
บริหาร
> 60%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 39. อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนเงินงบประมาณ , งบค่าบริการ
ทางการแพทย์ (UC) , และแผนเงินบารุงโรงพยาบาล เสร็จทัน
ภายในเวลาที่กาหนด
2. ความหมายของตัวชี้วัด

โรงพยาบาลสามารถดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ตามแผนเงินงบประมาณ, งบค่าบริการทางการแพทย์ (UC) , และแผนเงิน
บารุงโรงพยาบาลได้สาเร็จเสร็จทันภายในเวลาที่กาหนด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สูตรในการคานวณ

จานวนรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่จัดซื้อ – จัดจ้าง ได้สาเร็จ X 100
จานวนรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่จัดซื้อ – จัดจ้างทั้งหมด
ร้อยละ
ทุกเดือน
กลุ่มงานพัสดุ
แบบรายงานการจัดซื้อ – จัดจ้าง
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานพัสดุ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
รองผู้อานวยการฝุายบริหาร, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

100%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 40. อัตราการซ่อมบารุงเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ควรมีกาหนดระยะเวลาในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ และการซ่อมแซมอาคาร
สถานที่
1. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ควรเสร็จภายใน 3 วันหรือภายใน 40 วัน
กรณีต้องซื้ออะไหล่ อุปกรณ์
2. ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบ ควรเสร็จภายใน 3 วันหรือ
ภายใน 40 วัน กรณีต้องซื้ออะไหล่ อุปกรณ์
3. ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการลงโปรแกรมเสร็จภายใน 5 วัน
4. สามารถออกใบอนุมัติจ้างซ่อมกรณีที่ต้องจ้างช่างภายนอก ภายใน 30 วัน
เพื่อพัฒนาระบบซ่อมบารุงให้รวดเร็วตั้งแต่การจัดหาวัสดุจนถึงการดาเนินการ
ซ่อมแซม

4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน

1. จานวนงานซ่อมครุภัณฑ์ที่เสร็จตามเกณฑ์เวลาที่กาหนด
X 100
จานวนงานซ่อมครุภัณฑ์ทั้งหมด
2. จานวนงานซ่อมอาคารสถานที่ที่เสร็จตามเกณฑ์เวลาที่กาหนด X 100
จานวนงานซ่อมอาคารสถานที่ทั้งหมด
3. จานวนงานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการลงโปรแกรมเสร็จตามเกณฑ์
เวลาที่กาหนด X 100
จานวนงานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการลงโปรแกรมทั้งหมด
4. จานวนงานที่ต้องจ้างช่างภายนอกที่สามารถออกใบอนุมัติภายใน 30 วัน
X 100
จานวนงานที่ต้องจ้างช่างภายนอกทั้งหมด
ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
ใบส่งซ่อม
ทะเบียนรวบรวมใบส่งซ่อม , รายงานอุบัติการณ์
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานพัสดุ , กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์,
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
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12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563

14. เปูาหมายปี 2564

กลุ่มการพยาบาล , สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร
1. ครุภัณฑ์92.45% (6 เดือน)
2.อาคาร87.39% (6 เดือน)
3.คอมพิวเตอร์95.00% (12 เดือน)
>90%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 41. ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ประเมินผลสาเร็จของยุทธศาสตร์โรงพยาบาล โดยการประเมินผลลัพธ์ตาม
KPI ทั้ง 51 ตัวชี้วัด
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการควบคุมและกากับ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์โดยทีมผู้บริหาร

4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล

จานวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์ปี 2564
*100
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลความสาเร็จของตัวชี้วัด
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล , สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝุายบริหาร ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร

13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

>60 %
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๒. จานวนบุคลากรถูกกระทารุนแรงจากผู้มารับบริการ
2. ความหมายของตัวชี้วัด

บุคลากร หมายความถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงาน กระทรวง
สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่น ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารวมถึง นิสิตนักศึกษาซึ่งเข้า
รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของสถาบันการศึกษา
และได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ควบคุมในการให้บริการสาธารณสุขด้วยและยัง
รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่นอก
โรงพยาบาล เช่น บุคลากร ที่ออกเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้มารับบริการ หมายความถึง ผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย ผู้มารับบริการ หรือผู้ที่เจตนาก่อความ
รุนแรงต่อบุคลากรทั้งในและนอกสถานพยาบาล
ความรุนแรง/กระทารุนแรง หมายความถึง หมายรวมถึง ความรุนแรงต่อร่างกายและ/
หรือจิตใจ ที่เกิดจากความตั้งใจ อันรวมถึงการกระทา ใช้กาลัง พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
โดยใช้สิ่งของหรือไม่ก็ตาม เช่น ทุบ ตี ตบ ฟาด ผลัก ดึง ลาก กระชาก หยิก บิด กา
เตะ ถีบ กัด ทิ่ม แทง กระแทก ขว้างปาด้วยวัตถุ ใช้อาวุธ มีด ปืน
ยิง ทาลายข้าวของ ทาร้ายตนเอง ทาร้ายผู้อื่น การล่วงเกินทางเพศ สัมผัสร่างกายโดยไม่
ยินยอมและไม่มีเหตุอันควร การทาร้ายจิตใจ เช่น การว่ากล่าว ดูถูก ดูหมิ่น เหยียด
หยาม ข่มขู่ ตะคอก กดดัน การกระทาที่ทาให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยค่า ต่าต้อย อับอาย เสื่อม
เสียเกียรติและศักดิ์ศรี เสียชื่อเสียง วิพากษ์วิจารณ์ให้เสื่อมเสีย การใช้คาหยาบ การ
ตาหนิติเตียน/กล่าวโทษ การใช้คาพูดคุกคามวางตัวเหนือกว่า/อ้างตัวว่าเป็นผู้มีอุปการ
คุณ การไม่ให้เกียรติ ติดตามบุคลากรไปนอกโรงพยาบาลหลังเวลาปฏิบัติงาน
ทาให้กลัวการข่มขู่ด้วยการกระทาและ/หรือคาพูด การทาให้กลัว การบันทึกเสียง
ภาพ และ/หรือวิดีโอ โดยมีการนาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถีใ่ นการเก็บข้อมูล

เพื่อหาทางปูองกันและพัฒนาระบบการจัดการความรุนแรงในสถานที่ปฏิบัติงานและใน
สถานพยาบาล
จานวนครั้งที่เกิด
ครั้ง
ทุกเดือน
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7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
RM,ทุกหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ,คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
๐
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 43. อัตราการถูกของมีคม ทิ่มตา หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

คณะกรรมการ ICC
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 44. พัฒนาระบบ HRP
1.ร้อยละความสาเร็จของแผน
2. ความหมายของตัวชี้วัด

แผนอัตรากาลังคนทั้งหมดของโรงพยาบาล และแผนอัตรากาลังตามการเป็นศูนย์
เชี่ยวชาญ 7 สาขา

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

จานวนบุคลากรเพียงพอในศูนย์เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ตาม LEVEL ที่กาหนด (ทาเพิ่มใน
ส่วนของ สมรรถนะเหมาะสมกับศูนย์เชี่ยวชาญแต่ละสาขา)

4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

จานวนการผ่านเกณฑ์ของศูนย์เชี่ยวชาญ 7 สาขา
แผน
ทุก 3 เดือน
ทุกหน่วยงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ก.ยุทธ+คกก.HRD + ศูนย์เชี่ยวชาญ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คกกHR
80%

96

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 44. พัฒนาระบบ HRD
2.อัตราการฝึกอบรมตาม Training Needs
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

Training Needs หมายถึง การฝึกอบรมที่หน่วยงานเห็นว่ามีความ
จาเป็นต้องให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งความรู้หรือทักษะ โดย
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง แผนยุทธศาสตร์ หรือทิศทางในการ
พัฒนาของโรงพยาบาล
เพื่อให้ทุกกลุ่มงาน/ฝุาย ได้วิเคราะห์ Training Need ของตนเอง โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือปัญหาในหน่วยงานและมีการฝึกอบรมตาม
Training Needs ที่ได้วิเคราะห์ไว้ เพื่อนาความรู้มาปฏิบัติงานในกลุ่ม
งาน/ฝุาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

4. สูตรในการคานวณ
จานวนหัวข้อการฝึกอบรมในบัญชีที่บุคลากรได้รับการฝึกอบรมจริง X
100
จานวนหัวข้อการฝึกอบรมในบัญชี Training Needs
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล

13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
ทุกลุ่มงาน / ฝุาย, กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บัญชี Training Needs
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุกกลุ่มงาน / ฝุาย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HRD),ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
และวิชาการ
ก.พยาบาล 40%
>70%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 44. พัฒนาระบบ HRM
3.อัตราความพอเพียง
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

อัตราขั้นต่าของ FTE
มีอัตรากาลังเพียงพอต่อการให้บริการตามกรอบFTE
ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
HRM+ HR
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คกกHR
71%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 44. พัฒนาระบบ HRM
3.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate)
2. ความหมายของตัวชี้วัด 1. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ)โดยเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. บุคลากรสาธารณสขุ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง)
- ข้าราชการ
- พนักงานราชการ
– ลูกจ้างประจา
– ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /รายวัน/จ้างเหมาบริการ)
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม เขต
สุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงานในความรับผิดชอบของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
ทุกระดับ ทุกสายงาน
3. อัตราการคงอยู่ของบคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
หมายถึงจานวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงาน
ราชการลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ)
โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จนถึงวันที่เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากร 5
ประเภทการจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)
4. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ลาออกจากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากระบบฐานข้อมูล HROPS
5. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ถูกให้ออกจากการปฏิบัติงานโดยมี
ความผิดจากระบบฐานข้อมูล HROPS
6. การโอน หมายถึงการให้บุคลาการสาธารณสุขโอนไปสังกัดใหม่นอกสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากระบบฐานข้อมูล HROPS
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด 1. เพื่อส่งเสริมสร้างระบบการทางานและสงแวดล้อมที่ดีในการทางาน ด้วยกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อธารงรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุข
4. สูตรในการคานวณ
จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่เก็บข้อมูล x
100
จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)
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5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล

13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุกเดือน
ทุกกลุ่มงาน / ฝุาย
แบบสารวจ
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล , กลุ่มการพยาบาล , สานักงาน IT , คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล , คณะกรรมการ HRD,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,ผู้อานวยการด้าน
พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และวิชาการ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 45. อัตราเพิ่มรายรับจากการให้บริการ
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพิ่มศักยภาพการรักษาและพัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินในกลุ่มข้าราชการ
ประกันสังคม พรบ.ประกันอุบัติเหตุ และผู้ปุวยหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบบริการ ในกลุ่มผู้ปุวยกลุ่มข้าราชการ และชาระเงินเองทาให้มีรายรับ
ในส่วนนี้มากขึ้น รายรับที่จะนามาวิเคราะห์ไม่รวมถึงเงินเดือน, เงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน ใน รพศ. งบค่าเสื่อมและงบลงทุน ซึ่งได้รับจากงบประมาณ
1. พัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินในกลุ่มข้าราชการ ประกันสังคม พรบ.ประกัน
อุบัติเหตุ และผู้ปุวยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนางานบริการผู้ปุวยที่สามารถสร้างรายรับให้โรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งการตรวจสุขภาพเชิงรุก การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
3. พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรคยากๆ

4. สูตรในการคานวณ
1.

จานวนรายรับจากการให้บริการ UC ปี 2564 – 2563 X 100
จานวนรายรับจากการให้บริการ UC ปี 2563
2. จานวนรายรับจากการให้บริการ ประกันสังคมปี 2564 – 2563 X 100
จานวนรายรับจากการให้บริการ ประกันสังคมปี 2563
3. จานวนรายรับจากการให้บริการ ชาระเงินปี 2564 – 2563 X 100
จานวนรายรับจากการให้บริการ ชาระเงินปี 2563
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563

ร้อยละ
ทุกเดือน
กลุ่มงานบัญชี , ศูนย์ประกันสุขภาพ
บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของโรงพยาบาล
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์ประกันสุขภาพ , ทุกหน่วยบริการผู้ปุวย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานบัญชี , ศูนย์ประกันสุขภาพ, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงิน
การคลัง
เพิ่มขึ้นจากปี 2563> 5%
เงิน UC
=
เงินประกันสังคม=
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14. เปูาหมายปี 2564

เงินบารุง
=
เงิน UC = เพิ่มขึ้นจากปี 2563>5%
เงินประกันสังคม = เพิ่มขึ้นจากปี 2563>5%
เงินบารุง
= เพิ่มขึ้นจากปี 2563>5%
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 46. อัตราการเพิ่ม Adj.RW ทุกสิทธิ
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563

14. เปูาหมายปี 2564

บาท
ทุก 3 เดือน
ศูนย์ประกันสุขภาพ/การเงิน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุก PCT , ทุกหน่วยบริการผู้ปุวย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 > 10%
1. กรมบัญชีกลาง
=
2. ประกันสังคม
=
3. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ =
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 > 5 %
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 47. Unit Cost ผู้ปุวยนอก – ใน ไม่เกินค่าเฉลี่ย
(OPD = 900)
(IPD = 22,000 – 25,000)
2. ความหมายของตัวชี้วัด
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
คกก.CFO+คกก.HighCost+MSO+NSO+ก.เภสัช+Lab+X-ray
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 48. ค่าใช้จ่าย ต่อ RW ตามระบบ DRG
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เมื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคมากขึ้น ทาให้ค่า RW เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นในการดูแลรักษาโรคยากๆเหล่านั้นควรจะมากขึ้นแต่ควรเป็นไป
ตามสัดส่วนเดียวกันกับค่า RW หรือลดลงจากการใช้ทรัพยากรโดย
ประหยัด
1. เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรในการดูแลผู้ปุวยใน
2. เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคในเชิงลึกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นไปตาม
สัดส่วนกับการเรียกเก็บตาม RW ที่เพิ่มขึ้น

4. สูตรในการคานวณ
ค่าใช้จ่ายผู้ปุวย IPD แยกตามสิทธิ (กรมบัญชีกลาง,ปกส.,UC)
จานวน adjust RW ผู้ปุวย IPD แยกตามสิทธิ
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563

14. เปูาหมายปี 2564

บาท
ทุก 3 เดือน
ศูนย์ประกันสุขภาพ/การเงิน
แบบรายงานค่าใช้จ่ายตาม RW
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุก PCT , ทุกหน่วยบริการผู้ปุวย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ลดลงจากปี 2562>10%
1. กรมบัญชีกลาง
= 18,171.03 บ. ( เกินเปูา )
2. ประกันสังคม
= 15,178.46 บ.
3. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ = 14.259.32 บ. ( เกินเปูา )
ไม่เกินค่ากลาง + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 49. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
2. ความหมายของตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)
หมายถึง การรับผู้ปุวยเข้ามาเพื่อรับการรักษาทาหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มี
การเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และ
สามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่รับไว้ทาหัตถการ
หรือผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล
ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจาหน่ายออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการ
หัตถการแนบท้าย
การรักษา การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS
) (ICD
9CM Procedures)
ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
1. Inguinal hernia , Femoral hernia
2. Hydrocele
3. Hemorrhoid
4. Vaginal bleeding
5. Esophagogastric varices
6. Esophageal stricture
7. Esophagogastric cancer with obstruction
8. Colorectal polyp
9. Common bile duct stone
10. Pancreatic duct stone
11. Bile duct stricture
12. Pancreatic duct stricture
1. ลดความแออัดของผู้ปุวยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อให้มีจานวนเตียงที่
สามารถรับผู้ปุวยที่จาเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ปุวยใน
2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ปุวยในการมารับ
บริการ
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4. สูตรในการคานวณ
(A/B)*100
A: จานวนผู้ปุวยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
B:จานวนผู้ปุวยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day
Surgery ด้วยโรคที่กาหนด (Principle diagnosis)
5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
แหล่่งข้อมูล One Day Surgery System
เอกสาร
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP ODS + OR + PCT ที่มีการทาหัตถการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
เพิ่มขึ้น 20% จากปี2563
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 50. ตัวชี้วัดด้านการเงิน
- Quick ratio
- Current ratio
- Cash ration
2. ความหมายของตัวชี้วัด
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) หมายถึง
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่นามา
คานวณจากการนาสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) มาเปรียบเทียบ
กับหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) เพื่อหาอัตราส่วน (Ratio) ซึง่
เป็นอัตราส่วนใช้วัดความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้น หรือเพื่อใช้วัด
สภาพคล่องของกิจการ
1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอัตราส่วนใช้วัด
สภาพคล่องของกิจการแสดงความสามารถที่กิจการนาสินทรัพย์หมุนเวียน
ไปชาระหนี้สินหมุนเวียนได้กี่เท่า และสามารถชาระได้ทันเวลาหรือไม่
Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน
=
เท่า
1.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด
สภาพคล่องของกิจการอีกประเภทหนึ่งแสดงความสามารถที่กิจการจะนา
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว มาจ่ายชาระหนี้สินระยะสั้น
ได้ทันเวลาหรือไม่
Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สิน
หมุนเวียน =
เท่า
หากผลลัพธ์ มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า กิจการนั้นมีสภาพคล่องที่ดี
สินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ซึ่งมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชาระหนี้สินระยะ
สั้น
หากผลลัพธ์ มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า กิจการนั้นขาดสภาพคล่อง มี
หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งอาจจะทาให้กิจการต้องกู้
เงินเพิ่มหรือเปลี่ยนสินทรัพย์ระยะยาวเป็นเงินเพื่อมาใช้ชาระหนี้สินระยะ
สั้น
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3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
4. สูตรในการคานวณ

5. หน่วยที่วัด
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
7. แหล่งของข้อมูล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
12. ติดตามประเมินผล
13. ข้อมูลฐานปี 2563
14. เปูาหมายปี 2564

เพื่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลอการบริหารจัดการด้านการเงินการคล้ง
เกณฑ์การค านวณ : น าผลวิเคราะห์มารวมกัน ตามคะแนนดังนี้ ถ้าได้
คะแนน เป็น 0 ไม่มีภาวะวิกฤติ ได้ 5 คะแนน ถ้าได้คะแนน เป็น 1 มี
ภาวะวิกฤติค่อนข้างน้อยได้ ได้ 4 คะแนน ถ้าได้คะแนนเป็น 2 - 3 มีภาวะ
วิกฤติปานกลาง ได้ 3 คะแนน ถ้าได้คะแนน เป็น 4 - 5 มีภาวะวิกฤติ
ค่อนข้างสูง ได้ 2 คะแนน ถ้าได้คะแนน เป็น 6 - 7 มีภาวะวิกฤติรุนแรง ได้
1 คะแนน
อัตรา
ทุก 3 เดือน
รายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล
จัดเก็บจากรายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล

คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คกก.CFO+คกก.HighCost+MSO+NSO+ก.เภสัช+Lab+X-ray+เวช
ระเบียน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
- Quick ratio
1.0
- Current ratio 1.5
- Cash ration 0.8
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อตัวชี้วัด
KPI 51. มูลค่าการใช้ยา และ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
2. ความหมายของตัวชี้วัด
มูลค่าใช้จ่ายด้านยา , เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรมและวัสดุวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นจากปี 2563ไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับจานวนผู้ปุวยที่เท่ากัน
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรด้านยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์
อย่างคุ้มค่า,ประหยัด
4. สูตรในการคานวณ
1. มูลค่าการใช้ยา ปี 2564– 2563 X 100
จานวนมูลค่าการใช้ยา ปี 2563
2.มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2564– 2563X 100
จานวนค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2563
3. มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม ปี 2564– 2563X 100
มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม ปี 2563
. 4.มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2564– 2563X 100
มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2563
5. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
3 เดือน
7. แหล่งของข้อมูล
กลุ่มงานเภสัชกรรม , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , กลุ่มการพยาบาล ,
กลุ่มงานทันตกรรม , ฝุายบริหารทั่วไป , กลุ่มงานรังสีวิทยา ,
บัญชีของโรงพยาบาล
8. เครื่องมือที่จัดเก็บ
บัญชีมูลค่าการใช้ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์
9. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
10. ใครเป็นเจ้าภาพ
คกก.CFO+คกก.HighCost+OR+ทันตกรรม+Lab+X-ray+พัสดุ+บัญชี
11. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
12. ติดตามประเมินผล
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงิน
การคลัง
13. ข้อมูลฐานปี 2563
ลดลงจากปี 2562 > 10%
1. มูลค่าการใช้ยา
= ………….%
2. มูลค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา = ………….%
3. มูลค่าวัสดุทันตกรรม = ………….%
4. มูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ = ………….%
14. เปูาหมายปี 2564
เพิ่มขึ้นไม่เกิน 10%จากปี 2563
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PCT กุมารเวชกรรม

PCT ตา

PCT หู คอ จมูก

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

OPD, คกก. ส่วนหน้า

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานวิสัญญี

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเภสัชกรรม

ศูนย์ประกันสุขภาพ

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <๑๒
สัปดาห์
อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี
ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (๖-๑๔ ปี)
อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (เช่น Stroke,
บาดเจ็บศีรษะ, ไขสันหลัง, ข้อสะโพกหัก)
อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
อัตราของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมได้ดี HbA1C < ๗
ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี
(<๑๔๐/๙๐)
ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
อัตราผู้ปุวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปรักษาที่ รพ.สต./ ศูนย์
สุขภาพชุมชน

4

PCT อายุรกรรม

1.

3

PCT ศัลยกรรมกระดูก

KPI

2

PCT ศัลยกรรม

ลาดับ

1

PCT สูตินรีเวชกรรม

ตารางการรับผิดชอบ KPI

12
13
14
15

16

17

จานวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (Diagnostic error)
- OPD
- IPD
อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ตรงตามเกณฑ์

ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาม ADL
Case Mixed Indexเปูา
อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ศักยภาพ) ที่
กาหนด
จานวนการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับ
ผู้ปุวยความรุนแรง
จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด

PCT อายุรกรรม

11.

PCT ศัลยกรรมกระดูก

KPI

PCT ศัลยกรรม

ลาดับ

PCT สูตินรีเวชกรรม
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ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก (RI)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ(FTW)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนด
ทางช่องคลอด (APL)

PCT อายุรกรรม

18

PCT ศัลยกรรมกระดูก

KPI

PCT ศัลยกรรม

ลาดับ

PCT สูตินรีเวชกรรม
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19

ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยา Medication Error
- ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
- OPD
- IPD
- ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
- OPD
- IPD

20

- ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
- OPD
- IPD
จานวนผู้ปุวยที่แพ้ยาซ้า
๑ อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน
๒ อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยา กลุ่มเดียวกัน
๓ อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน

ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

PCT อายุรกรรม

PCT ศัลยกรรมกระดูก

KPI

PCT ศัลยกรรม

ลาดับ

PCT สูตินรีเวชกรรม
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21
22
23
24

25
26

อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยใน
อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก
อัตราความสาเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน
อัตราการกลับมารักษาหรือการนอน รพ. ซ้า ภายใน ๒๘ วัน
โดยไม่ได้วางแผนจาหน่าย (Re-visit และ Re-admit) (เช่น
STEMI PneumoniaStroke)
อัตราการกลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิมภายใน ๒๔ ชม.
อัตราการติดเชื้อ
- VAP
- SSI (Clean wound)
- CLABSI
- CAUTI /๑,๐๐๐ Cath. Days

ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

PCT อายุรกรรม

PCT ศัลยกรรมกระดูก

KPI

PCT ศัลยกรรม

ลาดับ

PCT สูตินรีเวชกรรม
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28
29

30
31

32

- ลดจานวนวันนอนแผนกอายุรกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกศัลยกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกออร์โธปิดิกส์
อัตราการเสียชีวิตใน รพ.
(ไม่นับ Case Palliative Care)

ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

อัตราการปฏิเสธการ Refer ในรายที่สามารถกลับได้
- Refer in
- Refer back
จานวนการ Refer out
อัตราการรับการรักษาใน ICU (จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU
ได้รับการรักษาใน ICU/ จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด)
(ICU Med, ICU Surg,NICU,Sub ICU,PICU,RCUSurg, RCU
Med)
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ลดจานวนวันนอนใน รพ. รวม

PCT อายุรกรรม

27

PCT ศัลยกรรมกระดูก

KPI

PCT ศัลยกรรม

ลาดับ

PCT สูตินรีเวชกรรม
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34
35
36
37

38
39
40
41

ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

อัตราตายในผู้ปุวย Severe Sepsis และ Septic Shock
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health care associated
infections) ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
จานวนบุคลากรที่ติดเชื้อการทางาน
(TB, เข็มตา, Covid)
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart hospital ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน
- ภายนอก
อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนเงินงบประมาณ , งบ
ค่าบริการทางการแพทย์ (UC) เสร็จทันภายในเวลาที่กาหนด
อัตราการซ่อมบารุง เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์

PCT อายุรกรรม

33

PCT ศัลยกรรมกระดูก

KPI

PCT ศัลยกรรม

ลาดับ

PCT สูตินรีเวชกรรม

117

43
44

45
46

ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

จานวนเจ้าหน้าที่ถูกทาร้ายร่างกายจากผู้รับบริการและญาติ (ม.
๔๒)
อัตราการถูกของมีคมทิ่มตาหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
พัฒนาระบบ
๑. พัฒนาระบบ HRP
- ร้อยละความสาเร็จของแผน
๒. พัฒนาระบบ HRD
- อัตราการฝึกอบรมตามTraining Needs
๓. พัฒนาระบบ HRM
- อัตราความพอเพียง
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
อัตราการเพิ่มรายรับจากการให้บริการ
อัตราการเพิ่ม Adj.Rw ทุกสิทธิ

PCT อายุรกรรม

42

PCT ศัลยกรรมกระดูก

KPI

PCT ศัลยกรรม

ลาดับ

PCT สูตินรีเวชกรรม
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ลาดับ

47

48

49

50
KPI

Unit Cost ผู้ปุวยนอก - ใน
ไม่เกินค่าเฉลี่ย
(OPD = ๙๐๐)
(IPD = ๒๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐)
ค่าใช้จ่าย ต่อ RW ตามระบบ DRG
- UC
ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

ตัวชี้วัดด้านการเงิน
- Quick ratio
- Current ratio
- Cash ration
ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

PCT อายุรกรรม

PCT ศัลยกรรมกระดูก

PCT ศัลยกรรม

PCT สูตินรีเวชกรรม

119

ลาดับ

51
KPI

หมายเหตุ

=
ผู้รับผิดชอบ

มูลค่าการใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
- มูลค่าการใช้ยา
- มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
- มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม
- มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์

=
ผู้ติดตามประเมินผล
ศูนย์ประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มการพยาบาล

OPD, คกก. ส่วนหน้า

ER, EMS, ศูนย์ส่งต่อ

PCT หู คอ จมูก

PCT ตา

PCT กุมารเวชกรรม

PCT อายุรกรรม

PCT ศัลยกรรมกระดูก

PCT ศัลยกรรม

PCT สูตินรีเวชกรรม
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121

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ฝุายการเงิน

ฝุายโภชนาการ

สานักงานองค์กรแพทย์

คณะกรรมการ HRD

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

คณะกรรมการ RM

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการสารสนเทศ

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

งานแพทย์ทางเลือก

คณะกรรมการ RDU

6

ฝุายการเจ้าหน้าที่

5

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
เวชสารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <๑๒
สัปดาห์
อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี
ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (๖-๑๔ ปี)
อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (เช่น Stroke,
บาดเจ็บศีรษะ, ไขสันหลัง, ข้อสะโพกหัก)
อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
อัตราของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมได้ดี HbA1C < ๗
ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี
(<๑๔๐/๙๐)
ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
อัตราผู้ปุวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปรักษาที่ รพ.สต./ ศูนย์
สุขภาพชุมชน

4

กลุ่มงาน พรส.

1.

3

กลุ่มงานสุขศึกษา

KPI

2

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ลาดับ

1

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ตารางการรับผิดชอบ KPI

12
13
14
15

16

17

จานวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (Diagnostic error)
- OPD
- IPD
อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ตรงตามเกณฑ์

คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาม ADL
Case Mixed Indexเปูา
อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ศักยภาพ) ที่
กาหนด
จานวนการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับ
ผู้ปุวยความรุนแรง
จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด

กลุ่มงาน พรส.

11.

กลุ่มงานสุขศึกษา

KPI

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ลาดับ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

122

ลาดับ
KPI

18

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก (RI)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ(FTW)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนด
ทางช่องคลอด (APL)
คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

กลุ่มงาน พรส.

กลุ่มงานสุขศึกษา

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

123

19

ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยา Medication Error
- ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
- OPD
- IPD
- ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
- OPD
- IPD

20

- ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
- OPD
- IPD
จานวนผู้ปุวยที่แพ้ยาซ้า
๑ อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน
๒ อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยา กลุ่มเดียวกัน
๓ อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน

คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

กลุ่มงาน พรส.

กลุ่มงานสุขศึกษา

KPI

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ลาดับ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
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21
22
23
24

25
26

อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยใน
อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก
อัตราความสาเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน
อัตราการกลับมารักษาหรือการนอน รพ. ซ้า ภายใน ๒๘ วัน
โดยไม่ได้วางแผนจาหน่าย (Re-visit และ Re-admit) (เช่น
STEMI,Pneumonia,Stroke)
อัตราการกลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิมภายใน ๒๔ ชม.
อัตราการติดเชื้อ
- VAP
- SSI (Clean wound)
- CLABSI
- CAUTI /๑,๐๐๐ Cath. Days

คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

กลุ่มงาน พรส.

กลุ่มงานสุขศึกษา

KPI

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ลาดับ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
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28
29

30
31

32

- ลดจานวนวันนอนแผนกอายุรกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกศัลยกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกออร์โธปิดิกส์
อัตราการเสียชีวิตใน รพ.
(ไม่นับ Case Palliative Care)

คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

อัตราการปฏิเสธการ Refer ในรายที่สามารถกลับได้
- Refer in
- Refer back
จานวนการ Refer out
อัตราการรับการรักษาใน ICU (จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU
ได้รับการรักษาใน ICU/ จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด)
(ICU Med, ICU Surg,NICU,Sub ICU,PICU,RCUSurg, RCU
Med)
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ลดจานวนวันนอนใน รพ. รวม

กลุ่มงาน พรส.

27

กลุ่มงานสุขศึกษา

KPI

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ลาดับ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
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34
35
36
37

38
39
40
41

คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

อัตราตายในผู้ปุวย Severe Sepsis และ Septic Shock
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health care associated
infections) ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
จานวนบุคลากรที่ติดเชื้อการทางาน
(TB, เข็มตา, Covid)
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart hospital ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน
- ภายนอก
อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนเงินงบประมาณ , งบ
ค่าบริการทางการแพทย์ (UC) เสร็จทันภายในเวลาที่กาหนด
อัตราการซ่อมบารุง เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์

กลุ่มงาน พรส.

33

กลุ่มงานสุขศึกษา

KPI

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ลาดับ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
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43
44

45
46

คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

จานวนเจ้าหน้าที่ถูกทาร้ายร่างกายจากผู้รับบริการและญาติ (ม.
๔๒)
อัตราการถูกของมีคมทิ่มตาหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
พัฒนาระบบ
๑. พัฒนาระบบ HRP
- ร้อยละความสาเร็จของแผน
๒. พัฒนาระบบ HRD
- อัตราการฝึกอบรมตามTraining Needs
๓. พัฒนาระบบ HRM
- อัตราความพอเพียง
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
อัตราการเพิ่มรายรับจากการให้บริการ
อัตราการเพิ่ม Adj.Rw ทุกสิทธิ

กลุ่มงาน พรส.

42

กลุ่มงานสุขศึกษา

KPI

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ลาดับ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
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ลาดับ

47

48

49

50
KPI

Unit Cost ผู้ปุวยนอก - ใน
ไม่เกินค่าเฉลี่ย
(OPD = ๙๐๐)
(IPD = ๒๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐)
ค่าใช้จ่าย ต่อ RW ตามระบบ DRG
- UC
ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

ตัวชี้วัดด้านการเงิน
- Quick ratio
- Current ratio
- Cash ration
คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

กลุ่มงาน พรส.

กลุ่มงานสุขศึกษา

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
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ลาดับ

51
KPI

หมายเหตุ

=
ผู้รับผิดชอบ

มูลค่าการใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
- มูลค่าการใช้ยา
- มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
- มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม
- มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์

=
ผู้ติดตามประเมินผล
คณะกรรมการ RDU

งานแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ RM

งานพัสดุ ,ซ่อมบารุง

ผอ. , รอง ฯ แพทย์ , ผช.ผอ.

คณะกรรมการ HRD

สานักงานองค์กรแพทย์

ฝุายโภชนาการ

ฝุายการเงิน

ฝุายการเจ้าหน้าที่

สน.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเวช
สารสนเทศ
ฝุายบริหารทั่วไป

กลุ่มงาน พรส.

กลุ่มงานสุขศึกษา

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
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๑
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
๑ นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ
ที่ปรึกษา
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์ (๑)
๒ นายแพทย์สกล สุขพรหม
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์ (๒)และหัวหน้ากลุ่ม
๓ นายแพทย์ดิเรกดีศิริ
กรรมการ
งานเวชกรรมสังคม
รองผู้อานวยการฝุายการพยาบาล
๔ นางสาวสมพร พฤกษ์ทวีศักดิ์
กรรมการ
รองผู้อานวยการฝุายบริหารและผู้ช่วยผู้อานวยการ
๕ นายแพทย์กัลย์ ลิมกุล
กรรมการ
ด้านโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ
๖ นายแพทย์วชิร รุจิโมระ
กรรมการ
สนับสนุนบริการสุขภาพ (Service Plan)
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินและ
๗ นายแพทย์อรรถพล วันดี
กรรมการ
การคลัง
๘ ทันตแพทย์หญิงศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านกิจกรรมพิเศษ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านสนับสนุนบริการทาง
๙ นายแพทย์เกรียงไกร โพธานันท์
กรรมการ
การแพทย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหารและพัฒนา
๑๐ แพทย์หญิงศิริพร ธนามี
กรรมการ
ทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและ
๑๒ แพทย์หญิงจันทิรา แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการ
บริการสาธารณสุข
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านด่านหน้า
๑๓ นายแพทย์วิจักษณ์ กาญจนอุทัย
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านความเสี่ยง
๑๔ แพทย์หญิงจุฑาสินี สัมมานันท์
กรรมการ
๑๕ เภสัชกรสิทธิชัย จันทร์วงศ์ไพศาล
ผข.ผอ.ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรรมการ
ประธานองค์กรแพทย์และหัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ
๑๖ น.ต.พญ.วีรยา สุรารักษ์
กรรมการ
นาสิก
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
๑๗ แพทย์หญิงเจติยา สุรารักษ์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
๑๘ นายแพทย์ธนา ขายัง
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
๑๙ แพทย์หญิงศศิธร พินิจผล
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
๒๐ นายแพทย์สันติ อังคณาโสภิต
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
๒๑ นายแพทย์อรรถพร ปิยะภาณี
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
๒๒ แพทย์หญิงดรุณี ศรีวิไล
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
๒๓ แพทย์หญิงสาธิตา วรสุวรรณรักษ์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
๒๔ แพทย์หญิงวรัญญู ว่องวานิช
กรรมการ

๒
๒๕

นายแพทย์จีรศักดิ์ ศรีเจริญ

๒๖

นางจริยา ผดุงพัฒโนดม

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายแพทย์ธันยา วิชัยโกศล
ทันตแพทย์ธนพันธ์ ลีลานันทกิจ
แพทย์หญิงศรัณยา ทระเทพ
นายแพทย์มนตรี ยวดยง
แพทย์หญิงญาณิฐา ชาญอนุรักษ์
นางนันทิยา สหสุนทรวุฒิ
นางสมปอง มิลินทานนท์
นางพัชราภรณ์ เย็นสาราญ
แพทย์หญิงธิดารัตน์ อัคราช
นางจิตติมา นาครินทร์
นางสาวรุ่งอรุณ เสือสมิง
นางสุวิมล หิรัญศิริ
นางชูศรี ขันธ์ศรี
นางสาวรุ่งวิภา เสรีธนากร
นางนงลักษณ์ คาทัศน์
นายอภิชาต พิมลไพบูลย์

๔๓
๔๔

นางสาวนิทิตา มาสศรี
นางสาวอภิญญา สิ่งคงสิน

๔๕
๔๖

นางสาวเปมิกา คชายุทธเดช
นางธัญลักษณ์ องอาจสิทธิชัย

๔๗
๔๘

นางดวงใจ พงษ์จันทร์
นางสาวเอมิกาญ ไชคินี

๔๙
๕๐

นางยุพา สิทธิมนัส
นางสาวพัฒนาภรณ์ คันทะสอน

๓๘

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
คลินิก
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ปุวยนอก
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและ หัวหน้ากลุ่ม
งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและ
มาตรฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาล
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านการควบคุมโรคและ
ปูองกันการติดเชื้อ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขา
นุการ

๓
๕๑
๕๒

นายวิสวัสกิจ ทรงพร
นายศิริชณ จิตวิภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนาของเขตสุขภาพที่ ๔ ภายในปี ๒๕๖๙
พันธกิจ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพพัฒนาการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

ค่านิยมหลักPNK
P : Professional Practice
: ความเป็นมืออาชีพ- ทางานเป็นทีมและเป็นมืออาชีพ
N : Networkingmanagement : สร้างและพัฒนาเครือข่าย K : Knowledge management : การจัดการความรู้

เป้าหมาย(Goal)
๑. ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานชั้นนาของกระทรวงสาธารณสุขและมีความพึงพอใจ
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของ
โรงพยาบาล
๓. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและมีความสุขในการทางาน
๕. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน

เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๔
๑. พัฒนาศักยภาพสู่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ทารกแรกเกิดโรคกระดูกและข้อโรคทางตา และสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่งเพดานโหว่ )
๒. เป็นโรงพยาบาลจตุรทิศ
๓. บุคลากรของโรงพยาบาลมีความปลอดภัยในการให้บริการ

๔

เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๔
๑. พัฒนาศักยภาพสู่ศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๕

เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๖

๑.๑พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
หัวใจ
๑.การขยายบริการสวนหลอด
เลือดหัวใจในผู้ปุวย Emergency
นอกเวลาราชการ
๒.การพัฒนาการสวนหลอดเลือด
หัวใจผู้ปุวยที่มีรอยโรคซับซ้อน
ยุ่งยากด้วยเครื่องมืออุปกรณ์
ระดับสูง
๓.การขยายเตียงรับรองผู้ปุวย
หลังทาหัตถการ Invasive
๔.การขยายบริการหอผู้ปุวย
วิกฤติระบบหัวใจและหลอดเลือด
๔ เตียง

๑.๑พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
หัวใจ
๑.พัฒนาการบริการศูนย์โรคหัวใจ
และหลอดเลือดเป็นระดับ ๒ตาม
เกณฑ์ สปสช.
๒.ขยายเตียงรองรับงานด้านการ
ผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
๓.ขยายเตียงหอผู้ปุวยวิกฤติระบบ
หัวใจ ๘ เตียง
๔.ขยายงาน Clinic Post PCI
๕.บริการงานด้านการตรวจพิเศษ
Echo ระดับสูง

๑.๑พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
หัวใจ
๑.ขยายการบริการสวนหัวใจและ
หลอดเลือดนอกเวลาราชการ
เพิ่มขึ้น
๒.จัดตั้ง Cardio Ward.

๑.๒พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
โรคหลอดเลือดสมอง
๑. พัฒนา Stroke Unit ให้ดูแล
ผู้ปุวยหลอดเลือดสมองตีบและ
แตก โดยสหวิชาชีพ
๒. ลดอัตราการตาย และอัตรา
ทุพพลภาพ ตามนโยบาย
ระดับประเทศ
๓. พัฒนาการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดให้ได้ในเวลา๖๐นาที เกิน

๑.๒ พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
โรคหลอดเลือดสมอง
๑. พัฒนา Stroke Unit ให้ดูแล
ผู้ปุวยหลอดเลือดสมองตีบและแตก
โดยสหวิชาชีพ
๒. ลดอัตราการตาย และอัตรา
ทุพพลภาพ ตามนโยบาย
ระดับประเทศ
๓. พัฒนาการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ให้ได้ในเวลา๖๐นาที เกิน ๗๐%

๑.๒ พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
โรคหลอดเลือดสมอง
๑. พัฒนา Stroke Unit ให้ดูแล
ผู้ปุวยหลอดเลือดสมองตีบและแตก
โดยสหวิชาชีพ
๒. ลดอัตราการตาย และอัตรา
ทุพพลภาพ ตามนโยบาย
ระดับประเทศ
๓. พัฒนาการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ให้ได้ในเวลา๖๐นาที เกิน ๗๐%

๕
๗๐%ของผู้ปุวยที่ให้ได้
๔. ส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้ปุวยเข้า
มารับบริการให้ทันเวลามากขึ้น
เปูาหมายที๕่ ๐%
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๔
๕. พัฒนาร่วมกับรพช. ให้พัฒนา
เป็นStroke Corner ให้รองรับ
ผู้ปุวยที่พ้นระยะวิกฤตให้ดูแล
ต่อเนื่อง

ของผู้ปุวยที่ให้ได้
๔. ส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้ปุวยเข้ามา
รับบริการให้ทันเวลามากขึ้น
เปูาหมายที๕่ ๐%
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๕
๕.พัฒนาร่วมกับ รพช. ให้พัฒนา
เป็นStroke Corner ให้รองรับ
ผู้ปุวยที่พ้นระยะวิกฤตให้ดูแล
ต่อเนื่อง

ของผู้ปุวยที่ให้ได้
๔. ส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้ปุวยเข้ามา
รับบริการให้ทันเวลามากขึ้น
เปูาหมายที๕่ ๐%
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๖
๕. พัฒนาร่วมกับ รพช. ให้พัฒนา
เป็นStroke Corner ให้รองรับ
ผู้ปุวยที่พ้นระยะวิกฤตให้ดูแล
ต่อเนื่อง

๑.๓พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
๑.พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๒.พัฒนาระบบ Fast track ให้
เข้มแข็งและอยู่ในแนวหน้า
-Trauma Fast track
-Sepsis Fast track
-MI Fast track
-Stroke Fast track
๓.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยที่
เชื่อมประสานกันภายในเครือข่าย
ระหว่างเครือข่ายและเป็น
เครือข่ายระบบส่งต่อผู้ปุวยที่มี
ประสิทธิภาพ
๔.พัฒนาระบบ ECS ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

๑.๓พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
๑.พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ๑
๒.พัฒนาระบบ Fast track ให้
เข้มแข็งและอยู่ในแนวหน้า
-Trauma Fast track
-Sepsis Fast track
-MI Fast track
-Stroke Fast track
๓.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยที่เชื่อม
ประสานกันภายในเครือข่าย
ระหว่างเครือข่ายและเป็นเครือข่าย
ระบบส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ

๑.๓พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
๑.พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับ๑
๒.พัฒนาระบบ Fast track ให้
เข้มแข็งและอยู่ในแนวหน้า
-Trauma Fast track
-Sepsis Fast track
-MI Fast track
-Stroke Fast track
๓.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยที่เชื่อม
ประสานกันภายในเครือข่าย
ระหว่างเครือข่ายและเป็นเครือข่าย
ระบบส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ

๔.พัฒนาระบบ ECS ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

๔.พัฒนาระบบ ECS ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

๑.๔พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญออร์
โธปิดิกส์
ด้านอุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
-พัฒนาการผ่าตัดผู้ปุวยกระดูกหัก
แบบแผลเล็ก

๑.๔พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญออร์โธปิ
ดิกส์
ด้านอุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
-พัฒนาการผ่าตัดผู้ปุวยกระดูกหัก
แบบแผลเล็ก

๑.๔พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญออร์โธปิ
ดิกส์
ด้านอุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
-พัฒนาการผ่าตัดผู้ปุวยกระดูกหัก
แบบแผลเล็ก

๖
ด้านโรคข้อเข่าเสื่อม
-พัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับ
ผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อม
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๔
ด้านการบาดเจ็บทางมือ
-พัฒนาการผ่าตัดศัลยกรรมทาง
มือและจุลศัลยกรรมให้เป็นศูนย์
ส่งต่อด้านศัลยกรรมทางมือและ
จุลศัลยกรรม ของเขตสุขภาพที่ ๔
ด้านการปูองกันการเกิด
กระดูกหักซ้า
-จัดตั้งทีม Fracture Liaison
Services
ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้าน
-พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
ตามมาตรฐานสากล (WFME)

ด้านโรคข้อเข่าเสื่อม
-พัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ปุวย
ข้อเข่าเสื่อม
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๕
ด้านการบาดเจ็บทางมือ
-พัฒนาการผ่าตัดศัลยกรรมทางมือ
และจุลศัลยกรรมให้เป็นศูนย์ส่งต่อ
ด้านศัลยกรรมทางมือและจุล
ศัลยกรรม ของเขตสุขภาพที่ ๔
ด้านการปูองกันการเกิดกระดูก
หักซ้า
-จัดตั้งทีม Fracture Liaison
Services
ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
-พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล (WFME)

ด้านโรคข้อเข่าเสื่อม
-พัฒนาการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ปุวย
ข้อเข่าเสื่อม
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๖
ด้านการบาดเจ็บทางมือ
-พัฒนาการผ่าตัดศัลยกรรมทางมือ
และจุลศัลยกรรมให้เป็นศูนย์ส่งต่อ
ด้านศัลยกรรมทางมือและจุล
ศัลยกรรมของเขตสุขภาพที่ ๔
ด้านการปูองกันการเกิดกระดูกหัก
ซ้า
-จัดตั้งทีม Fracture Liaison
Services
ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
-พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล (WFME)

๑.๕พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
ทารกแรกเกิด
๑.การขยายบริการรักษาทารก
แรกเกิดที่มีภาวะพร่องออกซิเจน
๒.การขยายบริการ :การเข้าถึง
บริการ,การรักษา โดยการเพิ่ม
จานวนเตียง NICU เป็น ๑๒
เตียง

๑.๕พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
ทารกแรกเกิด
๑.พัฒนาการบริการศูนย์เชี่ยวชาญ
ด้านทารกแรกเกิดโดยดูแลทารก
แรกเกิดก่อนกาหนดหรือทารกที่มี
น้าหนักแรกเกิดน้อยให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการตาย
และลดภาวะแทรกซ้อน

๑.๕พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
ทารกแรกเกิด
๑.พัฒนาการบริการทารกแรกเกิด
ที่มีโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดหรือ
ทารกมีความพิการแต่กาเนิดด้าน
อื่นโดยเฉพาะที่ต้องการรักษาด้าน
ศัลยกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

๗
๓.ขยายบริการรักษาทารกแรก
เกิดที่มีภาวะจอประสาทตาผิด
ปกติในทารกคลอดก่อนกาหนด
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๔
๑.๖พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญจักษุ
๑. ด้านโรคจอประสาทตาให้
ครอบคลุมโรคทุกกลุ่มวัย
๒. ด้านโรคกระจกตา
- พัฒนาการผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตาเฉพาะชั้นที่มีพยาธิ
สภาพ
๓. ด้านโรคต้อกระจก พัฒนาการผ่าตัดต้อกระจกและใส่
เลนส์แก้วตาเทียมเพื่อการ
มองเห็นทุกระยะและแก้ไข
สายตาเอียง

เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๕
๑.๖พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญจักษุ
๑. ด้านโรคจอประสาทตาให้
ครอบคลุมโรคทุกกลุ่มวัย
๒. ด้านโรคกระจกตา
- พัฒนาการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจก
ตาเฉพาะชั้นที่มีพยาธิสภาพ
๓. ด้านโรคต้อหินในระดับเขต
สุขภาพ
๔. ด้านโรคต้อกระจก
- พัฒนาการผ่าตัดต้อกระจกและใส่
เลนส์แก้วตาเทียมเพื่อการมองเห็น
ทุกระยะและแก้ไขสายตาเอียง

เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๖
๑.๖พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญจักษุ
๑. ด้านโรคจอประสาทตาให้
ครอบคลุมโรคทุกกลุ่มวัย
๒. ด้านโรคต้อหินในระดับเขต
สุขภาพ
๓. ด้านจักษุตกแต่งและ
เสริมสร้าง
๔. ด้านโรคต้อกระจก
- พัฒนาการผ่าตัดต้อกระจกและใส่
เลนส์แก้วตาเทียมเพื่อการมองเห็น
ทุกระยะและแก้ไขสายตาเอียง

๑.๗พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่
๑.มาตรฐานศูนย์เชี่ยวชาญ
สุขภาพช่องปากในผู้ปุวยปาก
แหว่ง เพดานโหว่ ระดับ ๒
๒.ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
(Re accreditation๒)

๑.๗พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่
๑.มาตรฐานศูนย์เชี่ยวชาญสุขภาพ
ช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ ระดับ ๒
๒.ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
(Re accreditation๒)

๑.๗พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญสาขา
สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่
๑.มาตรฐานศูนย์เชี่ยวชาญสุขภาพ
ช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ ระดับ ๑
๒.ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
(Re accreditation๓)

๘
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
๓.๑ การพัฒนาระบบITให้
สอดคล้องกับเปูาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการ
พัฒนา Smart Hospital
๓.๒ ระบบการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ พร้อม
ใช้ และทันเวลา

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
๓.๑ การพัฒนาระบบITให้
สอดคล้องกับเปูาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา
Smart Hospital
๓.๒ ระบบการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พร้อมใช้
และทันเวลา

เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๔
๓.๓ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน และ
รองรับการขยายศักยภาพของ
รพ.
๓.๔ระบบการเงินการคลังมี
มาตรฐาน มีความมั่นคง
๔.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและ
มีความสุขในการทางาน
๔.๑ประเมิน Core
Competency ,
Functional Competency
๔.๒Happinometer
๔.๓ Retention Rate

เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๕
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๖
๓.๓ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
๓.๓ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน และรองรับ คุณภาพตามมาตรฐาน และรองรับ
การขยายศักยภาพของ รพ.
การขยายศักยภาพของ รพ.
๓.๔ระบบการเงินการคลังมี
มาตรฐาน มีความมั่นคง
๔.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและมี
ความสุขในการทางาน
๔.๑จัดหาบุคลากรทดแทนส่วนขาด
ขั้นต่า ๘๐% FTE
๔.๒ประเมิน Core Competency
, Functional Competency

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
๓.๑ การพัฒนาระบบITให้
สอดคล้องกับเปูาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา
Smart Hospital
๓.๒ ระบบการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พร้อมใช้
และทันเวลา

๓.๔ระบบการเงินการคลังมี
มาตรฐาน มีความมั่นคง
๔.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและมี
ความสุขในการทางาน
ประเมิน Core Competency ,
Functional Competency ,
Specific Competency

๕.ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ๕.ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
๕.ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขอย่างมี
และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
(แพทย์,ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์) (แพทย์,ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์) (แพทย์,ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์)
๖.พัฒนาคุณภาพบริการปฐม
๖.พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ ๖.พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ
ภูมิ
๑.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
๑.เรื่องระบบข้อมูลสุขภาพ
๑.เรื่องทักษะการปฏิบัติงานและ
ทีมหมอครอบครัว
นวัตกรรม

๙

นโยบายบริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
๘. ด้านบริการ พัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพระดับสูง เป็นศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางในทุกๆ ด้านมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง
๙. ด้านการบริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีการบริหารโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และมีระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากร
๑๐. ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพโดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทาวิจัย การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรทาง
สาธารณสุข มุ่งให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความสุขและมีสวัสดิการที่ดี
๑๑. ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม
สุขภาพปูองกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ มีเครือข่ายระบบส่งต่อที่ดีทั้งในและนอกเครือข่ายบริการ
๑๒. ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ควบคุมรายจ่ายโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และ
สร้างความมั่นคงทางการเงิน
๑๓. ด้านความปลอดภัยและความเสี่ยง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การ
ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจ และการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ
๑๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการทางาน มีการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประโยชน์สูงสุด

๑๐

SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน
๗S
Structure

System

Strength
- อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ชั้น
- อาคารผู้ปุวยพิเศษ ๖ชั้น
- อาคาร ๘ชั้นใหม่
- ทาเลที่ตั้งโรงพยาบาลเหมาะสม การคมนาคม
สะดวก
- ทาเลที่ตั้งดี ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติด
แม่น้าเจ้าพระยา

Weakness
- งานบริการผู้ปุวยนอก และ ER แออัด
- พื้นที่ให้บริการงาน ER ไม่เหมาะสม ER ควร
จะอยู่ด้านหน้า รพ. และส่งผลให้ผู้ปุวยไม่
ปลอดภัย
- จานวนห้องแยก ไม่เพียงพอ
- ขาดแคลนที่พักของบุคลากร
- โครงสร้างอาคารสถานที่ซับซ้อนไม่ชัดเจน
และทางเชื่อมต่อระหว่างตึกไม่สะดวก
- พื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ไม่เพียงพอให้การ
บริการ เช่น ห้องเก็บเวชระเบียน,OPD ,
ห้องน้า และอื่นๆ
- ระบบปรับอากาศไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิด
เชื้อรา
-สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
- ระบบสวัสดิการดีครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ - ระบบบริการ IT และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่
- ระบบการดูแลผู้ปุวย ACS , จักษุวิทยา ,
สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนามาใช้ในการ
ออร์โธปิดิกส์,PCC,ผู้ปุวยที่ได้รับยาเคมี
วางแผนและตัดสินใจในการบริหารงาน
บาบัดครบวงจร
รวมทั้งการจัดเก็บรายได้สิทธิ UC
- นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในปฐมภูมิ
- อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
(คอนโดสุขภาพ)
การใช้งาน
- ระบบการจัดเก็บรายได้จากสิทธิ พรบ.และ
- ระบบซ่อมบารุง .
สิทธิข้าราชการ มีประสิทธิภาพและได้ตาม
- ระบบการบริหารพัสดุ
เปูาหมาย
- การสื่อสาร และการประสานงานยังขาดความ
- ระบบการส่งยาทางไปรษณีย์
เชื่อมโยง และการนาสู่การปฏิบัติยังขาด
- ระบบเบิกจ่ายตรงสะดวกขึ้น (EDC)
ประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุม
- ระบบ E-donation
- ระบบ Refer Back
- ระบบการจัดเก็บค่าบริการ ณ จุดบริการ ไม่
ครอบคลุม
- ระบบการดูแลผู้ปุวยวิกฤต และผู้ปุวยที่มี
ความเสี่ยงสูง
- ระบบบริหารความเสี่ยง

๑๑
๗S

Strength

Style

- เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ประนีประนอม
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
- เป็นนักบริหารที่ดี

Staff

- บุคลากรทางการแพทย์,สหสาขาวิชาชีพ
เชี่ยวชาญครอบคลุมเกือบทุกสาขา
- บุคลากรมีศักยภาพสูง
- บุคลากรมีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
- มีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ
น้อย
- อส.รพ. ,มูลนิธิ รพ. , มูลนิธิ ร.๓

Weakness
- ระบบบริการผู้ปุวยนอกมีความล่าช้า
- ระบบการควบคุมแพร่กระจายเชื้อโรค
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบ HR
- ระบบปูองกันและระงับอัคคีภัย
- ระบบการเงิน การคลัง การบริหารเจ้าหนี้
ลูกหนี้

- จานวนบุคลากรทางการพยาบาลไม่เพียงพอ
- พยาบาลอาวุโสมีสัดส่วนสูง (อายุ ๕๐ปีขึ้น
ไป)
- Technician ของ x-ray, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ,จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ,
ศัลยแพทย์เด็ก ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ,
ผู้ช่วยทันตแพทย์, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ,
พนักงานใส่เฝือก ฯลฯ มีไม่เพียงพอ
- บุคลากร Out source

๑๒
๗S
Skill

Strength
- Pre Hospital Care (ด้านอุบัติเหตุ)
- การผ่าตัดต่อมือ/นิ้ว , การผ่าตัด Revision
arothopaty, เวชศาสตร์การกีฬา
- การสวนหัวใจ , การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- การทา NAM ,CPCL
- ความเชี่ยวชาญศูนย์โรคตา ผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตา(โครงการพาผู้ปุวยกลับบ้าน)
- การดูแลผู้ปุวยเด็กโรคเรื้อรัง โดยจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น
- One Day Surgery

Weakness
- การบันทึกและสรุปเวชระเบียนไม่สมบูรณ์
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,บุคลากร
อื่นๆ มีไม่เพียงพอ
- ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
- ทักษะของช่างซ่อมบารุง
- ทักษะทาง IT

Strategy

- มีแผนการขยาย รพ.

- การประเมินกากับและควบคุมยุทธศาสตร์ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบัติงาน

Shared Value

- บุคลากรให้บริการด้วยความเอื้ออาทร
- บุคลากรมีความเชื่อมั่นเรื่อง คุณธรรม
- ความสานึกที่ดีต่อองค์กร , การมีส่วนร่วม
และการทางานเป็นทีมของบุคลากรเป็น
วัฒนธรรมของโรงพยาบาล
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.ครอบคลุมทั้ง
รพ.

- การนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ (PNK)

๑๓
ปัจจัยภายนอก
PEST

Policy

Opportunities
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.ครอบคลุมทั้ง
รพ.

Threats

- นโยบายพัฒนาระบบบริการ Service Plan
ตามเขตสุขภาพที่ ๔,นโยบายสาธารณสุข ๔.๐
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงสาธารณสุข๒๐
ปี
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะแพทยศาสตร์
ศิริราช , ม.สยาม
- เป็นราชวิถี ๒
- นโยบายพัฒนาระบบบริการ Service Plan
ตามเขตสุขภาพที่ ๔, นโยบายสาธารณสุข
๔.๐
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงสาธารณสุข
๒๐ปี
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช , ม.สยาม
- เป็นราชวิถี ๒

- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบค่า รักษาพยาบาลผู้ปุวยนอก
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับจังหวัด ไม่
สอดคล้องกับ
ต้นทุนบริการในระบบ UC
- ระบบการจ่ายเงินผู้ปุวยในตาม DRG ทาให้
รายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
- โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถให้บริการทุติยภู
มิได้อย่างเพียงพอ
- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยนอก
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับจังหวัด ไม่
สอดคล้องกับ ต้นทุนบริการในระบบ UC
- ระบบการจ่ายเงินผู้ปุวยในตาม DRG ทาให้
รายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
- โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถให้บริการทุติยภู
มิได้อย่างเพียงพอ

๑๔
PEST
Environment

Opportunities
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
พาณิชย์
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลายหน่วยงาน
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟูา
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง

Threats
- การจราจรติดขัด ถนนแคบ
- ติดแม่น้า เสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย์
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลายหน่วยงาน
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟูา
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง

Socialeconomic

- จานวนผู้มีสิทธิข้าราชการมีจานวนมาก
- ประชากรฐานะดีมีจานวนมาก
- มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนตรวจ
สุขภาพประจาปีจานวนมาก
- มีจานวนผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ,
เทศบาลนครนนทบุรี, องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี, ผู้มอี ุปการคุณ ให้การสนับสนุน

- ความคาดหวังประชาชนสูง /ความเสี่ยงใน
การประกอบวิชาชีพสูง
- ผู้ปุวย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น DM, HT,
หลอดเลือดสมอง,ไตวายเรื้อรังมากขึ้น
- พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือตนเอง
ด้านสุขภาพน้อย
- มีผู้สูงอายุจานวนมาก
- โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า จากแรงงานต่างด้าว
เช่น TB
- ประชากรแฝง

Technology

- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนามาช่วยในการ
ส่งต่อข้อมูลต่างๆได้สะดวกรวดเร็ว
- เทคโนโลยีด้านพลังงาน เครื่องปรับอากาศ
(ระบบประหยัดพลังงาน)

- การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
- การเข้า Web site เป็นช่องทางนาไวรัสเข้าสู่
ระบบ
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว

๑๕
เด่นและเอื้อ (ส่งเสริมความเข้มแข็ง โดยใช้โอกาสที่เอื้อจากภายนอก) สร้าง เปิด เพิ่ม รุก บุก ขยาย
Strength
Opportunities
ยุทธศาสตร์
- อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ชั้น
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ปุวย
- อาคารผู้ปุวยพิเศษ ๖ชั้น
เป็นศูนย์กลาง
- อาคาร ๘ชั้นใหม่
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- ทาเลที่ตั้งโรงพยาบาลเหมาะสม การคมนาคม - มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.
สะดวก
ครอบคลุมทั้งรพ.
- ทาเลที่ตั้งดี ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติด
- นโยบายพัฒนาระบบบริการ
แม่น้าเจ้าพระยา
Service Plan ตามเขตสุขภาพที่ ๔,
- ระบบสวัสดิการดีครอบคลุมบุคลากรทุก
นโยบายสาธารณสุข ๔.๐
ระดับ
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวง
- ระบบการดูแลผู้ปุวย ACS , จักษุวิทยา ,
สาธารณสุข ๒๐ปี
ออร์โธปิดิกส์,PCC,ผู้ปุวยที่ได้รับยาเคมี
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ
บาบัดครบวงจร
แพทยศาสตร์ ศิริราช , ม.สยาม
- นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในปฐมภูมิ
- เป็นราชวิถี ๒
(คอนโดสุขภาพ)
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข
- ระบบการจัดเก็บรายได้จากสิทธิ พรบ.และ กระทรวงพาณิชย์
สิทธิข้าราชการ มีประสิทธิภาพและได้ตาม
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลาย
เปูาหมาย
หน่วยงาน
- ระบบการส่งยาทางไปรษณีย์
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานี
- ระบบเบิกจ่ายตรงสะดวกขึ้น (EDC)
รถไฟฟูา
- ระบบ E-donation
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประนีประนอม
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
- เป็นนักบริหารที่ดี
- บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ
เชี่ยวชาญครอบคลุมเกือบทุกสาขา
- บุคลากรมีศักยภาพสูง
- บุคลากรมีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
- มีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุน้อย
- อส.รพ. ,มูลนิธิ รพ. , มูลนิธิ ร.๓

๑๖

Strength
- Pre Hospital Care (ด้านอุบัติเหตุ)
- การผ่าตัดต่อมือ/นิ้ว , การผ่าตัด Revision
arthroplasty, เวชศาสตร์การกีฬา
- การสวนหัวใจ , การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- การทา NAM ,CPCL
- ความเชี่ยวชาญศูนย์โรคตา ผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตา(โครงการพาผู้ปุวยกลับบ้าน)
- การดูแลผู้ปุวยเด็กโรคเรื้อรัง โดยจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น
- One Day Surgery
- มีแผนการขยาย รพ.
- บุคลากรให้บริการด้วยความเอื้ออาทร
- บุคลากรมีความเชื่อมั่นเรื่อง คุณธรรม
- ความสานึกที่ดีต่อองค์กร , การมีส่วนร่วม
และการทางานเป็นทีมของบุคลากรเป็น
วัฒนธรรมของโรงพยาบาล
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.ครอบคลุมทั้ง
โรงพยาบาล

Opportunities
ยุทธศาสตร์
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง
- เพิ่มรายรับในงานบริการผู้ปุวย
- จานวนผู้มีสิทธิข้าราชการมี
- พัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์
จานวนมาก
เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ประชากรฐานะดีมีจานวนมาก
- ศูนย์หัวใจ
- มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน
- ศูนย์หลอดเลือดสมอง
ตรวจสุขภาพประจาปีจานวนมาก
- ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
- มีจานวนผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น
- ศูนย์ทารกแรกคลอด
- ส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ,
- ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
เทศบาลนครนนทบุรี,
- ศูนย์โรคทางตา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี,
- ศูนย์ทันตกรรมปากแหว่ง
ผู้มีอุปการะคุณให้การสนับสนุน
เพดานโหว่
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนามา
ช่วยในการส่งต่อข้อมูลต่างๆได้
สะดวกรวดเร็ว
- เทคโนโลยีด้านพลังงาน
เครื่องปรับอากาศ
(ระบบประหยัดพลังงาน)

๑๗

เอื้อแต่ไม่เด่น (แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกาสที่เอื้อจากภายนอก) ปรับปรุง พัฒนา ขอความร่วมมือ สนับสนุน
Weakness
Opportunities
ยุทธศาสตร์
- งานบริการผู้ปุวยนอก และ ER แออัด
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ปุวย - เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
- พื้นที่ให้บริการงาน ER ไม่เหมาะสม ER ควร เป็นศูนย์กลาง
ภายในและภายนอกองค์กร
จะอยู่ด้านหน้า รพ. และส่งผลให้ผู้ปุวยไม่
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใน
ปลอดภัย
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- จานวนห้องแยก ไม่เพียงพอ
ครอบคลุมทั้งรพ.
- พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ
- ขาดแคลนที่พักของบุคลากร
- นโยบายพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิตามกลุ่มวัย
- โครงสร้างอาคารสถานที่ซับซ้อนไม่ชัดเจน
Service Plan ตามเขตสุขภาพที่ ๔, - พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใน
และทางเชื่อมต่อระหว่างตึกไม่สะดวก
นโยบายสาธารณสุข ๔.๐
กลุ่มผู้สูงอายุ
- พื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ไม่เพียงพอให้การ
- ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวง
- พัฒนาการเข้าถึงบริการ
บริการ เช่น ห้องเก็บเวชระเบียน,OPD ,
สาธารณสุข ๒๐ปี
- ลดจานวนวันนอน
ห้องน้า และอื่นๆ
- เป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับคณะ - พัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
- ระบบปรับอากาศไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิด แพทยศาสตร์ ศิริราช , ม.สยาม
(ซ่อมบารุง , พัสดุ , IT)
เชื้อรา
- เป็นราชวิถี ๒
- พัฒนาคุณภาพการ
-สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข รักษาพยาบาลและความ
- ระบบบริการ IT และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่ กระทรวงพาณิชย์
ปลอดภัยของผู้ปุวย
สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนามาใช้ในการ
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลาย
- พัฒนาคุณภาพความปลอดภัย
วางแผนและตัดสินใจในการบริหารงาน
หน่วยงาน
ของบุคลากร
รวมทั้งการจัดเก็บรายได้สิทธิ UC
- พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
- อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน
- ระบบซ่อมบารุง .
- ระบบการบริหารพัสดุ
- การสื่อสาร และการประสานงานยังขาดความ
เชื่อมโยง และการนาสู่การปฏิบัติยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุม
- ระบบ Refer Back
- ระบบการจัดเก็บค่าบริการ ณ จุดบริการ ไม่
ครอบคลุม
- ระบบการดูแลผู้ปุวยวิกฤต และผู้ปุวยที่มี
ความเสี่ยงสูง

๑๘
- ระบบบริหารความเสี่ยง

Weakness
- ระบบบริการผู้ปุวยนอกมีความล่าช้า
- ระบบการควบคุมแพร่กระจายเชื้อโรค
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบ HR
- ระบบปูองกันและระงับอัคคีภัย
- ระบบการเงิน การคลัง การบริหารเจ้าหนี้
ลูกหนี้
- จานวนบุคลากรทางการพยาบาลไม่เพียงพอ
- พยาบาลอาวุโสมีสัดส่วนสูง (อายุ ๕๐ปีขึ้น
ไป)
- Technician ของ x-ray, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ,จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ,
ศัลยแพทย์เด็ก ,เจ้าพนักงานทันสาธารณสุข ,
ผู้ช่วยทันตแพทย์, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ,
พนักงานใส่เฝือก ฯลฯ มีไม่เพียงพอ
- บุคลากร Out source
- การบันทึกและสรุปเวชระเบียนไม่สมบูรณ์
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,บุคลากร
อื่นๆ มีไม่เพียงพอ
- ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
- ทักษะของช่างซ่อมบารุง
- ทักษะทาง IT
- การประเมินกากับและควบคุมยุทธศาสตร์ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบัติงาน
- การนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ (PNK)

Opportunities
- การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานี
รถไฟฟูา
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง
- จานวนผู้มีสิทธิข้าราชการมี
จานวนมาก
- ประชากรฐานะดีมีจานวนมาก
- มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน
ตรวจ
สุขภาพประจาปีจานวนมาก
- มีจานวนผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ,
เทศบาลนครนนทบุรี,
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี,
ผู้มีอุปการะคุณให้การสนับสนุน
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนามา
ช่วยในการ
ส่งต่อข้อมูลต่างๆได้สะดวก
รวดเร็ว
- เทคโนโลยีด้านพลังงาน
เครื่องปรับอากาศ
(ระบบประหยัดพลังงาน)

ยุทธศาสตร์

๑๙

เด่นแต่ไม่เอื้อ (ปรับปรุงพัฒนา ลดต้นทุน) ลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่
Strength
Threats
ยุทธศาสตร์
- อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ชั้น
- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดในการ -เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
- อาคารผู้ปุวยพิเศษ ๖ชั้น
ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยนอก ทรัพยากร (การควบคุมกากับ
- อาคาร ๘ชั้นใหม่
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับ
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-ทาเลที่ตั้งโรงพยาบาลเหมาะสม มีการ
จังหวัด ไม่สอดคล้องกับต้นทุนบริการใน ควบคุมกากับการใช้ยาตาม
คมนาคมสะดวก
ระบบ UC
ข้อบ่งชี้,ควบคุมค่าใช้จ่าย
- ทาเลที่ตั้งดี ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติด - ระบบการจ่ายเงินผู้ปุวยในตาม DRG IPD)
แม่น้าเจ้าพระยา
ทาให้รายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย - ลดอัตราการตายและลด
- ระบบสวัสดิการดีครอบคลุมบุคลากรทุก
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
ภาวะแทรกซ้อน
ระดับ
- โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถให้บริการ
- ระบบการดูแลผู้ปุวย ACS , จักษุวิทยา ,
ทุติยภูมิได้อย่างเพียงพอ
ออร์โธปิดิกส์,PCC,ผู้ปุวยที่ได้รับยาเคมีบาบัด - การจราจรติดขัด ถนนแคบ
ครบวงจร
- ติดแม่น้า เสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย
- นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในปฐมภูมิ
- ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข,
(คอนโดสุขภาพ)
กระทรวงพาณิชย์
- ระบบการจัดเก็บรายได้จากสิทธิ พรบ.และ - ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลายหน่วยงาน
สิทธิข้าราชการ มีประสิทธิภาพและได้ตาม - การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานี
เปูาหมาย
รถไฟฟูา
- ระบบการส่งยาทางไปรษณีย์
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง
- ระบบเบิกจ่ายตรงสะดวกขึ้น (EDC)
- ความคาดหวังประชาชนสูง /ความ
- ระบบ E-donation
เสี่ยงในการประกอบวิชาชีพสูง
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารตามหลัก
- ผู้ปุวย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น
ธรรมาภิบาล
DM,HT, หลอดเลือดสมอง,ไตวายเรื้อรัง
- รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
มากขึ้น
ประนีประนอม
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
- เป็นนักบริหารที่ดี
- บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ
เชี่ยวชาญครอบคลุมเกือบทุกสาขา
- บุคลากรมีศักยภาพสูง

๒๐
- บุคลากรมีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
- มีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ
น้อย
Strength
- อส.รพ. ,มูลนิธิ รพ. , มูลนิธิ ร.๓
- Pre Hospital Care (ด้านอุบัติเหตุ)
- การผ่าตัดต่อมือ/นิ้ว , การผ่าตัด Revision
arthroplasty, เวชศาสตร์การกีฬา
- การสวนหัวใจ , การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- การทา NAM ,CPCL
- ความเชี่ยวชาญศูนย์โรคตา ผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตา(โครงการพาผู้ปุวยกลับบ้าน)
- การดูแลผู้ปุวยเด็กโรคเรื้อรัง โดยจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น
- One Day Surgery
- มีแผนการขยาย รพ.
- บุคลากรให้บริการด้วยความเอื้ออาทร
- บุคลากรมีความเชื่อมั่นเรื่อง คุณธรรม
- ความสานึกที่ดีต่อองค์กร , การมีส่วนร่วม
และการทางานเป็นทีมของบุคลากรเป็น
วัฒนธรรมของโรงพยาบาล
- พฤติกรรมบริการ โดยยึดผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง
- มีการนา ITA สู่การปฏิบัติ
- มีการแสดงอัตลักษณ์ของรพ.ครอบคลุมทั้ง
โรงพยาบาล.

ยุทธศาสตร์
Threats
- พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือ
ตนเองด้านสุขภาพน้อย
- มีผู้สูงอายุจานวนมาก
- โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า จากแรงงานต่าง
ด้าว เช่น TB
- ประชากรแฝง
- การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
- การเข้า Web site เป็นช่องทางนา
ไวรัสเข้าสู่ระบบ
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว

๒๑

ด้อยและไม่เอื้อ (เลิก ลด ถ่ายโอน ปรับเปลี่ยน) ลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ
Weakness
Threats
กลยุทธ์
- งานบริการผู้ปุวยนอก และ ER แออัด
- กรมบัญชีกลางมีความเข้มงวดใน - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
- พื้นที่ให้บริการงาน ER ไม่เหมาะสม
การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล
จัดการพื้นที่การให้บริการ
ER ควรจะอยู่ด้านหน้า รพ. และส่งผลให้ผู้ปุวย ผู้ปุวยนอก
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ไม่ปลอดภัย
- ระบบการจัดสรรเงิน OPD ระดับ
จัดการระบบข้อมูล
- จานวนห้องแยก ไม่เพียงพอ
จังหวัด ไม่สอดคล้องกับต้นทุน
สารสนเทศ
- ขาดแคลนที่พักของบุคลากร
บริการในระบบ UC
- พัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงสร้างอาคารสถานที่ซับซ้อนไม่ชัดเจน
- ระบบการจ่ายเงินผู้ปุวยในตาม
และทางเชื่อมต่อระหว่างตึกไม่สะดวก
DRG ทาให้รายได้ไม่สอดคล้องกับ
- พื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ไม่เพียงพอให้การ
รายจ่าย
บริการ เช่น ห้องเก็บเวชระเบียน,OPD ,
- การจัดสรรด้านงบประมาณ UC
ห้องน้า และอื่นๆ
- โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถ
- ระบบปรับอากาศไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิด ให้บริการทุติยภูมิได้อย่างเพียงพอ
เชื้อรา
- การจราจรติดขัด ถนนแคบ
-สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
- ติดแม่น้า เสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย
- ระบบบริการ IT และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่ - ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข
สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนามาใช้ในการ
กระทรวงพาณิชย์
วางแผนและตัดสินใจในการบริหารงาน
- ตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการหลาย
รวมทั้งการจัดเก็บรายได้สิทธิ UC
หน่วยงาน
- อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ - การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานี
การใช้งาน
รถไฟฟูา
- ระบบซ่อมบารุง .
- ระบบการบริหารพัสดุ
- การสื่อสาร และการประสานงานยังขาดความ
เชื่อมโยง และการนาสู่การปฏิบัติยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุม
- ระบบ Refer Back
- ระบบการจัดเก็บค่าบริการ ณ จุดบริการ ไม่
ครอบคลุม
- ระบบการดูแลผู้ปุวยวิกฤต และผู้ปุวยที่มี

๒๒
ความเสี่ยงสูง
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- ระบบบริการผู้ปุวยนอกมีความล่าช้า
Weakness
- ระบบการควบคุมแพร่กระจายเชื้อโรค
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบ HR
- ระบบปูองกันและระงับอัคคีภัย
- ระบบการเงิน การคลัง การบริหารเจ้าหนี้
ลูกหนี้
- จานวนบุคลากรทางการพยาบาลไม่เพียงพอ
- พยาบาลอาวุโสมีสัดส่วนสูง (อายุ ๕๐ปีขึ้น
ไป)
- Technician ของ x-ray, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ,จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ,
ศัลยแพทย์เด็ก ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ,
ผู้ช่วยทันตแพทย์, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ,
พนักงานใส่เฝือก ฯลฯ มีไม่เพียงพอ
- บุคลากร Out source
- การบันทึกและสรุปเวชระเบียนไม่สมบูรณ์
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,บุคลากร
อื่นๆ มีไม่เพียงพอ
- ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
- ทักษะของช่างซ่อมบารุง
- ทักษะทาง IT
- การประเมินกากับและควบคุมยุทธศาสตร์ยังไม่
มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบัติงาน
- การนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ (PNK)

Threats
- การเจริญเติบโตของตัวเมือง
- ความคาดหวังประชาชนสูง /ความ
เสี่ยงในการประกอบวิชาชีพสูง
- ผู้ปุวย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น
DM, HT, หลอดเลือดสมอง,ไตวาย
เรื้อรัง มากขึ้น
- พฤติกรรมสุขภาพและการ
ช่วยเหลือตนเองด้านสุขภาพน้อย
- มีผู้สูงอายุจานวนมาก
- โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า จากแรงงาน
ต่างด้าว เช่น TB
- ประชากรแฝง
- การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
- การเข้า Web site เป็นช่องทางนา
ไวรัสเข้าสู่ระบบ
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว

กลยุทธ์

๒๓

กลยุทธ์S O
๑.เพิ่มรายรับในงานบริการ
ผู้ปุวย
๒.พัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ศูนย์หัวใจ
- ศูนย์หลอดเลือดสมอง
- ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ศูนย์ทารกแรกคลอด
- ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
- ศูนย์โรคทางตา
- ศูนย์ทันตกรรมปาก
แหว่งเพดานโหว่

กลยุทธ์W O
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร
๔.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๕.พัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิตามกลุ่มวัย
๖.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ในกลุ่มผู้สูงอายุ
๗.พัฒนาการเข้าถึงบริการ
๘.ลดจานวนวันนอน
๙.พัฒนาระบบสนับสนุน
บริการ (ซ่อมบารุง , พัสดุ ,
IT)
๑๐.พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย
๑๑.พัฒนาคุณภาพความ
ปลอดภัยของบุคลากร
๑๒.พัฒนาระบบทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์S T
๑๓.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร (การควบคุม
กากับ การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการควบคุม
กากับการใช้ยาตามข้อบ่งชี้
ควบคุมค่าใช้จ่าย IPD)
๑๔.ลดอัตราการตายและลด
ภาวะแทรกซ้อน

กลยุทธ์W T
๑๕.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพื้นที่การ
ให้บริการ
๑๖.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศ
๑๗.พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

๒๔

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สร้างความ
๑.พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ
เข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้างเสริม ปฐมภูมิตามกลุ่มวัย
สุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๒.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๓.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในกลุ่มผู้สูงอายุ
๒. พัฒนาศักยภาพระบบบริการตติยภูมิให้เป็น
๑.พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล ศูนย์เชี่ยวชาญ
“ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค”
๓. พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และความปลอดภัย ๑.พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัย
ของผู้ปุวย
ของผู้ปุวย
๒.พัฒนาการเข้าถึงบริการ
๓.ลดจานวนวันนอน
๔.ลดอัตราการตายและลดภาวะแทรกซ้อน
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอก
๑.พัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์กรการบริหารจัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบ
๒.เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอก
สนับสนุนบริการ
องค์กร
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่การ
ให้บริการ
๔.พัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ๑.พัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของบุคลากร
๒.พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
๖. การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. เพิ่มรายรับในงานบริการผู้ปุวย
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

๒๕

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้างเสริม
สุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <๑๒ สัปดาห์ เปูา >๖๐%
๒. อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปีเปูาไม่น้อยกว่า ๒๗ : ๑,๐๐๐ ประชากรหญิง
อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี
๓. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) เปูา >๖๐%
๔. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (๖-๑๔ ปี) เปูา >๖๖%
๕. อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (เช่น Stroke, บาดเจ็บศีรษะ, ไขสันหลัง, ข้อสะโพก
หัก)เปูา ๘๐%
๖. อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเปูา ไม่เกินร้อยละ ๒.๑๖%
๗. อัตราของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมได้ดี HbA๑C <๗ เปูา >๔๐%
๘. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี (<๑๔๐/๙๐) เปูา >๕๐%
๙. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)เปูา >๙๐%
๑๐.อัตราผู้ปุวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปรักษาที่ รพ.สต./ ศูนย์สุขภาพชุมชน เปูา >๕๐%
๑๑.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาม ADL เปูา ร้อยละ๘๙%
๒.พัฒนาศักยภาพระบบบริการตติยภูมิให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
๑. Case Mixed Index เปูา >๑.๘
๒. อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ศักยภาพ) ที่กาหนดเปูา ๑๐๐%
๓. พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. จานวนการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับผู้ปุวยความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป= ๐
๒. จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิดเปูา ระดับ ระดับ C ขึ้นไป = ๐
๓. จานวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (Diagnostic error) เปูา
- OPD = <๕%
- IPD = <๕%

๒๖
๔.อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ตรงตามเกณฑ์ เปูา >๘๐%
๕.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ปุวยนอก (RI)
เปูา <๓๐%
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD) เปูา<๒๐%
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ(FTW) เปูา<๕๐%
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด (APL) เปูา <๑๕%
๖.
ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยา Medication Error
ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
- OPD เปูา
<๐.๑๐%
- IPD เปูา
<๐.๕๐ต่อ๑,๐๐๐ วันนอน
ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
- OPD
เปูา <๐.๐๑%
- IPD
เปูา <๐.๕๐ต่อ๑,๐๐๐ วันนอน
ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
- OPD
เปูา <๐.๐๑%
- IPD เปูา
<๒ต่อ๑,๐๐๐ วันนอน
๗.อุบัติการณ์ผู้ปุวยที่แพ้ยาซ้า
อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน เปูา ๐
- อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยา กลุ่มเดียวกัน เปูา ๐
อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน เปูา ๐
๘.อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยใน เปูา >๘๐%
๙. อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก เปูา >๗๐%
๑๐. อัตราความสาเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนเปูา ๘๐%
๑๑. อัตราการกลับมารักษาหรือการนอน รพ. ซ้า ภายใน ๒๘ วัน โดยไม่ได้วางแผนจาหน่าย (Revisit และ Re-admit) (เช่น STEMI Pneumonia, Stroke)เปูา ลดลง ๑๐% จากปี ๖๓
๑๒. ร้อยละของผู้ปุวยกลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิมภายใน ๒๔ ชม. เปูา =ไม่เกินร้อยละ ๑๐
๑๓. อัตราการติดเชื้อ
- VAP
เปูา
<๘ :๑,๐๐๐วันใส่เครื่องช่วยหายใจ
- SSI (Clean wound)
เปูา<๐.๕%
- CLABSI
เปูา<๑ :๑,๐๐๐วันใส่สาย Central line
- CAUTI /๑,๐๐๐ Cath. Days เปูา ๑๕:๑,๐๐๐ วันนอน
๑๔. อัตราผู้ปุวย Level๑,๒ ได้รับการตอบรับ Refer in ภายใน ๑ ชั่วโมง≥๘๐%

๒๗
- Refer in
เปูา <๑๐%
- Refer back เปูา>๑๐% ของปี ๖๓
๑๕. อัตราการ Refer out ในเคสเกินศักยภาพ Level๑,๒ ลดลง ๑๐%เมื่อเทียบกับปีก่อน
๑๖.อัตราการรับการรักษาใน
ICU (จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ได้รับการรักษาใน ICU/ จานวน
ผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด)(ICU Med, ICU Surg, NICU, Sub ICU, PICU, RCU Surg, RCU Med)เปูา =>
๖๐%
๑๗. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเปูา >๒๖%
๑๘. ลดจานวนวันนอนใน รพ. รวม เปูาลดลง ๑๐
% จากปี๖๓
- ลดจานวนวันนอนแผนกอายุรกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกศัลยกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกออร์โธปิดิกส์
๑๙. อัตราการเสียชีวิตใน รพ.(ไม่นับ Case Palliative Care)เปูา ลดลง๑๐%จากปี๖๓
๒๐. อัตราตายในผู้ปุวย Severe Sepsis และ Septic Shockเปูา <๓๐%
๒๑.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health care associated infections) ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
เปูา ≤๔:๑,๐๐๐วันนอน
๒๒. อัตราการติดเชื้อของบุคลากรที่เกิดจากการทางาน เปูา ๐
๔.เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุน
บริการ
๑.โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart hospital ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เปูา ผ่าน
๒.อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในและภายนอกองค์กรเปูา
- ภายใน
= >๘๐%
- ภายนอก
= >๘๐%
๓.อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
-เปูา >๖๐%
๔.อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนเงินงบประมาณ , งบค่าบริการทางการแพทย์ (
UC) เสร็จทัน
ภายในเวลาที่กาหนดเปูา ๑๐๐%
๕.อัตราการซ่อมบารุง เสร็จภายในเวลาที่กาหนด เปูา
>๙๐%
๖. ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ เปูา
>๖๐%
๕.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑. จานวนบุคลากรถูกกระทารุนแรงจากผู้มารับบริการเปูา ๐
๒. อัตราการถูกของมีคมทิ่มตาหรือสัมผัสสารคัดหลั่งเปูา <๒.๕%
๓.
พัฒนาระบบ

๒๘
(๑

) พัฒนาระบบ HRP
-ร้อยละความสาเร็จของแผน เปูา>๘๐%
(๒) พัฒนาระบบ
HRD
- อัตราการฝึกอบรมตามTraining Needs เปูา>๗๐%
(๓) พัฒนาระบบ
HRM
-อัตราความพอเพียง เปูา๑๐๐%
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) เปูา>๘๕%
๖. การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.อัตราการเพิ่มรายรับจากการให้บริการ เปูา เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ >๕%
๒.อัตราการเพิ่ม Adj.Rw ทุกสิทธิ เปูา เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ >๕%
๓.Unit Cost ผู้ปุวยนอก – ในไม่เกินค่าเฉลี่ย(OPD = ๙๐๐) (IPD = ๒๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐)เปูา ไม่เกิน
ค่ากลาง + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๔. ค่าใช้จ่าย ต่อ RW ตามระบบ DRG
- UCเปูา ไม่เกินค่ากลาง + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๕. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ
One Day Surgeryเปูา เพิ่มขึ้น ๒๐% จากปี ๖๓
๖. ตัวชี้วัดด้านการเงินเปูา
- Quick ratio
เปูา๑.๐
- Current ratio เปูา๑.๕
- Cash ration
เปูา ๐.๘
๗. มูลค่าการใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเปูา เพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑๐%จากปี ๖๓
- มูลค่าการใช้ยา
- มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
- มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม
- มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์

๒๗

แผนที่ยุทธศาสตร์หลักโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (STRATEGIC MAP)

๒๘

ยุทธศาสตร์(Strategies)
ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ปฐม
ภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ใน
ชุมชนในการดูแลโรค
เรื้อรังและการสร้างเสริม
สุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบ
บูรณาการ
วัตถุประสงค์
๑.๑ พัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิตามกลุ่มวัย

๑.๒ พัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๔
ลาดับ
ตัวชี้วัด(KPI)
เป้า(Goal)
ผู้รับผิดชอบ
(NO.)
๑ ๑. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ฝาก
>๖๐%
ANC+เวชกรรม
ครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <๑๒
สังคม
สัปดาห์
๒ ๒. อัตราการคลอดมีชีพในมารดา
<๔๐ : ๑,๐๐๐
เวชกรรมสังคม+
อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี
ประชากรหญิงอายุ ๑๕
สูติ
– ๑๙ ปี
๓ ๓. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี
>๕๔%
ทันตกรรม
ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
๔ ๔. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสม
๖๐%
เวชกรรมสังคม
ส่วน (๖-๑๔ ปี)
๕ ๕. อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลต่อเนื่อง
๘๐%
กายภาพ+วสค.+
ในชุมชน (เช่น Stroke, บาดเจ็บ
๗ PCT
ศีรษะ, ไขสันหลัง, ข้อสะโพกหัก)
๖ ๑. อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก ไม่เกินร้อยละ ๑.๙๕
SP NCD
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
๗ ๒. อัตราของผู้ปุวยเบาหวานที่
>๔๐%
SP NCD
ควบคุมได้ดี HbA๑C <๗
๘ ๓. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิต
>๕๐%
SP NCD
สูงที่ควบคุมความดันได้ดี (<๑๔๐/
๙๐)
๙ ๔. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความ
ร้อยละ ๙๐
SP NCD
ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk)
๑๐ ๕. อัตราผู้ปุวย เบาหวาน ความดัน
>๕๐%
วสค.+Med
โลหิตสูง ไปรักษาที่ รพ.สต./ ศูนย์
สุขภาพชุมชน

๒๙
ยุทธศาสตร์(Strategies)
๑.๓ พัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิในกลุ่มผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนา
ศักยภาพระบบบริการตติย
ภูมิให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะโรค
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การรักษาพยาบาลศูนย์
เชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาล
และความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
๓.๑ พัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย

ลาดับ
ตัวชี้วัด(KPI)
(NO.)
๑๑ ๑. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองตาม ADL
๑๒ ๑. Case Mixed Indexเปูา
๑๓

๒. อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ศักยภาพ) ที่
กาหนด

๑๔

๑. จานวนการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง
ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับผู้ปุวย
ความรุนแรง
๒. จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่
ผิดชนิด

๑๕

๑๖

๑๗

๓. จานวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน
(Diagnostic error)
- OPD
- IPD

๔. อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ตรง
ตามเกณฑ์

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ๘๙

วสค.

>๑.๘

ทุก PCT+คกก.
Audit Chart
ศูนย์เชี่ยวชาญ
๗ ศูนย์

๑๐๐%

ระดับ E ขึ้นไป = ๐

ทุก PCT ที่มี
หัตถการ+OR

ระดับ C ขึ้นไป = ๐

NSO+Lab+MSO

<๕%
<๕%

>๘๐%

MSO+PCT+
คกก.Audit +
คกก.RM

คกก.ความ
ปลอดภัยด้านยา
+PCT+
MSO

๓๐

ยุทธศาสตร์(Strategies)

ลาดับ
ตัวชี้วัด(KPI)
เป้า(Goal)
ผู้รับผิดชอบ
(NO.)
๑๘ ๕. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
SP RDU+PCT+
สมเหตุสมผล
MSO
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติด
<๓๐%
เชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก (RI)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
<๒๐%
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD)
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ(FTW)
<๕๐%
- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิง
<๑๕%
คลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด
(APL)
๑๙ ๖. ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทาง
คณะกรรมการ
ยา Medication Error
ความปลอดภัย
- ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา
ด้านยา
(Prescribing error)
+PCT+
- OPD
<๐.๑๐%
MSO
- IPD
<๐.๕๐ต่อ ๑,๐๐๐ วัน
นอน
-ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา
(Dispensing error)
- OPD
<๐.๐๑%
- IPD
<๐.๕๐ต่อ ๑,๐๐๐ วัน
นอน
๓. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหาร
ยา (Administration error)
- OPD
<๐.๐๑%
- IPD
<๒ต่อ ๑,๐๐๐ วัน
นอน

๓๑
ยุทธศาสตร์(Strategies)

ลาดับ
ตัวชี้วัด(KPI)
(NO.)
๒๐ ๗. อุบัติการณ์ที่แพ้ยาซ้า
- อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัว
เดียวกัน
- อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยา กลุ่ม
เดียวกัน
- อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่ม
กัน
๒๑ ๘. อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยใน
๒๒ ๙. อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก
๒๓
๒๔

๒๕
๒๖

๑๐. อัตราความสาเร็จในการจัดการ
ข้อร้องเรียน
๑๑. อัตราการกลับมารักษาหรือการ
นอน รพ. ซ้า ภายใน ๒๘ วัน โดย
ไม่ได้วางแผนจาหน่าย (Re-visit และ
Re-admit) (เช่น STEMI
Pneumonia,Stroke)
๑๒. ร้อยละของผู้ปุวยกลับมาตรวจ
ซ้าด้วยโรคเดิม ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
๑๓. อัตราการติดเชื้อ
- VAP
- SSI (Clean wound)
- CLABSI

๓.๒ พัฒนาการเข้าถึง
บริการ

๒๗

- CAUTI /๑,๐๐๐ Cath. Days
๑. อัตราผู้ปุวย Level๑,๒ ได้รับการ
ตอบรับ Refer in ภายใน ๑ ชั่วโมง

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

๐

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ด้านยา+PCT

>๘๐%
>๗๐%
๘๐%

NSO
NSO+
คกก.ด่านหน้า
คกก.RM

ลดลง ๑๐% จากปี
๖๓

ทุก PCT+
เวชระเบียน

ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

ER
IC

<๘ :๑,๐๐๐วันใส่
เครื่องช่วยหายใจ
<๐.๕%
<๑ :๑,๐๐๐วันใส่สาย
Central line
๑๕:๑,๐๐๐ วันนอน
≥๘๐%

Refer+PCT

๓๒
ยุทธศาสตร์(Strategies)

๓.๓ ลดจานวนวันนอน

ลาดับ
ตัวชี้วัด(KPI)
(NO.)
๒๘ ๒. อัตราการ Refer out เกิน
ศักยภาพ Level๑,๒
๒๙ ๓. อัตราการรับการรักษาใน ICU
(จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU
ได้รับการรักษาใน ICU/ จานวน
ผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด)
(ICU Med, ICUSurg,NICU, PICU
Sub ICU,RCU Surg, RCU Med)
๓๐ ๔. ร้อยละของประชากรเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๓๑ ๑. ลดจานวนวันนอนใน รพ. รวม

เป้า(Goal)

Refer
>๖๐%

คกก.ICU+MSO

>๒๖%

ER

ลดลง ๑๐% จากปี๖๓

MSO+NSO+
Med+Surg+
Ortho

ลดลง๑๐%จากปี๖๓

ทุก PCT+MSO

<๓๐%

SP Sepsis

๔:๑,๐๐๐วันนอน

คกก.ICC

๐

คกก.ICC

- ลดจานวนวันนอนแผนกอายุรกรรม

๓.๔ ลดอัตราการตายและ
ลดภาวะแทรกซ้อน

๓๒
๓๓
๓๔

๓๕

- ลดจานวนวันนอนแผนกศัลยกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกออร์โธปิ
ดิกส์
๑. อัตราการเสียชีวิตใน รพ.
(ไม่นับ Case Palliative Care)
๒. อัตราตายในผู้ปุวย Severe
Sepsis และ Septic Shock
๓. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Health care associated
infections) ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
อัตราการติดเชื้อของบุคลากรที่เกิด
จากการทางาน

ผู้รับผิดชอบ

๓๓
ยุทธศาสตร์(Strategies)
ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอก
องค์กรการบริหาร จัดการ
พื้นที่ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการ
วัตถุประสงค์
๔.๑ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพื้นที่การ
ให้บริการ
๔.๔ พัฒนาระบบสนับสนุน
บริการ

ลาดับ
ตัวชี้วัด(KPI)
(NO.)
๓๖ ๑. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน
Smart hospital ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐
๔๑

๑. อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในและ
ภายนอกองค์กร
- ภายใน
- ภายนอก
๑. อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑. อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตาม
แผนเงินงบประมาณ , งบค่าบริการ
ทางการแพทย์ (UC) เสร็จทันภายใน
เวลาที่กาหนด
๒. อัตราการซ่อมบารุง เสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด
๓. ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

ผ่าน

คกก.IT

คกก.
ประชาสัมพันธ์
>๘๐%
>๘๐%
>๖๐%

คกก.ENV

๑๐๐%

พัสดุ

>๙๐%

พัสดุ

>๖๐%

ก.ยุทธศาสตร์

๓๔
ยุทธศาสตร์(Strategies)
ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
๕.๑ พัฒนาคุณภาพความ
ปลอดภัยของบุคลากร
๕.๒ พัฒนาระบบทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหาร
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๖.๑ เพิ่มรายรับในงาน
บริการผู้ปุวย

ลาดับ
ตัวชี้วัด(KPI)
(NO.)
๔๒ ๑. จานวนบุคลากรถูกกระทารุนแรง
จากผู้มารับบริการ
๔๓ ๒. อัตราการถูกของมีคมทิ่มตาหรือ
สัมผัสสารคัดหลั่ง

๔๔

๔๕
๔๖
๔๗

๑. พัฒนาระบบ
- พัฒนาระบบ HRP
- ร้อยละความสาเร็จของแผน
- พัฒนาระบบ HRD
- อัตราการฝึกอบรมตามTraining
Needs
- พัฒนาระบบ HRM
- อัตราความพอเพียง
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate)
๑. อัตราการเพิ่มรายรับจากการ
ให้บริการ
๒. อัตราการเพิ่ม Adj.Rw ทุกสิทธิ
๓. Unit Cost ผู้ปุวยนอก - ใน
ไม่เกินค่าเฉลี่ย
(OPD = ๙๐๐)
(IPD = ๒๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐)

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

๐

ทุก
หน่วยงาน+RM
คกก.ICC

<๒.๕%

HRD
>๘๐%
>๗๐%

๑๐๐%
>๘๕%
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓>
ก.ประกัน
๕%
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓
MSO+NSO+
>๕%
Audit+ก.ประกัน
ไม่เกินค่ากลาง + ค่า คกก.CFO+
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คกก.
HighCost+MSO
+NSO+ก.เภสัช+
Lab+
X-ray

๓๕
ยุทธศาสตร์(Strategies)

๖.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร

ลาดับ
ตัวชี้วัด(KPI)
(NO.)
๔๘ ๔. ค่าใช้จ่าย ต่อ RW ตามระบบ
DRG
- UC

๔๙

๕. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการ
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery

๕๐

๖. ตัวชี้วัดด้านการเงิน
- Quick ratio
- Current ratio
- Cash ration

๕๑

๑. มูลค่าการใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
- มูลค่าการใช้ยา
- มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
- มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม
- มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์

เป้า(Goal)

ผู้รับผิดชอบ

ไม่เกินค่ากลาง + ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

คกก.CFO+
คกก.
HighCost+MSO
+NSO+ก.เภสัช+
Lab+
X-ray+เวชระเบียน
SP ODS+
OR+PCT ที่มี
หัตถการ
คกก.CFO+
คกก.HighCost
+MSO+NSO+
ก.เภสัช+Lab+Xray
+เวชระเบียน
คกก.CFO
+คกก.
HighCost+OR+
ทันตกรรม
+X-ray+Lab
+พัสดุ+บัญชี

เพิ่มขึ้น ๒๐% จากปี
๖๓

๑.๐
๑.๕
๐.๘

เพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑๐%
จากปี ๖๓

๓๖

Measurement Template
วัตถุประสงค์ในการจัดทารายละเอียดของตัวชี้วัด (Measurement Template) ก็เพื่อเป็นการแสดง
รายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ชัดเจน อีกทั้งเพื่อเป็นการยืนยันให้แน่ใจร่วมกัน ว่าความเข้าใจใน
ความหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวคนเหมือนกันหรือไม่ทั้งนี้ครอบคลุม
- ความหมาย
- วัตถุประสงค์
- อะไรนามาวัด/มีข้อยกเว้นอะไรไม่นามาวัด
- สูตรการคานวณ ตัวตั้ง ตัวหาร ตัวคูณ
- ใครต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Action plan) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
- ใครควบคุมกากับ/สนับสนุน
- ใครติดตามผลลัพธ์/รวบรวมข้อมูล
- เปูาหมาย/เกณฑ์ที่ต้องให้บรรลุ

๓๗

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๑. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ <๑๒สัปดาห์
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

หญิงตั้งครรภ์เมื่อรู้ตัวครั้งแรกว่าตั้งครรภ์ให้รีบมาฝากครรภ์ทันทีโดยอายุ
ครรภ์ต้องไม่เกิน๑๒ สัปดาห์

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อวัดผลการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์
ให้เห็นความสาคัญในการฝากครรภ์ในช่วงที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์
ให้ลูกรอด แม่ปลอดภัย

๔. สูตรในการคานวณ
จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์ X ๑๐๐
จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกทั้งหมด
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
เวชกรรมสังคม , ห้องตรวจ ANC , เวชสารสนเทศ
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , ANC
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, ANC , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
๑) หมู่.๑ – ๕ = ๘๕.๑๙ %
๒) โรงพยาบาล = ๕๗ %
>๖๐%

๓๘

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๒. อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ไม่เกิน
๕๐ : ๑,๐๐๐
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
จานวนการคลอดบุตรมีชีวิต0ของผู้หญิงอายุ ๑๕-๑๙ปี ต่อจานวน
ประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ปี ๑,๐๐๐ คน
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
๔. สูตรในการคานวณ
จานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี(จากทะเบียนเกิด)X ๑,๐๐๐

จานวนหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปีทั้งหมด
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

อัตราต่อพันประชากร
ทุกเดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, งานห้องคลอด
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,กลุ่มงานสูตินรีเวช
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ,กลุ่มงานสูตินรีเวช,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐม
ภูมิ
๑) หมู่.๑ – ๕ = ๒๐.๕๔ : ๑,๐๐๐
๒) โรงพยาบาล = ๓.๑๐
<๒๗ :๑,๐๐๐

๓๙

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๓. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
- กลุ่มเด็ก ๐-๑๒ปีหมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษา
ทั้งที่ปกติ และมีความพิการ
- ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้านม หรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติหรือผุ
ได้รับการรักษาแล้วโดยไม่มีความจาเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน
หรือบูรณะอื่นใดอีก
- เด็ก ๖-๑๒ปีได้รับบริการทันตกรรม หมายถึงบริการที่มีรหัสหัตถการทัน
ตกรรม(หากเป็นงานตรวจนับเฉพาะตรวจทั้งปาก + วางแผน)
- เด็กประถมศึกษาปีท๑ี่ หมายถึง เด็กที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ที่มี
ชื่อและตัวตนอยู่ปรากฏ รวมทั้งเด็กที่ไม่มีชื่อแต่มีตัวตนอยู่ รวมทุกสัญชาติ
- การเคลือบหลุมร่องฟัน หมายถึง การใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทาบน
หลุมร่องฟันที่ลึกของฟันกรามแท้
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ ๑๒ป
๔. สูตรในการคานวณ
(A+B)/C x ๑๐๐)
A = จานวนเด็กกลุ่มอายุ ๑๒ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
B = จานวนเด็กกลุ่มอายุ ๑๒ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูก
ถอน)
C = จานวนเด็กกลุ่มอายุ ๑๒ปีที่ได้รับการตรวจ
๕. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ปีละครั้ง
๗. แหล่งของข้อมูล
กลุ่มงานทันตกรรม
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
แบบรายงานข้อมูลการสารวจสภาวะทันตะสุขภาพประจาปี
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
กลุ่มงานทันตกรรม
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๑๒. ติดตามประเมินผล
กลุ่มงานทันตกรรม , ประธาน Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔
>๖๐%

๔๐

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (๖-๑๔ ปี)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๖ปี จนถึง ๑๔ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ ๖ปี
เต็ม – ๑๔ปี ๑๑เดือน ๒๙วัน)
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑
- ม.๓)
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ากว่า – ๒
S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการ
เจ็บปุวยบ่อยๆ
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง> + ๒ S.D. ขึ้นไปโดย
ใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี ๒๕๔๒
ภาวะผอม หมายถึง น้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ากว่า
–๒ S.D. แสดงว่าเด็กมีน้าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี ๒๕๔๒ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -๑.๕ SD ของส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี ๒๕๔๒มีค่าระหว่าง +๑.๕ SD ถึง -๑.๕ SD ของ
น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมี
น้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิง อายุ ๑๔ปี (เด็ก
อายุ ๑๔ปีเต็ม ถึง ๑๔ปี ๑๑เดือน ๒๙วัน)
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

๔. สูตรในการคานวณ

๑. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
๒. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
๓. มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
จานวนเด็กอายุ ๖-๑๔ปี สูงดีสมส่วนx ๑๐๐

๔๑

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

.

จานวนเด็กอายุ ๖-๑๔ปีที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
ต่อพัน
ทุกเดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, เวชสารสนเทศ
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ = ๖๘.๘๖%
= ๖๖%

๔๒

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๕. อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (เช่น Stroke, บาดเจ็บศีรษะ, ไข
สันหลัง, ข้อสะโพกหัก)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยการดาเนินงานครอบคลุม การเยี่ยม
บ้าน ให้บริการรักษาพยาบาลปูองกัน ฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยในกลุ่มเปูาหมายสาคัญและ
กลุ่มที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การวางแผนการจาหน่าย จากงาน
ผู้ปุวยในและนอก และผู้ปุวยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ จนถึงการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน รวมถึงการประสานส่งต่อ – ส่งกลับ และการตอบกลับข้อมูลดูแลต่อเนื่อง
การสนับสนุนอุปกรณ์และการปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้ผู้ปุวยและครอบครัว ในกลุ่มเปูาหมายสาคัญและกลุ่มที่จาเป็นต้องได้รับ
การดูแล ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน๒. เพื่อให้ทีมสุขภาพทุกระดับมีแนวทางปฏิบัติ
ในการส่งต่อ – รับกลับผู้ปุวย ที่เป็นแนวทางเดียวกัน

๔. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน x ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

จานวนราย
ทุกเดือน
กลุ่มผู้ปุวยในความรับผิดชอบ
รายงาน-บันทึกการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
เวชกรรมสังคม,กายภาพ,๗PCT
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
๘๐%

๔๓

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๖. อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
๑. กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง
ประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS ๑๐๐ – ๑๒๕ mg/dl ในปีที่ผ่านมา
ในเขตรับผิดชอบ
๒. ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง
ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของ
แพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

๑. เพื่อลดผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
กลุ่มเสี่ยงและรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลและจัดการตนเองเพื่อปูองกันการเกิด
โรค

๔. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยเบาหวานอายุ๓๕ปีขึ้นไปในจังหวัด ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่า
ปุวยด้วยโรคเบาหวานปี ๒๕๖๔X ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยเบาหวานอายุ๓๕ปีขึ้นไปในจังหวัด ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์
ว่าปุวยด้วยโรคเบาหวานปี ๒๕๖๓
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ระบบทะเบียน ๔๓ แฟูม
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
ไม่เกินร้อยละ ๒.๑๖

๔๔

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๗. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมได้ดี HbA๑C <๗
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมอาหาร และน้าตาลได้ดี ควรมี HbA๑C <๗

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อวัดผลลัพธ์พฤติกรรมการบริโภค การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของ
ผู้ปุวยเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบ (CUP)

๔. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยเบาหวานใน CUP ที่มีระดับ HbA๑C <๗X ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยเบาหวานใน CUP ที่มีเกณฑ์ต้องตรวจ HbA๑Cทั้งหมด
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
แบบสารวจ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
๑) หมู่.๑ – ๕ = ๓๑.๒๓
๒) โรงพยาบาล = ๒๙.๖๘
>๔๐%

๔๕

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๘. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี
(<๑๔๐/๙๐)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ควรมีการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับ
<๑๔๐/๙๐
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลของการควบคุมระดับโลหิตของผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
๔. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยในคลินิก HT ที่มีระดับความดันโลหิต <๑๔๐/๙๐
X ๑๐๐

จานวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงในคลินิก HT
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
กลุ่มงานผู้ปุวยนอก, เวชสารสนเทศ , เวชกรรมสังคม
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
๑) หมู่.๑ – ๕ = ๑๖.๔
๒) โรงพยาบาล = ๑๙.๒๓
>๕๐%

๔๖

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๙. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รั บ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอายุ๓๕-๖๐ปีที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ใน๑๐ปีข้างหน้า
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ปุวยโรคเบาหวาน
, ความดันโลหิตสูง
(A/B)X๑๐๐
A = จานวนผู้ปุวยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อายุ ๓๕-๖๐ ปี
ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน ๑๐ปีข้างหน้า
B = จานวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอายุ ๓๕-๖๐ ปี
ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ร้อยละ
ทุกเดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , กลุ่มงานผู้ปุวยนอก
แบบรายงาน๔๓ แฟูม
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP NCD
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
SP NCD ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
๑) หมู่.๑ – ๕ = ๔๘%
๒) โรงพยาบาล =
›๙๐%

๔๗

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๑๐. อัตราผู้ปุวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปรักษาที่
รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวย DM , HT ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หรือกลุ่มที่ไม่ซับซ้อน
ควรได้รับบริการที่ รพ.สต./PMC ที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการ
รับบริการ
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ รพ.สต./PMC ในการดูแลโรคเรื้อรัง
๒. เพื่อให้ผู้ปุวยที่ไม่ซับซ้อนได้รับบริการที่เหมาะสม และมีความสะดวก
๓. ลดความแออัดในงาน OPD
๔. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวย DM , HTที่รับบริการใน รพ.สต./PMC ใน CUP X๑๐๐
จานวนผูป้ วุ ย DM , HTใน CUP ทั้งหมด
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, เวชสารสนเทศ
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,กลุ่มงานอายุรกรรม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
๙๔%
>๕๐%

๔๘

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ สร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรังและการสร้าง
เสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๑๑. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาม ADL
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖หมายถึง บุคคล
ซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
Healthy Ageing หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการดาเนิน
กิจวัตรประจาวัน (Independent) ซึ่งวัดได้จากการแบ่งตามกลุ่มศักยภาพ โดย
ใช้ผลการคัดกรองสมรรถนะเพื่อการดูแล ด้วยเครื่องมือ Activity of Daily
Living (ADL) ซึ่งเมื่อประเมินแล้วจะหมายถึงกลุ่มที่มีคะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๒คะแนน
การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ หมายถึงการคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน เป็นไปตามแนวทาง “คู่มือการคัด
กรอง/ประเมินผู้สูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ดาเนินการถ่ายทอดไปยัง
Aging manager และผู้ปฏิบัติระดับเขต, จังหวัด, อาเภอ, ตาบล ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ในประเด็น
- คัดกรองปัญหาสาคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
- คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes
- ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ ๖๐ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมิน
สมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแลด้วย Activity of Daily Living (ADL)

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ
วัตถุประสงค์เฉพาะ:
๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพเพื่อวางแผนการดูแลที่
ตรงปัญหา
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ดูแลรักษา และ
ฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ
๓. เพื่อนาไปสู่ผลที่คาดหวัง คือช่วยลดภาระความหลากหลายและซ้าซ้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (Elderly Health Expenditure)
ของประเทศในอนาคต

๔๙
๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

จานวนผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน
(Independent) x ๑๐๐
ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ ๖๐ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ
ผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
ร้อยละ
ปีละ ๒ ครั้ง
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , กลุ่มการพยาบาล , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
ร้อยละ ๘๙

๕๐

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาศักยภาพระบบบริการตติยภูมิให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๑๒. Case Mixed Index
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ยของน้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้วของผู้ปุวยใน
(Average Adjusted Relative weight) ที่อ้างอิงตามระบบ DRG

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

4) ประเมินความยากง่าย ซับซ้อน ของโรคของผู้ปุวยใน ที่อยู่ในความ
ดูแลของ รพ.
5) ประเมินศักยภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและนามา
เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรุปเวชระเบียน และการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลตามระบบ DRG

๔. สูตรในการคานวณ
ผลรวมของ Adj. RW
จานวนผูป้ วุ ยในจาหน่าย
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ค่าเฉลี่ย
ทุกเดือน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โปรแกรมผู้ปุวยใน , โปรแกรม SSB ,งานเวชระเบียน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุก PCT ,คกก.Audit Chart
องค์กรแพทย์ , คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
RW เฉลี่ย=๑.๘๔
RW เฉลี่ย>๑.๘๐

๕๑

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาศักยภาพระบบบริการตติยภูมิให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๑๓. อัตราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ศักยภาพ)
ที่กาหนด
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทั้ง ๗ ศูนย์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
8. ศูนย์หัวใจ
9. ศูนย์หลอดเลือดสมอง
10. ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
11. ศูนย์ทารกแรกเกิด
12. ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
13. ศูนย์โรคทางตา
14. ศูนย์สุขภาพช่องปากในผู้ปุวยปากแหว่งเพดานโหว่

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาการดาเนินงานศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลตั้งขึ้น
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพที่กาหนด

๔. สูตรในการคานวณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่มีผลการดูแลผู้ปุวยผ่านเกณฑ์ X ๑๐๐
๗
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ปีละ ๒ ครั้ง
PCT MED , PCT ER , PCT กุมาร , PCT Ortho , PCT จักษุ ,
ก.ทันตกรรม
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ศูนย์เชี่ยวชาญ ๗ศูนย์
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ๗ ศูนย์ ,รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
๔๒.๘๕%
๑๐๐%

๕๒

ลาดับ

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
เกณฑ์คุณภาพ

๑.

อัตราการตายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I๒๐-I๒๕)

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

อัตราการตายผู้ปุวย Acute STEMI
อัตราการเปิดหลอดเลือดในผู้ปุวย Acute STEMI
อัตราการตายผู้ปุวย NSTEMI
อัตราการเปิดหลอดเลือดในผู้ปุวยNSTEMIใน Admission
ระยะเวลาที่ผู้ปุวย Acute STEMI ได้รับการสวนหัวใจภายใน ๑๒๐นาที
(นับเวลาตั้งแต่การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจครั้งแรก)
ระยะเวลา Door to Balloon ภายใน ๙๐ นาที
ระยะเวลา Door to Needleภายใน ๓๐ นาที
อัตราการให้ยาละลายลิ่มเลือดของโรงพยาบาลเครือข่าย
อัตราการรอคอยการสวนหัวใจ Elective case ภายใน ๒ เดือน
อัตราการ Admit ผู้ปุวย Heart Failure Clinic

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

เป้าหมาย
ไม่เกิน๒๔ต่อแสน
ประชากร
น้อยกว่า ร้อยละ๑๐
มากกว่าร้อยละ ๘๐
น้อยกว่า ร้อยละ๑๐
มากกว่าร้อยละ ๗๕
มากกว่าร้อยละ ๕๐
มากกว่าร้อยละ ๕๐
มากกว่า ร้อยละ ๕๐
๑๐๐%
มากกว่า ร้อยละ ๘๐
น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐

๕๓

ลาดับ

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์หลอดเลือดสมอง
เกณฑ์คุณภาพ

เป้าหมาย

๑.

Stroke ตายรวม (I๖๐-๖๙)

<๗%

๒.

Ischemic stroke

<๕%

๓.
๔.

Hemorrhagic Stroke
อัตรารับไว้ดูแลใน Stroke unit (Acute ischemic Stroke)

๕.

อัตราตาย Ischemic stroke ใน Stroke unit

๖.
๗.
๘.

≥ ๕๐%
≥ ๑๐%
≥ ๒๐%

๙.

อัตรามาทัน ๔.๕ชั่วโมง
อัตราได้รับยาละลายลิ่มเลือด(rt-PA)ใน Ischemic Stroke
อัตราได้รับยาละลายลิ่มเลือด(rt-PA)ใน Ischemic stroke ที่มาทัน
๔.๕ชั่วโมง
Door to needle time <๖๐ นาที

๑๐.

Hemorrhage post rtPA +Dead

<๑๐%

<๒๕%
≥ ๗๐%
<๓%

≥ ๖๕%

๕๔

เกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เกณฑ์คุณภาพ

Under Triage
Over Triage
ผู้ปุวย Trauma ได้รับการประเมิน Trauma screening
ผู้ปุวย Trauma Ps >๐.๗๕ได้รับการทบทวน
ผู้ปุวยฉุกเฉิน GCS <๘ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ
อัตราการกลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิมภายใน ๒๔ ชั่วโมง
แพทย์เฉพาะสาขาสั่งการรักษาผู้ปุวยวิกฤตภายใน ๑๕ นาที หลังจาก
consult
๘. การทา CPR ถูกต้องตามมาตรฐาน
๙. ผู้ปุวยเข้าข่ายสงสัย ACS ได้รับการทา EKG และแปลผลภายใน
๑๐ นาที
๑๐. ผู้ปุวยเข้าข่ายสงสัย Stroke fast track ได้รับการทา CT-brain และ
แปลผลภายใน ๑ ชั่วโมง
๑๑. ผู้ปุวยวิกฤต (แดง) ที่ ER สามารถขึ้นหอผู้ปุวยภายใน ๒ ชั่วโมง
๑๒. ผู้ปุวยฉุกเฉิน (ชมพู) ที่ ER สามารถขึ้นหอผู้ปุวยภายใน ๔ ชั่วโมง

เป้าหมาย
<๑๐%
<๑๕%
>๘๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
<๑๐%
๘๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๘๐%
๘๐%

๕๕

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์ทารกแรกเกิด
ลาดับ
เกณฑ์คุณภาพ
๑. อัตราการตายปริกาเนิด (อายุครรภ์ตั้งแต่ ๒๒ สัปดาห์)
๒.

อัตราการตายปริกาเนิด (อายุครรภ์ตั้งแต่ ๒๘ สัปดาห์)

๓.

อัตราการตายของทารกแรกเกิด

๔.
๕.

ร้อยละทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากว่า
๑,๐๐๐ กรัม ภายใน ๒๘ วัน
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้าหนัก
๑,๐๐๐ – ๑,๔๙๙ กรัม ภายใน ๒๘ วัน
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของแรกเกิดน้าหนัก
๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ กรัม ภายใน ๒๘ วัน

๖.
๗.

เป้าหมาย
ไม่เกิน ๔ : ๑,๐๐๐
การเกิดทั้งหมด
ไม่เกิน ๔ : ๑,๐๐๐
ทารกคลอด
ไม่เกิน ๖ : ๑,๐๐๐
ทารกเกิดมีชีพ
ไม่เกินร้อยละ ๗
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
น้อยกว่าร้อยละ ๒

๕๖

เกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ลาดับ
เกณฑ์คุณภาพ
Musculoskeletal disease
Hip
๑. ร้อยละของผู้ปุวยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกได้รับ prophylactic antibiotic
๒. อัตราการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน ๑ ปี
๓. อัตราการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน
๙๐ วัน
Knee
๑. ร้อยละของผู้ปุวยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ได้รับ prophylactic antibiotic
๒. อัตราการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน ๑ ปี
๓. อัตราการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน ๙๐ วัน

เป้าหมาย

๑๐๐%
๐.๕%
๒%

๑๐๐%
๐.๕%
๓%

๕๗

ลาดับ

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์จักษุ
เกณฑ์คุณภาพ

โรคต้อกระจก
๑. อัตราความพึงพอใจของใช้บริการ
๒. VA ดีขึ้นกว่าเดิม >๒แถว หรือ >๖/๑๘
๓. อัตราผู้ปุวย Severe Low Vision Cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน
๙๐ วัน
๔. อัตราผู้ปุวย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน ๓๐ วัน
กลุ่มโรคต้อหิน
๑. อัตราการได้รับการยิง Laser peripheral Iridotomyในกลุ่มผู้ปุวยมุมตา
แคบที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดต้อหินเฉียบพลัน (High risk PACS ,
PAC , AACG)
๒. อัตราการได้รับการรักษาภายใน ๓๐ นาที ในผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นต้อหินเฉียบพลัน
๓. อัตราการผ่าตัด Trabeclectomyสามารถลดความดันลูกตาลงอย่างน้อย
๓๐% จากเดิม โดยไม่ต้องใช้ยาภายใน ๖ เดือน
กลุ่มโรคจอประสาทตา
๑. อัตราผู้ปุวย Proliferative diabetic retinopathy ได้รับการ Laser
ภายใน ๓๐ วัน
๒. อัตราจอประสาทตาหลุดลอกซ้าใน ๖ เดือนหลังผ่าตัด
Rhegmatogenous retinal detachment

เป้าหมาย
>๘๐%
>๘๐%
>๘๐%
>๘๐%

๑๐๐%

๑๐๐%
>๘๐%

๑๐๐%
<๒๐%

หมายเหตุ Severe Low Vision Cataract หมายถึง ต้อกระจกที่มีสายตา presenting VA แย่กว่า ๖/๖๐ ถึง ๓/๖๐
(๕/๖๐ , ๔/๖๐ , ๓/๖๐)
Blinding Cataractหมายถึง ต้อกระจกที่มีสายตาpresenting VA แย่กว่า ๓/๖๐ (๒/๖๐ , ๑/๖๐ , CF ,
HM , PJ , PL)

๕๘

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาสุขภาพช่องปากด้านการรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ลาดับ
เกณฑ์คุณภาพ
๑. จานวนทารกที่เป็น Cleft Palate ได้รับการใส่เครื่องมือ Obtulater
๒. จานวนทารกที่เป็น Urilateral Cleft Lip/palate ได้รับการใส่เครื่องมือ
NAM I
๓. จานวนทารกที่เป็นฺ Bilateral Cleft
ได้รับการใส่เครื่องมือ NAM II
๔. จานวนทารกที่ได้รับการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก
ได้รับการใส่เครื่องมือ NAM III

เป้าหมาย
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%

๕๙

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๑๔. จานวนการผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับ
ผู้ปุวยความรุนแรงระดับ Eขึ้นไป
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ผู้ปุวยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้รับการระบุตัว ระบุตาแหน่ง อย่าง
ถูกต้อง
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ปุวยไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้น
จานวนผู้ปุวย ผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่งx ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยที่มีการผ่าตัดทั้งหมด
จานวน ราย
ทุก ๓ เดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิกทุกหน่วย
แบบรายงานอุบัติการณ์ของ รพ.
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุก PCTที่มีหัตถการ, ห้องผ่าตัด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
ระดับ Eขึ้นไป = ๒
( ๙ เดือน)
ระดับ C – D = ๒๖ลดลง ๓๘.๑๗% (๙ เดือน)
ระดับ E ขึ้นไป = ๐

๖๐

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๑๕.จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ปุวยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้รับการระบุตัว ระบุหมู่เลือด อย่าง
ถูกต้อง

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ปุวยไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้น

๔. สูตรในการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับจานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด X ๑๐๐
จานวนผูป้ วุ ยทัง้ หมดทีไ่ ด้รับจานวนการให้เลือด
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ราย
ทุก ๓ เดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิกทุกหน่วย
แบบรายงานอุบัติการณ์ของ รพ.
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
องค์กรแพทย์,องค์กรพยาบาล,ก.เทคนิคการแพทย์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
ระดับ Eขึ้นไป = ๒
( ๙ เดือน)
ระดับ C – D = ๒๖ลดลง ๓๘.๑๗% (๙ เดือน)
ระดับ C ขึ้นไป = ๐

๖๑

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI๑๖. จานวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน(Diagnostic error)
-OPD ≤๕%
-IPD
≤๕%
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
การวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนหมายถึง ความล้มเหลวที่จะได้มาซึ่ง
คาอธิบายที่ถูกต้องแม่นยา ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในเวลาที่เหมาะสม สาหรับปัญหาสุขภาพที่ผู้ปุวยเผชิญอยู่ และ รวม
ไปถึงความล้มเหลวในการสื่อสารคาอธิบายนี้ให้ผู้ปุวยได้เข้าใจด้วย
การวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนมีได้ทั้งในลักษณะ
๑.MissedDiagnosis(ไม่สามารถวินิจฉัยได้ ทั้งที่มีข้อมูลเพียงพอที่ควรจะ
วินิจฉัยได้),
๒.WrongDiagnosis(วินิจฉัยผิดไปจากโรคที่ผู้ปุวยเป็นอยู่), และ
๓.DelayedDiagnosis(วินิจฉัยได้ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น)
ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department : OPD) คือผู้ปุวยที่เข้ารับการ
รักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลย
ในวันที่เข้ารับการรักษา

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล

ผู้ป่วยใน (In-Patient-Department : IPD) หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียน
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อย
กว่า ๖ชั่วโมงโดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์และให้รวมถึง
การรับตัวไว้เป็นผู้ปุวยในแต่เสียชีวิตก่อน๖ชั่วโมงด้วย
เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค โดยมีเปูาหมายเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย
๑. จานวนผู้ปุวยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน
จานวนผู้ปุวยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน x ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยทั้งหมด
๒. จานวนผู้ปุวยในที่ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน
จานวนผู้ปุวยในที่ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน x ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยในที่ได้รับการวินิจฉัยทั้งหมด
จานวน ราย
ทุกเดือน
ทุกแผนกที่มีการวินิจฉัย

๖๒
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

รายงานอุบัติการณ์
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
องค์กรแพทย์,ทุกPCT,คณะกรรมการ Audit Chart,คณะกรรมการRM
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการRM
-OPD
-IPD

≤๕%
≤๕%

๖๓

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๑๗.อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ตรงตามเกณฑ์
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
๑. รายการยาปฏิชีวนะที่ติดตามอัตราการสั่งใช้ยาที่ตรงตามเกณฑ์ ๑๐ รายการ*
ดังนี้
๑) Imipenem/cilastatin๕๐๐ mg inj.
๒) Meropenem๑gm inj.
๓) Ertapenem๑gm inj.
๔) Colistin๑๕๐mg inj.
* มติคณะกรรมการยาครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ให้สรุปผลการติดตามเฉพาะยากลุ่ม
Carbapenem๓รายการ และ Colistin๑๕๐mg inj. ส่วนรายการอื่นๆอีก ๖
รายการ (Vancomycin inj., Linezolid inj., Linezolid tab., Cefoperazone
๕๐๐ mg + Sulbactam๕๐๐ mg inj., Levofloxacin ๕๐๐ mg inj.,
Piperacillin๔gm + Tazobactam๕๐๐ mg inj.)ให้แพทย์กรอกข้อมูลในแบบ
ติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะส่งห้องยาผู้ปุวยในเช่นเดิม
๒. เกณฑ์ประเมินของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ คือ ข้อบ่งใช้, ขนาดยา, การส่งตรวจผล
เพาะเชื้อ, การปรับเปลี่ยนยาเมื่อทราบความไวของเชื้อ
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔. สูตรในการคานวณ
จานวนผูป้ วุ ยทีแ่ พทย์สัง่ ใช้ยาปฏิชีวนะทีต่ รงตามเกณฑ์ x ๑๐๐
จานวนผูป้ วุ ยทีไ่ ด้รับยาปฏิชีวนะทัง้ หมด
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิกที่ใช้ยาต้านจุลชีพ
แบบติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา,PCT,องค์กรแพทย์
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา, รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
๑) = ๑๐๐% ๒) = ๙๙.๒๔% ๓) = ๙๖.๖๓% ๔) = ๙๑.๔๖%
>๘๐%

๖๔

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๑๘ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
๑. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก (RI)
๒. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD)
๓. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ(FTW)
๔. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด (APL)
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จาเป็น
๔. สูตรในการคานวณ
จานวนครั้งที่มารับบริการด้วยโรค (RI/AD/FTW/APL) และได้รับยาปฏิชีวนะ x ๑๐๐
จานวนครั้งที่มารับบริการด้วยโรค (RI/AD/FTW/APL) ทั้งหมด

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิกที่ใช้ยาต้านจุลชีพ
รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คณะกรรมการ Service Plan RDU,PCT,องค์กรแพทย์
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
คณะกรรมการ Service Plan RDU, รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
๑) = ๔๘.๔๔ % ๒) = ๔๕.๖๕ % ๓) = ๔๖.๓๕ % ๔) = ๙.๑๘ %
๑) <๓๐% ๒) <๒๐% ๓) <๕๐ % ๔) <๑๕ %

๖๕

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด

KPI ๑๙. ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยา Medication error

๒. ความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยาได้แก่
๑. ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
๒. ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
๓. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
เพื่อปูองกันและควบคุมความคลาดเคลื่อนทางยา
๑. ร้อยละความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ปุวยนอก
จานวนความคลาดเคลือ่ นทางยาของผู้ปุวยนอก x ๑๐๐
จานวนใบสั่งยาผู้ปุวยนอกทั้งหมด

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

๒. ความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ปุวยในต่อ ๑๐๐๐ วันนอน
จานวนความคลาดเคลือ่ นทางยาของผู้ปุวยใน x ๑๐๐๐
จานวนวันนอน
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓

ร้อยละ, ต่อ ๑๐๐๐ วันนอน
ทุกเดือน
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิก
แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา,PCT,องค์กรแพทย์
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC), ประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภัยด้านยา
๑. ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
OPD ร้อยละ ๐.๐๘, IPD ๑.๗๑ ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
๒. ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
OPD ร้อยละ ๐.๐๐๗, IPD ๐.๑๕ ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
๓. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
OPD ร้อยละ ๐, IPD ๐.๖๕ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน

๖๖

๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

๑. ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing error)
OPD <ร้อยละ ๐.๑๐, IPD <๐.๕๐ ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
๒. ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)
OPD <ร้อยละ ๐.๐๑, IPD <๐.๕๐ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน
๓. ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error)
OPD < ร้อยละ ๐.๐๑, IPD <๒ต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน

๖๗

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๒๐อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้า
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
๑. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน
๒. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยากลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่ม NSAIDs, กลุ่ม Penicillins,
กลุ่ม Carbapenem เป็นต้น
๓. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน เช่น แพ้ Penicillins cross
Cephalosporins เป็นต้น
ทั้งนี้เดิมผู้ปุวยมีประวัติแพ้ยาในระบบโรงพยาบาลแล้ว ยกเว้นกรณีที่แพทย์มี
ความเห็นว่าผู้ปุวยจาเป็นต้อง Rechallengeซึ่งผู้ปุวยต้องอยู่ในความดูแลของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อปูองกันการแพ้ยาซ้า
๔. สูตรในการคานวณ
๕. หน่วยที่วัด
ราย
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุกเดือน
๗. แหล่งของข้อมูล
หน่วยให้บริการผู้ปุวยทางคลินิก
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา,PCT
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
๑๒. ติดตามประเมินผล
ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC), ประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภัยด้านยา
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน ๒ ราย
๒. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยากลุ่มเดียวกัน ๓ ราย
๓. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน ๐ ราย
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔
๑. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาตัวเดียวกัน ๐ ราย
๒. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยากลุ่มเดียวกัน ๐ ราย
๓. อุบัติการณ์แพ้ยาซ้าจากยาข้ามกลุ่มกัน ๐ ราย

๖๘

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๒๑อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยใน
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ปุวย หรือ ญาติ ที่มาใช้บริการ
ผู้ปุวยในของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผู้ปุวยใน (IPD)หมายถึง ผู้ปุวยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่
๖ชั่วโมงขึ้นไป
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล,การบริการและความปลอดภัยของผู้ปุวย
(A/B) x ๑๐๐ (IPD )
A: = จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความคิดเห็นในระดับดีขึ้นไป
B = จานวนผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล

ร้อยละ
ทุกเดือน
ผู้ปุวยใน (IPD): ผู้ปุวยที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ปุวยใน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

แบบสอบถาม
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
NSO
คณะกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ,NSO
≥ ๘๐%

๖๙

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๒๒อัตราความพึงพอใจผู้ปุวยนอก
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ปุวย หรือ ญาติ ที่มาใช้บริการผู้ปุวยนอกของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผู้ปุวยนอก (OPD)หมายถึง ผู้ปุวยที่รับการตรวจที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องนอนพัก
รักษาตัวใน รพ.พระนั่งเกล้า
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล,การบริการและความปลอดภัยของผู้ปุวย
๔. สูตรในการคานวณ
(A/B)*๑๐๐ (OPD )
A: = จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความคิดเห็นในระดับดีขึ้นไป
B = จานวนผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด
๕. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุกเดือน
๗. แหล่งของข้อมูล
-ผู้ปุวยนอก (OPD): ผู้ปุวยที่มารับบริการที่ OPD รพ.พระนั่งเกล้า
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

แบบสอบถาม
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
NSO,คกก.ด่านหน้า
คณะกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ,NSO
≥ ๗๐%

๗๐

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๒๓ อัตราความสาเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
เรื่องร้องเรียนหมายถึงการร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่มีมาถึง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า
การบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกวัน
๒. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
อย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด
๓. จัดให้มีรูปภาพหรือหลักฐานอื่นๆประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาพร้อม
รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
๔. ชี้แจงผู้ร้อง(กรณีสามารถติดต่อได้ )
๕.บันทึกรายละเอียดผลการดาเนินการให้สามารถตอบผู้ร้องได้ผ่านระบบ
เรื่องราวร้องทุกข์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และรายงานความก้าวหน้าตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
รายละเอียดผลการดาเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้หมายถึงผลการ
ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยระบุวิธีการดาเนินการ/พิจารณาเรื่องเช่นการส่งต่อ
ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้า
สู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง,แจ้งการตักเตือน, การดาเนินคดี, แจ้งการ
พิจารณายุติเรื่องหรืออื่นๆตามระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการ(กรณีสามารถติดต่อผู้ร้องได้ ) ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการได้รับการแก้ไข

๔. สูตรในการคานวณ

จานวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการได้รับการแก้ไขx๑๐๐
จานวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการทั้งหมด
เรื่อง
ทุกเดือน

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล

๗๑
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ

๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา

ผู้รับบริการ
๑.๑กล่องรับเรื่องร้องเรียน
๑.๒การรับข้อคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ (QR Code)
๑.๓ร้องเรียนโดยตรง
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน

คณะกรรมการบริหาร

๑๒. ติดตามประเมินผล

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ,คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
๗๘%
๘๐%

๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

๗๒

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI .๒๔อัตราการกลับมารักษาหรือการนอน รพ. ซ้า ภายใน ๒๘ วัน โดยไม่ได้
วางแผนจาหน่าย (Re-visit และ Re-admit) (เช่น STEMI,Pneumonia,Stroke)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

จานวนผู้ปุวยรายเดียวกัน ( HN เดียวกัน) ที่กลับมารักษาซ้าด้วยโรคเดิมห่างจากวัน
จาหน่ายครั้งก่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ๒๘วัน โดยไม่รวมผู้ปุวยที่แพทย์นัดมา
Follow Up
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์การดูแลรักษา
การวางแผนจาหน่ายผู้ปุวยใน ในภาพรวมของโรงพยาบาล
จานวนผู้ปุวยที่รับกลับเข้า รพ.ใน ๒๘วัน โดยไม่ได้วางแผน x ๑๐๐
จานวนผู้ปุวยในทั้งหมดของโรงพยาบาล
จานวนราย
ทุกเดือน
ทุกPCTและงานเวชระเบียน
รายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
NSO
คณะกรรมการบริหาร
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
ลดลง ๑๐%จากปี ๖๓

๗๓

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI.๒๕ ร้อยละของผู้ปุวยกลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิม ภายใน ๒๔ชั่วโมง
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวยที่มารักษาที่ห้องฉุกเฉิน หลังจาหน่ายจากห้องฉุกเฉินกลับบ้าน กลับมาตรวจ
ซ้าด้วยโรคเดิม ภายใน ๒๔ชั่วโมง
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อดูประสิทธิภาพการดูแลรักษา และการประเมินก่อนกลับ
๔. สูตรในการคานวณ
A/Bx๑๐๐
A=จานวนผู้ปุวยที่กลับมาตรวจซ้าด้วยโรคเดิมภายใน ๒๔ชั่วโมงหลังจาหน่ายจาก
ER
B=จานวนผู้ปุวยทั้งหมดที่มารักษาที่ ER
๕. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุกเดือน
๗. แหล่งของข้อมูล
ห้องฉุกเฉินโรงพยาลพระนั่งเกล้า
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการห้องฉุกเฉิน
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวช
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๑๒. ติดตามประเมินผล
งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ไม่เกินร้อยละ๑๐

๗๔

Measurement Template
ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI.๒๖. อัตราการเกิด
- VAP<๘ :๑,๐๐๐วันใส่เครื่องช่วยหายใจ
- SSI (Clean wound) <๐.๕%
- CLABSI<๑ :๑,๐๐๐วันใส่สาย Central line
- CAUTI /๑,๐๐๐ Cath. Days ๑๕: ๑,๐๐๐ วันนอน
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ , ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดใน รพ. และผู้ปุวยที่
ใช้สายสวนทางหลอดเลือดดาต้องได้รับการปูองกันการติดเชื้ออย่างดีที่สุด
และผู้ปุวยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามดูคุณภาพตามมาตรฐานของการรักษาพยาบาล
และการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๔. สูตรในการคานวณ

๑) จานวนครั้งของการติดเชื้อ VAP X ๑,๐๐๐
จานวนวันของการใช้เครื่องช่วยหายใจ
๒) จานวนครั้งของการติดเชื้อผ่าตัดแผลสะอาดX ๑๐๐
จานวนครั้งของการผ่าตัดแผลสะอาด(Clean wound)
๓) จานวนครั้งของการติดเชื้อ CLABSI X ๑,๐๐๐
จานวนวันของการใส่สาย central line
๔) จานวนครั้งของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ X ๑,๐๐๐
จานวนวันของการใส่สายสวนปัสสาวะ

๕. หน่วยที่วัด

๑) ต่อพัน
๒) ร้อยละ
๓)ต่อพัน
๔)ต่อพัน

๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน

เดือนละ ๑ ครั้ง
ทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย
แบบเฝูาระวังการติดเชื้อใน รพ. FM-ICC-๐๑
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
งานปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
คณะกรรมการปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)

๗๕
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓

งานปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC), ประธาน ICC
๔. VAP ๕.๓๑ :๑,๐๐๐วันใส่เครื่องช่วยหายใจ
๕. SSI (Clean wound) =๐.๐๙%
๖. CLABSI =๐.๙๙: ๑,๐๐๐วันใส่สาย Central line

๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

๔.
๕.
๖.

VAP = <๘ :๑๐๐๐วันใส่เครื่องช่วยหายใจ
SSI (Clean wound) =<๐.๕%
CLABSI = < :๑๐๐๐วันใส่สาย Central line

๗๖

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
ชื่อตัวชี้วัด
KPI. ๒๗อัตราผู้ปุวย Level๑,๒ได้รับการตอบรับ Refer in ภายใน ๑ ชั่วโมง
≥๘๐%
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ปุวยฉุกเฉิน Level๑,๒ จากรพช. ใน จ.นนทบุรี ได้รับการตอบรับ Refer in
ภายใน ๑ ชม.หลังการประสาน
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อให้ผู้ปุวย Level๑,๒จากรพช. ใน จ.นนทบุรีได้รับการตรวจวินิจฉัย และการรับ
การรักษาจากแพทย์เฉพาะทางได้รวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐาน
๔. สูตรในการคานวณ
A/Bx๑๐๐
A= จานวนผู้ปุวย Level๑,๒ได้รับการตอบรับ Refer in ภายใน ๑ ชั่วโมง
B = จานวนผู้ปุวยที่ประสาน Refer in จากรพช.ทั้งหมด(ราย)
๕. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุกเดือน
๗. แหล่งของข้อมูล
ศูนย์ Refer รพ.พระนั่งเกล้า
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
ข้อมูลสถิติจากศูนย์ Refer
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
ศูนย์ Refer กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
ศูนย์ Refer กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๑๒. ติดตามประเมินผล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ผู้ปุวย Level๑,๒ได้รับการตอบรับ Refer in ภายใน ๑ ชั่วโมง≥๘๐%

๗๗

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล

KPI.๒๘อัตราการ Refer out เกินศักยภาพ Level๑,๒
จานวนผู้ปุวย Level๑,๒ที่ส่งต่อเกินศักยภาพลดลง ๑๐%
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓
พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ปุวย เพิ่มพูนทักษะแพทย์ในการดูแลผู้ปุวย
โรคเฉพาะทาง
(A-B)x๑๐๐
A
(A= จานวนผู้ปุวยที่ Refer out เกินศักยภาพปี ๒๕๖๓)
(B = จานวนผู้ปุวยที่ Refer out เกินศักยภาพปี ๒๕๖๔)
ทุกเดือน
ศูนย์ Refer รพ.พระนั่งเกล้า
ข้อมูลสถิติจากศูนย์ Refer
ศูนย์ Refer /กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์ Refer
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและนิติเวช

๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

Refer out เกินศักยภาพลดลง ๑๐ %

๗๘

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI. ๒๙อัตราการรับการรักษาใน ICU (จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU
ได้รับการรักษาใน ICU/ จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด)
(ICU Med, ICU Surg,NICU,SubICU,PICU,RCUSurg, RCU Med)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้าICUได้รับการรักษาตัวในหอผู้ปุวยICUอย่าง
เหมาะสมทันเวลา
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพือ่ ให้ผู้ปุวยที่มีความจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวยวิกฤตได้รับ
การรักษาในหอผู้ปุวยวิกฤตทันเวลา
๔. สูตรในการคานวณ
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล

๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ได้รับการรักษาใน ICUx๑๐๐
จานวนผู้ปุวยที่มีเกณฑ์เข้า ICU ทั้งหมด
จานวน ราย
ทุกเดือน
จากทุกหอผู้ปุวยวิกฤต ,จากรายงานจานวนอุบัติการณ์ที่ผู้ปุวย
จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาใน ICU แล้วไม่สามารถเข้า ICU ได้
เนื่องจากเตียงเต็ม,จานวนอุบัติการณ์ที่ ICU เตียงเต็มแต่ไม่
สามารถบริหารจัดการเตียงใน ICU ได้ตามเวลาที่กาหนด
รายงานอุบัติการณ์
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
องค์กรแพทย์ , คกก.ICU
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
รองผู้อานวยการด้านการแพทย์,คกก.ความสี่ยง
มากกว่า ๖๐ %

๗๙

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๓๐. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในเขตพื้นที่
การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บปุวย
ฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้
มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการฯ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการปุว ย
กะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที
เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้ว
ผู้ปุวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือทาให้การบาดเจ็บหรืออาการปุวยของ
ผู้ปุวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว ซึ่งไม่
รวมผู้ปุวยส่งต่อ(Refer) โดยเป็นผู้ปุวยที่เข้าตามการคัดแยกระดับ๑และ
ระดับ๒ตามเกณฑ์การคัดแยก MOPH Triage ณ ห้องฉุกเฉิน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้
ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น
แห่งชาติกาหนด
๑.เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชน
๒.เพื่อให้ประชาชนเจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๔. สูตรในการคานวณ

จานวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)X๑๐๐
จานวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit)

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล

ร้อยละ
ทุกเดือน
โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)

๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ

๑. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS
๒. รายงานการคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉินจากโรงพยาบาล
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวช

๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ

๘๐
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๗.๐๐% ( ๙ เดือน)
≥๒๖%

๘๑

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI.๓๑. ลดจานวนวันนอนใน รพ.รวม
- ลดจานวนวันนอนแผนกอายุรกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกศัลยกรรม
- ลดจานวนวันนอนแผนกออร์โธปิดิกส์
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
จานวนวันนอน หมายถึง จานวนวั นที่ผู้ปุวยนอนโรงพยาบาล คานวณโดย
ใช้วันทีจ่ าหน่าย (Discharge date) – วันที่รับไว้นอนโรงพยาบาล
(Admission date)
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

๔. สูตรในการคานวณ

จานวนวันนอนเป็นตัวชี้วัดการบริหารโรงพยาบาล เพราะมีความสาคัญต่อ
อัตราการหมุนเวียนเตียงที่มีอยู่จากัด ถ้าลดจานวนวันนอนที่ไม่จาเป็นลงได้
จะสามารถรับผู้ปุวยเพิ่มขึ้นได้ซึ่งส่งผลต่อด้านการเงินอีกด้วย
จานวนวันนอนผู้ปุวยใน แผนกอายุรกรรมX๑๐๐
จานวนผู้ปุวยในแผนกอายุรกรรมทั้งหมด
จานวนวันนอนผู้ปุวยในแผนกศลยกรรมX๑๐๐
จานวนผู้ปุวยในแผนกศัลยกรรมทั้งหมด
จานวนวันนอนผู้ปุวยใน แผนกกระดูกและข้อ X๑๐๐
จานวนผู้ปุวยในแผนกกระดูกและข้อทั้งหมด

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓

จานวนวัน
ทุกเดือน
เวชสถิติ
แบบรายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
องค์กรแพทย์ ,องค์กรพยาบาล,ก.อายุรกรรม,ก.ศัลยกรรม,ก.ออร์ธปิดิกส์
คณะกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
,MSO,NSO, กลุ่มงาน อายุรกรรม,ศัลยกรรม,ออร์โธปิดิกส์

๘๒
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ลดลง ๑๐% จากปี ๖๓

Measurement Template
ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI.๓๒.อัตราการเสียชีวิตใน รพ.
(ไม่นับ Case Palliative Care)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ป่วยในหมายถึงผู้ปุวยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยแพทย์สั่งให้
รับไว้เพื่อให้อยู่พักรักษาในสถานพยาบาลและลงทะเบียนเป็นผู้ปุวยใน
(Admit)
การเสียชีวิตหมายถึงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ปุวยที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล(ไม่นับ Case Palliative Care)
การจาหน่ายทุกสถานะหมายถึงการที่ผู้ปุวยในออกจากโรงพยาบาลในทุก
สถานะทุกกรณี
อัตราตายรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาลหมายถึงจานวนผู้ปุวยในที่เสียชีวิต(ไม่
นับ Case Palliative Care)
x ๑๐๐/จานวนผู้ปุวยในที่จาหน่ายออกจากโรงพยาบาลในทุกสถานะทุก
กรณี
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
พัฒนาระบบความปลอดภัย
๔. สูตรในการคานวณ
(A/B)X๑๐๐
A = จานวนผู้ปุวยในที่จาหน่ายด้วยการเสียชีวิตจากทุกหอผู้ปุวยในเดือน
นั้น(ไม่นับ Case Palliative Care)

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล

B = จานวนผู้ปุวยในที่จาหน่ายทุกสถานะจากทุกหอผู้ปุวยในช่วงเวลา
เดียวกันนั้น
ราย
ทุกเดือน
ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ
ข้อมูลที่ส่ง
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุกPCTและองค์กรแพทย์
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

๘๓
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ลดลง ๑๐%จากปี๖๓

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๓๓. อัตราตายในผู้ปุวย Severe Sepsis และ Septic Shock
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ผู้ปุวยที่ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Septicemia) ถ้าได้รับการดูแลรักษา
อย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น
พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยที่ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการตาย
จานวนผูป้ วุ ย Septicemia Stage๒ขึ้นไปที่เสียชีวิต X ๑๐๐
จานวนผูป้ วุ ย Septicemia Stage๒ ขึ้นไปทั้งหมด
ร้อยละ
ทุกเดือน
ทุกหอผู้ปุวย , เวชระเบียน
เวชระเบียน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP SEPSIS
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๗.๐๐% ( ๙ เดือน)
<๓๐%

๘๔

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๓๔. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health Care Associated
Infection)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

ผู้ปุวยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องไม่พบภาวะแทรกซ้อนจาก
การติดเชื้อขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อติดตามดูคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
จานวนครั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาล X ๑,๐๐๐
จานวนวันนอนทั้งหมด

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน

ต่อ๑,๐๐๐ วันนอน
ทุกเดือน
ทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย
แบบเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล FM-ICC-๐๑
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
งาน IC
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ICC,
ประธาน ICC )

๑๒. ติดตามประเมินผล

งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)/ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)
HAI ๓.๖๙:๑,๐๐๐ วันนอน

๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

HAI <๔:๑,๐๐๐วันนอน
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๓๕. อัตราการติดเชื้อของบุคลากรที่เกิดจากการทางาน
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน
๓วัตุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามดูคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
๔. สูตรในการคานวณ
จานวนครั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาล X ๑,๐๐๐
จานวนวันนอนทั้งหมด
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน

ต่อ๑,๐๐๐ วันนอน
ทุกเดือน
ทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย
แบบเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล FM-ICC-๐๑
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
งาน IC
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ICC,ประธาน
ICC )

๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓

งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)/ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)
HAI ๓.๖๙:๑,๐๐๐ วันนอน

๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

HAI <๔:๑,๐๐๐วันนอน
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Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๓๖. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart Hospitalตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

Smart
Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ
จัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และ ทันสมัยอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน IT ได้แก่
๑) Smart Tools
โรงพยาบาลมีการนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้องแม่นยา
สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงความผิดพลาดต่างๆ ลดระยะเวลา เพิ่มความ
ปลอดภัย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ อาทิ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการคิว รูปแบบดิจิทัล
รูปแบบออนไลน์
๒) Smart Services
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น การยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตร
ประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการจากผู้รับบริการการจัดเก็บ
ข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( EMR : Electronic
Medical Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลด
ระยะเวลารอคอยรับบริการ การมีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมี
การจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่าง
เหมาะสม เป็นต้น

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

 เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลด
ระยะเวลาในการรอคอย
 โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่

๘๗

๔. สูตรในการคานวณ
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด

เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการ
 บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ระบบบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัลที่รองรับการพัฒนาเป็น Smart Hospital
ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์
ผ่านการประเมิน
ปีละ๑ครั้ง
สานักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศหน่วยบริการผู้ปุวย
รายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผ่าน Smart Hospoital

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล

ระบบคิวแสดงลาดับคิว
ระบบคิว ณ จุดบริการ เช่น ห้องยา, ห้องตรวจ ซึ่งทาให้ผู้รับบริการทราบถึงลาดับและ
ระยะเวลาที่ต้องรอคอยของตัวเอง
ติดตั้งระบบคิวหน้าจุดบริการเพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
อย่างน้อย ๑จุดบริการ
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคิว ณ จุดบริการ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปูาหมายปี ๖๔

มีระบบคิวอย่างน้อย ๑ จุดบริการ
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ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี ๖๔
ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี ๖๔

ระบบคิวมีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ
ระบบคิวมีช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงคิวรับบริการของตัวเอง
ได้ง่าย
ทาให้ผู้ปุวยไม่จาเป็นต้องมารอคอยหน้าจุดให้บริการ ซึ่งช่วยลดความแออัด
บริเวณจุดให้บริการ
อย่างน้อย ๑จุดบริการ
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคิว ณ จุดบริการ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบคิวสามารถแสดงผลแบบ ออนไลน์ ให้ผู้มารับบริการทราบ
ยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ
จากผู้รับบริการ
ยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ
จากผู้รับบริการ
การมุ่งพัฒนาระบบบริการเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยการใช้
บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการขอรับบริการ
ผู้มารับบริการ
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบEMR
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยกเลิกการขอสาเนา
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ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี ๖๔

ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน

มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR :
Electronic Medical Records)
มีการจัดเก็บแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ แทนการ
ใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ
ติดตั้งระบบ EMR โดยให้แพทย์สามารถเปิดดูแฟูมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
จากห้องตรวจแทนการดูจากเวชระเบียนในรูปแบบกระดาษ
จุดบริการ
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR :
Electronic Medical Records)
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คกก.สารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic
Medical Records)
มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)
มีการสั่งยาในห้องตรวจผู้ปุวยนอกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการสั่งด้วย
กระดาษ
เพื่อให้แพทย์มีการสั่งจ่ายยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการสั่งด้วยใบสั่งยา
แบบกระดาษ
ห้องตรวจผู้ปุวยนอกทุกห้องตรวจอย่างน้อย ๔๐% ของจานวนใบสั่งยาทั้งหมด
ปีงบประมาณ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบHIS
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

๙๐
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี ๖๔
ชื่อตัวชี้วัด
ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่จัดเก็บ
ผู้ตั้งเปูาหมาย
เจ้าภาพ
ผู้สนับสนุน
ติดตามประเมินผล
เปูาหมายปี ๖๔

คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.ทุกห้องตรวจมีการใช้๑๐๐%
๒.มีการสั่งยาผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ มากกว่า ๔๐%
มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ
มีการเก็บข้อมูลระยะเวลาการรอรับบริการ
เพื่อให้ทราบระยะเวลารอรับบริการของผู้ปุวย
ร้อยละ/นาที
๒ครั้ง/ปี
ระบบคิว
ระบบคิว
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถนาข้อมูลระยะเวลาในการรอรับบริการมาใช้ได้

๙๑

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด

KPI ๓๗. อัตราการรับรู้ข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร

๒. ความหมายของตัวชี้วัด

วัดการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะผ่านทาง Internet ,
Intranet , ปูายประชาสัมพันธ์ , เสียงตามสาย TV วงจรปิด

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะทาให้บุคลากรทราบความ
เคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาล มีการประสานงาน
ภายในที่ดี

๔. สูตรในการคานวณ
๑.คะแนนการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กรจากแบบสารวจ

X ๑๐๐

คะแนนเต็ม
๒.คะแนนการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ภายนอกองค์กรจากแบบสารวจ

X ๑๐๐

คะแนนเต็ม

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล

ร้อยละ
ปีละ ๑ ครั้ง
ทุกกลุ่มงาน / ฝุาย
แบบสารวจ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ , สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านกิจกรรมพิเศษ

๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ภายนอก>๘๐%

๙๒
ภายนอก >๘๐%

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๓๘. อัตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
รพ.มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เสี่ยงต่อการทางานและ
คุณภาพในการให้บริการอยู่บ้าง ซึ่งได้สารวจไปแล้ว และควรได้รับการ
ปรับปรุงโดยด่วน
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อเร่งรัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการให้บริการ
๔. สูตรในการคานวณ

จานวนพื้นที่การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ได้ดาเนินการตามแผน ปี ๒๕๖๔X ๑๐๐
จานวนพื้นที่การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติในแผน ปี ๒๕๖๔

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล

ร้อยละ
ทุกเดือน
พัสดุ
แผนครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คณะกรรมการENV
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ประธานคณะกรรมการโครงสร้างสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้าน
บริหาร

๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

>๖๐%

๙๓

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๓๙. อัตราการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนเงินงบประมาณ , งบค่าบริการ
ทางการแพทย์ (UC) , และแผนเงินบารุงโรงพยาบาล เสร็จทัน
ภายในเวลาที่กาหนด
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

โรงพยาบาลสามารถดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ตามแผนเงินงบประมาณ, งบค่าบริการทางการแพทย์ (UC) , และแผนเงิน
บารุงโรงพยาบาลได้สาเร็จเสร็จทันภายในเวลาที่กาหนด

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. สูตรในการคานวณ

จานวนรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่จัดซื้อ – จัดจ้าง ได้สาเร็จ X ๑๐๐
จานวนรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่จัดซื้อ – จัดจ้างทั้งหมด
ร้อยละ
ทุกเดือน
กลุ่มงานพัสดุ
แบบรายงานการจัดซื้อ – จัดจ้าง
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานพัสดุ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
รองผู้อานวยการฝุายบริหาร, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

๑๐๐%

๙๔

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๐. อัตราการซ่อมบารุงเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ควรมีกาหนดระยะเวลาในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ และการซ่อมแซมอาคาร
สถานที่
5. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ควรเสร็จภายใน ๓ วันหรือภายใน ๔๐ วัน
กรณีต้องซื้ออะไหล่ อุปกรณ์
6. ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบ ควรเสร็จภายใน ๓ วันหรือ
ภายใน ๔๐ วัน กรณีต้องซื้ออะไหล่ อุปกรณ์
7. ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการลงโปรแกรมเสร็จภายใน ๕ วัน
8. สามารถออกใบอนุมัติจ้างซ่อมกรณีที่ต้องจ้างช่างภายนอก ภายใน ๓๐ วัน
เพื่อพัฒนาระบบซ่อมบารุงให้รวดเร็วตั้งแต่การจัดหาวัสดุจนถึงการดาเนินการ
ซ่อมแซม

๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน

๑. จานวนงานซ่อมครุภัณฑ์ที่เสร็จตามเกณฑ์เวลาที่กาหนด
X ๑๐๐
จานวนงานซ่อมครุภัณฑ์ทั้งหมด
๒. จานวนงานซ่อมอาคารสถานที่ที่เสร็จตามเกณฑ์เวลาที่กาหนด X ๑๐๐
จานวนงานซ่อมอาคารสถานที่ทั้งหมด
๓. จานวนงานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการลงโปรแกรมเสร็จตามเกณฑ์เวลาที่กาหนด X ๑๐๐
จานวนงานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการลงโปรแกรมทั้งหมด
๔. จานวนงานที่ต้องจ้างช่างภายนอกที่สามารถออกใบอนุมัติภายใน ๓๐ วัน X ๑๐๐
จานวนงานที่ต้องจ้างช่างภายนอกทั้งหมด
ร้อยละ
ทุกเดือน
ใบส่งซ่อม
ทะเบียนรวบรวมใบส่งซ่อม , รายงานอุบัติการณ์
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานพัสดุ , กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์,
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

๙๕
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓

๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

กลุ่มการพยาบาล , สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝุายบริหาร ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร
๑. ครุภัณฑ์๙๒.๔๕% (๖ เดือน)
๒.อาคาร๘๗.๓๙% (๖ เดือน)
๓.คอมพิวเตอร์๙๕.๐๐% (๑๒ เดือน)
>๙๐%

๙๖

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรการบริหาร จัดการพื้นที่ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๑. ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ประเมินผลสาเร็จของยุทธศาสตร์โรงพยาบาล โดยการประเมินผลลัพธ์ตาม KPI
ทั้ง ๕๑ ตัวชี้วัด
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการควบคุมและกากับ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์โดยทีมผู้บริหาร

๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

จานวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๔x ๑๐๐
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ
ทุกเดือน
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลความสาเร็จของตัวชี้วัด
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล , สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝุายบริหาร ,ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร
>๖๐%

๙๗

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๒. จานวนบุคลากรถูกกระทารุนแรงจากผู้มารับบริการ
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

บุคลากรหมายความถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่น ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารวมถึงนิสิตนักศึกษาซึ่งเข้า
รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของสถาบันการศึกษา
และได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ควบคุมในการให้บริการสาธารณสุขด้วยและยัง
รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่นอก
โรงพยาบาล เช่น บุคลากร ที่ออกเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้มารับบริการหมายความถึงผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย ผู้มารับบริการ หรือผู้ที่เจตนาก่อความ
รุนแรงต่อบุคลากรทั้งในและนอกสถานพยาบาล
ความรุนแรง/กระทารุนแรง หมายความถึง หมายรวมถึง ความรุนแรงต่อร่างกายและ/
หรือจิตใจ ที่เกิดจากความตั้งใจ อันรวมถึงการกระทา ใช้กาลัง พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
โดยใช้สิ่งของหรือไม่ก็ตาม เช่น ทุบ ตี ตบ ฟาด ผลักดึง ลาก กระชากหยิก บิด กา เตะ
ถีบ กัด ทิ่ม แทงกระแทกขว้างปาด้วยวัตถุ ใช้อาวุธ มีด ปืน
ยิง ทาลายข้าวของ ทาร้ายตนเอง ทาร้ายผู้อื่น การล่วงเกินทางเพศ สัมผัสร่างกายโดยไม่
ยินยอมและไม่มีเหตุอันควรการทาร้ายจิตใจ เช่น การว่ากล่าว ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม
ข่มขู่ ตะคอก กดดัน การกระทาที่ทาให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยค่า ต่าต้อย อับอาย เสื่อมเสีย
เกียรติและศักดิ์ศรี เสียชื่อเสียง วิพากษ์วิจารณ์ให้เสื่อมเสีย การใช้คาหยาบ การตาหนิติ
เตียน/กล่าวโทษการใช้คาพูดคุกคามวางตัวเหนือกว่า/อ้างตัวว่าเป็นผู้มีอุปการคุณ การ
ไม่ให้เกียรติ ติดตามบุคลากรไปนอกโรงพยาบาลหลังเวลาปฏิบัติงาน
ทาให้กลัวการข่มขู่ด้วยการกระทาและ/หรือคาพูด การทาให้กลัว การบันทึกเสียง
ภาพ และ/หรือวิดีโอ โดยมีการนาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ
๕. หน่วยที่วัด

เพื่อหาทางปูองกันและพัฒนาระบบการจัดการความรุนแรงในสถานที่ปฏิบัติงานและใน
สถานพยาบาล
จานวนครั้งที่เกิด
ครั้ง

๙๘
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ทุกเดือน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
RM,ทุกหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ,คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
๐

๙๙

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๓. อัตราการถูกของมีคมทิ่มตาหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

เพื่อประเมินความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
เรื่องการเกิดอุบัติการณ์จากของมีคมทิ่มตาหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง อาจเกิดจากความ
ประมาทและขาดความตระหนักต่อกระทบที่จะเกิดมาภายหลัง
๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับบุคลากรจากการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อลดการเกิดอุบัติการณ์ จากการถูกของมีคมทิ่มตาหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
๑. จานวนครั้งการเกิดของมีคมทิ่มตาหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง X ๑๐๐
จานวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในขณะนั้น
ร้อยละ
ทุกเดือน
งานปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
แบบฟอร์ม ๗๕๐๐
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
คณะกรรมการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, ICN
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์,คณะกรรมการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
ปี ๒๕๖๓ = ๔.๙๒ %
ปี ๒๕๖๒ =๕.๗๕ %
ปี ๒๕๖๔<๒.๕ %

๑๐๐

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๔. พัฒนาระบบ HRP
๑.ร้อยละความสาเร็จของแผน
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
แผนอัตรากาลังคนทั้งหมดของโรงพยาบาล และแผนอัตรากาลังตามการเป็นศูนย์
เชี่ยวชาญ ๗สาขา
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

จานวนบุคลากรเพียงพอในศูนย์เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ตาม LEVEL ที่กาหนด (ทาเพิ่มใน
ส่วนของ สมรรถนะเหมาะสมกับศูนย์เชี่ยวชาญแต่ละสาขา)

๔. สูตรในการคานวณ
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

จานวนการผ่านเกณฑ์ของศูนย์เชี่ยวชาญ ๗สาขา
แผน
ทุกเดือน
ทุกหน่วยงาน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ก.ยุทธศาสตร์+คกก.HRD + ศูนย์เชี่ยวชาญ ๗ สาขา
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คกก.HR
๘๐%

๑๐๑

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๔. พัฒนาระบบ HRD
๒.อัตราการฝึกอบรมตาม Training Needs
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

Training Needs หมายถึง การฝึกอบรมที่หน่วยงานเห็นว่ามีความ
จาเป็นต้องให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งความรู้หรือทักษะ โดย
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง แผนยุทธศาสตร์ หรือทิศทางในการ
พัฒนาของโรงพยาบาล
เพื่อให้ทุกกลุ่มงาน/ฝุาย ได้วิเคราะห์ Training Need ของตนเอง โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือปัญหาในหน่วยงานและมีการฝึกอบรมตาม
Training Needs ที่ได้วิเคราะห์ไว้ เพื่อนาความรู้มาปฏิบัติงานในกลุ่ม
งาน/ฝุาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๔. สูตรในการคานวณ
จานวนหัวข้อการฝึกอบรมในบัญชีที่บุคลากรได้รับการฝึกอบรมจริง X ๑๐๐

จานวนหัวข้อการฝึกอบรมในบัญชี Training Needs
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล

๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
ทุกลุ่มงาน / ฝุาย, กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บัญชี Training Needs
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุกกลุ่มงาน / ฝุาย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HRD),ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
และวิชาการ
ก.พยาบาล ๔๐%
>๗๐%

๑๐๒

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๔. พัฒนาระบบ HRM
๓.๑ อัตราความพอเพียง
๒. ความหมายของตัวชี้วัด

การมีบุคลากรที่ทางานในอัตราขั้นต่าของ FTE
FTE หมายถึง หน่วยนับภาระงานของพนักงาน นามากาหนดอัตรากาลังที่ต้องการใช้ซึ่ง
จะคิดคานวณจานวนอัตราบุคลากรโดยการเทียบกับชั่วโมงการทางานที่พนักงานเต็ม
เวลาหนึ่งคนทาในช่วงเวลาหนึ่งๆเช่น
เกณฑ์กาหนดอัตรากาลังพยาบาลขั้นต่าเพื่อการดูแลผู้ปุวยอย่างปลอดภัยใน
สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ สภาการพยาบาลกาหนดให้พยาบาล ๑ FTE
มีเวลาทางาน ๗ชั่วโมงต่อวัน ๓๕ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

มีอัตรากาลังเพียงพอต่อการให้บริการตามกรอบFTE
(ภาระงานทั้งปีของตาแหน่งนั้นๆ
Productive hours/year ของบุคลากร๑คนในตาแหน่งนั้นๆ) นามาเทียบกับจานวน
บุคลากรตาแหน่งนั้นๆที่มีอยู่
ร้อยละ
ทุก ๓ เดือน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
HRM+ HR
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คกก.HR

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

๑๐๐%

๑๐๓

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๔. พัฒนาระบบ HRM
๓.๒อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด ๑. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา ๑ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ)
โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. บุคลากรสาธารณสขุ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง)
- ข้าราชการ
- พนักงานราชการ
– ลูกจ้างประจา
– ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /รายวัน/จ้างเหมาบริการ)
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม เขต
สุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงานในความรับผิดชอบของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
ทุกระดับ ทุกสายงาน
๓. อัตราการคงอยู่ของบคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
หมายถึงจานวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด ๕ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงาน
ราชการลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา ๑ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ)
โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จนถึงวันที่เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากร ๕
ประเภทการจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมาณ (๑ตุลาคม)
๔. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ลาออกจากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากระบบฐานข้อมูล HROPS
๕. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ถูกให้ออกจากการปฏิบัติงานโดยมี
ความผิดจากระบบฐานข้อมูล HROPS
๖. การโอน หมายถึงการให้บุคลาการสาธารณสุขโอนไปสังกัดใหม่นอกสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากระบบฐานข้อมูล HROPS
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ๑. เพื่อส่งเสริมสร้างระบบการทางานและสงแวดล้อมที่ดีในการทางาน ด้วยกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อธารงรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุข
จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่เก็บข้อมูลx ๑๐๐
๔. สูตรในการคานวณ
จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ณ ต้นปีงบประมาณ (๑ตุลาคม)
๕. หน่วยที่วัด

ร้อยละ

๑๐๔
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล

๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ทุกเดือน
ทุกกลุ่มงาน / ฝุาย
แบบสารวจ
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล , กลุ่มการพยาบาล , สานักงาน IT , คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล , คณะกรรมการ HRD,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,ผู้อานวยการด้าน
พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และวิชาการ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘๕%

๑๐๕

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๕. อัตราเพิ่มรายรับจากการให้บริการ
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
เพิ่มศักยภาพการรักษาและพัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินในกลุ่มข้าราชการ
ประกันสังคม พรบ.ประกันอุบัติเหตุ และผู้ปุวยหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบบริการ ในกลุ่มผู้ปุวยกลุ่มข้าราชการ และชาระเงินเองทาให้มีรายรับ
ในส่วนนี้มากขึ้น รายรับที่จะนามาวิเคราะห์ไม่รวมถึงเงินเดือน, เงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน ใน รพศ. งบค่าเสื่อมและงบลงทุน ซึ่งได้รับจากงบประมาณ
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๑. พัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินในกลุ่มข้าราชการ ประกันสังคม พรบ.ประกัน
อุบัติเหตุ และผู้ปุวยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒. เพื่อพัฒนางานบริการผู้ปุวยที่สามารถสร้างรายรับให้โรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งการตรวจสุขภาพเชิงรุก การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
๓. พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรคยากๆ
๔. สูตรในการคานวณ
๑. จานวนรายรับจากการให้บริการ UC ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๓ X ๑๐๐
จานวนรายรับจากการให้บริการ UC ปี ๒๕๖๓
๒. จานวนรายรับจากการให้บริการ ประกันสังคมปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๓ X ๑๐๐
จานวนรายรับจากการให้บริการ ประกันสังคมปี ๒๕๖๓
๓. จานวนรายรับจากการให้บริการ ชาระเงินปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๓ X ๑๐๐
จานวนรายรับจากการให้บริการ ชาระเงินปี ๒๕๖๓
๕. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ทุกเดือน
๗. แหล่งของข้อมูล
กลุ่มงานบัญชี , ศูนย์ประกันสุขภาพ
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของโรงพยาบาล
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
ศูนย์ประกันสุขภาพ , ทุกหน่วยบริการผู้ปุวย
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๑๒. ติดตามประเมินผล
กลุ่มงานบัญชี , ศูนย์ประกันสุขภาพ, ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงิน
การคลัง
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓>๕%เงิน UC
=
เงินประกันสังคม=
เงินบารุง
=
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔
เงิน UC = เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓>๕%
เงินประกันสังคม = เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓>๕%
เงินบารุง
= เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓>๕%

๑๐๖

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๖. อัตราการเพิ่ม Adj.RW ทุกสิทธิ
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
Adj.RW : adjusted relative weight ค่า RW ที่ปรับตามจานวนวันนอนโรงพยาบาล
คนไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล โดยสิทธิการ
รักษาพยาบาลมี ๓ระบบใหญ่ คือ
๑. สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
๒. สิทธิประกันสังคม
๓. สิทธิหลักประกันสุขภาพ
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓

๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรในโรงพยาบาล
สูตรที่ ๑กรณีวันนอนสูงกว่าค่า OT แต่ไม่เกิน ๒เท่าของ OT ใช้สูตรAdjRW=RW +
OF*b๑๒*(LOS – OT)
สูตรที่ ๒กรณีวันนอนสูงกว่า ๒เท่าของ OT แต่ไม่เกิน ๓เท่าของ OT ใช้สูตร
AdjRW=RW + OF*b๑๒*OT + OF*b๒๓*(LOS – ๒*OT)
สูตรที่ ๓กรณีวันนอนเกิน ๓เท่าของ OT ใช้สูตรAdjRW=RW + OF*OT*(b๑๒ + b๒๓)
บาท
ทุกเดือน
ศูนย์ประกันสุขภาพ/การเงิน
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุก PCT , ทุกหน่วยบริการผู้ปุวย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓>๑๐%
๑. กรมบัญชีกลาง
=
๒. ประกันสังคม
=
๓. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ =
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓>๕ %

๑๐๗

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๗.Unit Cost ผู้ปุวยนอก – ใน ไม่เกินค่าเฉลี่ย
(OPD = ๙๐๐)
(IPD = ๒๒,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐)
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
ต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit Cost)หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการให้บริการ
ผู้ปุวย ๑หน่วยของการให้บริการ อาจเป็นต่อครั้งผู้ปุวยนอก หรือต้นทุนต่อวันนอนของ
ผู้ปุวยใน ซึ่งหน่วยของการให้บริการอาจเป็นจานวนครั้ง หรือจานวนรายการที่ให้บริการ
ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department : OPD) คือผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่
ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลยในวันที่เข้ารับการรักษา
ผู้ป่วยใน (Out-Patient-Department : IPD)หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ชั่วโมง โดยได้รับการวินิจฉัยและ
คาแนะนาจากแพทย์และให้รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ปุวยในแต่เสียชีวิตก่อน ๖ชั่วโมง
ด้วย
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อบริหารการเงิน,การคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สูตรในการคานวณ
Unit Cost ผู้ปุวยนอก ≤๙๐๐
Unit Cost ผู้ปุวยใน≤๒๒,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐
๕. หน่วยที่วัด
บาท
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล ทุกเดือน
๗. แหล่งของข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
รายงานการเงิน
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
คกก.CFO+คกก.HighCost+MSO+NSO+ก.เภสัช+Lab+X-ray
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๑๒. ติดตามประเมินผล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔
ไม่เกินค่ากลาง +ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๑๐๘

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๘. ค่าใช้จ่าย ต่อ RW ตามระบบ DRG
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
เมื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคมากขึ้น ทาให้ค่า RW เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นในการดูแลรักษาโรคยากๆเหล่านั้นควรจะมากขึ้นแต่ควรเป็นไป
ตามสัดส่วนเดียวกันกับค่า RW หรือลดลงจากการใช้ทรัพยากรโดย
ประหยัด
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๑. เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรในการดูแลผู้ปุวยใน
๒. เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคในเชิงลึกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นไปตาม
สัดส่วนกับการเรียกเก็บตาม RW ที่เพิ่มขึ้น
๔. สูตรในการคานวณ
ค่าใช้จ่ายผู้ปุวย IPD แยกตามสิทธิ (กรมบัญชีกลาง,ปกส.,UC)
จานวน adjust RW ผู้ปุวย IPD แยกตามสิทธิ
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓

๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

บาท
ทุก ๓ เดือน
ศูนย์ประกันสุขภาพ/การเงิน
แบบรายงานค่าใช้จ่ายตาม RW
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ทุก PCT , ทุกหน่วยบริการผู้ปุวย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ลดลงจากปี ๒๕๖๒>๑๐%
๑. กรมบัญชีกลาง
= ๑๘,๑๗๑.๐๓บ. ( เกินเปูา )
๒. ประกันสังคม
= ๑๕,๑๗๘.๔๖บ.
๓. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ = ๑๔.๒๕๙.๓๒บ. ( เกินเปูา )
ไม่เกินค่ากลาง + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๑๐๙

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๔๙. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)
หมายถึง การรับผู้ปุวยเข้ามาเพื่อรับการรักษาทาหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มี
การเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และสามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกัน
กับวันที่รับไว้ทาหัตถการหรือผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล
ตั้งแต่๒ชั่วโมงถึงเวลาจาหน่ายออกไม่เกิน ๒๔ชั่วโมง ตามรายการหัตถการ
แนบท้าย
การรักษา การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD๙)
CM Proceduresของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑. Inguinal hernia , Femoral hernia
๒. Hydrocele
๓. Hemorrhoid
๔. Vaginal bleeding
๕. Esophagogastricvarices
๖. Esophageal stricture
๗. Esophagogastric cancer with obstruction
๘. Colorectal polyp
๙. Common bile duct stone
๑๐. Pancreatic duct stone
๑๑. Bile duct stricture
๑๒. Pancreatic duct stricture
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๑. ลดความแออัดของผู้ปุวยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อให้มีจานวนเตียงที่
สามารถรับผู้ปุวยที่จาเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ปุวยใน
๒. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง
๓. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
๔. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ปุวยในการมารับ
บริการ
๔. สูตรในการคานวณ
(A/B)*๑๐๐
A: จานวนผู้ปุวยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
B:จานวนผู้ปุวยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบOne Day
Surgery ด้วยโรคที่กาหนด (Principle diagnosis)

๑๑๐
๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

ร้อยละ
ทุกเดือน
หน่วยงานที่มีหัตถการ
One Day Surgery System
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
SP ODS + OR + PCT ที่มีการทาหัตถการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์
เพิ่มขึ้น ๒๐% จากปี๒๕๖๓

๑๑๑

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๕๐. ตัวชี้วัดด้านการเงิน
- Quick ratio
- Current ratio
- Cash ration
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) หมายถึง
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่นามา
คานวณจากการนาสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) มาเปรียบเทียบ
กับหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) เพื่อหาอัตราส่วน (Ratio) ซึง่
เป็นอัตราส่วนใช้วัดความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นหรือเพื่อใช้วัด
สภาพคล่องของกิจการ
๑.๑อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอัตราส่วนใช้วัด
สภาพคล่องของกิจการแสดงความสามารถที่กิจการนาสินทรัพย์หมุนเวียน
ไปชาระหนี้สินหมุนเวียนได้กี่เท่าและสามารถชาระได้ทันเวลาหรือไม่
Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน
=
เท่า
๑.๒อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด
สภาพคล่องของกิจการอีกประเภทหนึ่งแสดงความสามารถที่กิจการจะนา
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วมาจ่ายชาระหนี้สินระยะสั้น
ได้ทันเวลาหรือไม่
Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สิน
หมุนเวียน =
เท่า
หากผลลัพธ์ มีค่ามากกว่า ๑หมายความว่า กิจการนั้นมีสภาพคล่องที่ดี
สินทรัพย์มากกว่าหนี้สินซึ่งมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชาระหนี้สินระยะ
สั้น
หากผลลัพธ์ มีค่าน้อยกว่า ๑หมายความว่า กิจการนั้นขาดสภาพคล่องมี
หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งอาจจะทาให้กิจการต้องกู้
เงินเพิ่มหรือเปลี่ยนสินทรัพย์ระยะยาวเป็นเงินเพื่อมาใช้ชาระหนี้สินระยะ

๑๑๒

๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
๔. สูตรในการคานวณ

๕. หน่วยที่วัด
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๗. แหล่งของข้อมูล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
๑๒. ติดตามประเมินผล
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔

สั้น
เพื่อองค์กรที่มีธรรมาภิบาลการบริหารจัดการด้านการเงินการคล้ง
เกณฑ์การคานวณ : นาผลวิเคราะห์มารวมกัน ตามคะแนนดังนี้ถ้าได้
คะแนน เป็น ๐ไม่มีภาวะวิกฤติ ได้ ๕คะแนน
ถ้าได้คะแนน เป็น ๑มีภาวะวิกฤติค่อนข้างน้อยได้ ได้ ๔คะแนน
ถ้าได้คะแนนเป็น ๒ - ๓มีภาวะวิกฤติปานกลาง ได้ ๓คะแนน
ถ้าได้คะแนน เป็น ๔ - ๕มีภาวะวิกฤติค่อนข้างสูง ได้ ๒คะแนน
ถ้าได้คะแนน เป็น ๖ - ๗มีภาวะวิกฤติรุนแรง ได้ ๑คะแนน
อัตรา
ทุก ๓ เดือน
รายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล
จัดเก็บจากรายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
คกก.CFO+คกก.HighCost+MSO+NSO+ก.เภสัช+Lab+X-ray+เวช
ระเบียน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ,
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
- Quick ratio
๑.๐
- Current ratio ๑.๕
- Cash ration ๐.๘

๑๑๓

Measurement Template

ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อตัวชี้วัด
KPI ๕๑. มูลค่าการใช้ยา และ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๒. ความหมายของตัวชี้วัด
มูลค่าใช้จ่ายด้านยา , เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรมและวัสดุวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ไม่เกิน ๑๐% เมื่อเทียบกับจานวนผู้ปุวยที่เท่ากัน
๓. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรด้านยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์
อย่างคุ้มค่า,ประหยัด
๔. สูตรในการคานวณ
๑. มูลค่าการใช้ยา ปี ๒๕๖๔–๒๕๖๓ X ๑๐๐
จานวนมูลค่าการใช้ยา ปี ๒๕๖๓
๒.มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี ๒๕๖๔–๒๕๖๓X ๑๐๐
จานวนค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี ๒๕๖๓
๓. มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม ปี ๒๕๖๔–๒๕๖๓X ๑๐๐
มูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม ปี ๒๕๖๓
.๔.มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๔–๒๕๖๓X ๑๐๐
มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๓
๕. หน่วยที่วัด
ร้อยละ
๖. ความถี่ในการเก็บข้อมูล
๓ เดือน
๗. แหล่งของข้อมูล
กลุ่มงานเภสัชกรรม , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , กลุ่มการพยาบาล ,
กลุ่มงานทันตกรรม , ฝุายบริหารทั่วไป , กลุ่มงานรังสีวิทยา ,
บัญชีของโรงพยาบาล
๘. เครื่องมือที่จัดเก็บ
บัญชีมูลค่าการใช้ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์
๙. ใครเป็นผู้ตั้งเปูา
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
๑๐. ใครเป็นเจ้าภาพ
คกก.CFO+คกก.HighCost+OR+ทันตกรรม+Lab+X-ray+พัสดุ+บัญชี
๑๑. ใครเป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๑๒. ติดตามประเมินผล
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์ , ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงิน
การคลัง
๑๓. ข้อมูลฐานปี ๒๕๖๓
ลดลงจากปี ๒๕๖๒>๑๐%
๑. มูลค่าการใช้ยา
= ………….%
๒. มูลค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา = ………….%
๓. มูลค่าวัสดุทันตกรรม= ………….%
๔. มูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ = ………….%
๑๔. เปูาหมายปี ๒๕๖๔
เพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑๐%จากปี ๒๕๖๓
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คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ลาดับ

๑
๒
๓

ชื่อ – สกุล
นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ
นายแพทย์สกล สุขพรหม
นายแพทย์ดิเรกดีศิริ

๔
๕

นางสาวสมพร พฤกษ์ทวีศักดิ์
นายแพทย์กัลย์ ลิมกุล

๖

นายแพทย์วชิร รุจิโมระ

๗

นายแพทย์อรรถพล วันดี

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ทันตแพทย์หญิงศรัญญาจิรธนานันท์
นายแพทย์เกรียงไกร โพธานันท์
แพทย์หญิงศิริพร ธนามี
แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล
แพทย์หญิงจันทิรา แก้วสัมฤทธิ์

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นายแพทย์วิจักษณ์ กาญจนอุทัย
แพทย์หญิงจุฑาสินี สัมมานันท์
เภสัชกรสิทธิชัย จันทร์วงศ์ไพศาล
น.ต.พญ.วีรยา สุรารักษ์
แพทย์หญิงเจติยา สุรารักษ์
นายแพทย์ธนา ขายัง
แพทย์หญิงศศิธร พินิจผล
นายแพทย์สันติ อังคณาโสภิต
นายแพทย์อรรถพร ปิยะภาณี
แพทย์หญิงดรุณี ศรีวิไล
แพทย์หญิงสาธิตา วรสุวรรณรักษ์
แพทย์หญิงวรัญญู ว่องวานิช
นายแพทย์จีรศักดิ์ ศรีเจริญ
นางจริยา ผดุงพัฒโนดม

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์ (๑)
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์ (๒)และหัวหน้ากลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม
รองผู้อานวยการฝุายการพยาบาล
รองผู้อานวยการฝุายบริหารและผู้ช่วยผู้อานวยการด้าน
โครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน
บริการสุขภาพ (Service Plan)
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านเศรษฐกิจการเงินและ
การคลัง
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและบริการ
สาธารณสุข
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านด่านหน้า
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านความเสี่ยง
ผข.ผอ.ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประธานองค์กรแพทย์และหัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายแพทย์ธันยา วิชัยโกศล
ทันตแพทย์ธนพันธ์ ลีลานันทกิจ
แพทย์หญิงศิริพร ธนามี
นายแพทย์มนตรี ยวดยง
แพทย์หญิงญาณิฐา ชาญอนุรักษ์
นางนันทิยา สหสุนทรวุฒิ
นางสมปอง มิลินทานนท์
นางพัชราภรณ์ เย็นสาราญ
แพทย์หญิงธิดารัตน์ อัคราช
นางจิตติมา นาครินทร์
นางสาวรุ่งอรุณ เสือสมิง
นางสุวิมล หิรัญศิริ
นางชูศรี ขันธ์ศรี
นางสาวรุ่งวิภา เสรีธนากร
นางนงลักษณ์ คาทัศน์
นายอภิชาต พิมลไพบูลย์

๔๙ นางยุพา สิทธิมนัส
๕๐ นางสาวพัฒนาภรณ์ คันทะสอน

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ปุวยนอก
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มงาน
โครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาล
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านการควบคุมโรคและปูองกัน
การติดเชื้อ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นางสาวนิทิตา มาสศรี
นางสาวอภิญญา สิ่งคงสิน
นางสาวเปมิกา คชายุทธเดช
นางธัญลักษณ์ องอาจสิทธิชัย

๕๑ นายวิสวัสกิจ ทรงพร
๕๒ นายศิริชณ จิตวิภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓๘

๔๗ นางดวงใจ พงษ์จันทร์
๔๘ นางสาวเอมิกาญไชคินี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

