


คํานํา 

 แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นับเปน “ฉบับปรับปรุงแกไขครั้งที่ 1 เดือน กันยายน 2563” ซึ่งได   

มีการปรับปรุงแกไขหลังจากที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร โดยการทบทวนประเด็น

ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดอยางมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตร

ดําเนินการในปงบประมาณ 2564  

 ดังนั้น เอกสารฉบับนี้ นับมีความสมบูรณมากขึ้นตามลําดับ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนใหโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนด “ศูนยการแพทยชั้นนําและสาธารณสุขระดับนานาชาติ” ในป 2568 

 หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะสามารถเปนเครื่องมือใหทุกหนวยงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

และเครือขาย ใชเปนเข็มทิศเพื่อกาวเดินไปพรอมๆกัน ภายใตการเปนองคกรแหงการเรียนรู ท่ีมุงสูผูใชบริการ

เปนศูนยกลางอยางแทจริง  หากมีขอเสนอแนะประการใดท่ีเปนประโยชน กรุณาชี้แนะไดกลุมงานยุทธศาสตร

และแผนงานโครงการ คณะผูจัดทํายินดีรับคําชี้แนะ เพื่อแกไขปรับปรุงใหแผนยุทธศาสตรมีคุณภาพมากขึ้น 

 

                                                     กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ 

                                                  กันยายน 2563 
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สารบัญ 

   หนา 

คํานํา   ก 

สารบัญ   ข 

แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลภูเก็ต พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวน ป 2563) 1 

ความเชื่อมโยงความทาทาย กลยุทธ วัตถุประสงคระยะสั้น เผาหมาย กลวิธีหลักและตัวชี้วัดการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ป 2563 – 2564 

 

2 

แผนยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ และตัวชีว้ัด 7 

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาํเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร (Template)  

 ยุทธศาสตรที่1 : สงเสริม ปองกันควบคมุโรค และภัยสุขภาพ อยางมีเอกภาพ เปนธรรม  

                    และสรางสรรค 

11 

  - รอยละความสาํเร็จของตัวชี้วัดกลุมวัย  

  - รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) ที่มีคณุภาพ  

  - รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ Green & Clean   

  Hospital 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและสงเสริม การจัดการระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีคุณภาพ 

                     และไดมาตรฐาน 

16 

  - รอยละของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่เปดดําเนินการในพื้นที่  

  - รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผานเกณฑ 5 ดาว  

  - รอยละของตัวชี้วัด Service Plan ทุกสาขา ท่ีผานเกณฑ (สาขาละ 1 KPI)  

  - อัตราการสงตอออกนอกเขตสุขภาพ  

  - ผานเกณฑ ER คุณภาพ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สมรรถนะและศักยภาพบุคลากร      

                    ใหสามารถรองรับภารกิจและวิสัยทัศนท่ีกําหนด 

25 

  - รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด  

  - ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ  

 ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร องคความรู ขอมูล เทคโนโลยี   

                     สารสนเทศ ดานการแพทยและสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล 

30 

  - การประเมิน ITA ผานเกณฑ  

  - รอยละ Aappinometer  

  - ระดับความสําเร็จของ Smart Hospital  

  - สถานการณวิกฤตทางการเงิน  
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององคกรตามมาตรฐาน HA 35 

ตัวชี้วัดสัญทางคลินิก (Thip) 41 

ตัวชี้วัดตามมิติการพัฒนาคุณภาพ  

 PCT ศัลยกรรม 45 

 PCT อายุรกรรม 49 

 PCT สตูิ – นรีเวชกรรม 53 

 PCT ศัลยกรรมกระดูก 54 

ภาคผนวก  

 SWOT analysis  
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แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริม ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ อยางมีเอกภาพ เปนธรรม และสรางสรรค 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี ไดรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

     โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ ปงบ 
2561 

ปงบ 
2562 

ปงบ 
2563 

1. การพัฒนาคณุภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

1. โครงการพัฒนาและสราง 

    ศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 

  รอยละความสําเร็จของตัวชี้วัดกลุมวัย 

 
80% 81.81% 87.5% 87.5% 

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานปฐมภูม ิ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาํเภอ 1. การพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

  รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 

60% 100% 100% 100% 
- รองผอ.กลุมภารกิจ 

ดานปฐมภูม ิ

3. การปองกันควบคุมโรค และลด
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

1. การพัฒนาระบบการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ 

2. ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบ 
 การโตตอบภาวะฉุกเฉินและภัยสขุภาพ*1 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานการพยาบาล 

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานปฐมภูม ิ

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานทุติ-ตติยภูมิ 

4. การบริหารจดัการสิ่งแวดลอม 1. การบริหารจดัการสิ่งแวดลอม   ผานเกณฑ Green and clean hospital 
ระดับดีมาก  

ขึ้นไป 
ระดับด ี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก Plus 

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานอํานวยการ 

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานปฐมภูม ิ
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แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและสงเสริม การจัดการระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  ประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน อยางทั่วถึง เปนธรรม โดยเนนระบบการแพทยระดับตติยภูมิ และเฉพาะทางขั้นสูง  
     และรองรับอุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา ดวยระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย เทาเทียม 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ปงบ 

2561 
ปงบ 

2562 
ปงบ 

2563 
1. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูม ิ 1. พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูม ิ   รอยละของหนวยบริการปฐมภูมแิละเครือขาย

หนวยบริการปฐมภูมิทีเ่ปดดาํเนินการในพ้ืนที ่
≥ 36% NA NA 42.86% 

(6/14) - รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานปฐมภูม ิ  รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนา

คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผานเกณฑ 5 ดาว 
≥ 75% 33.33% 

(3/9) 
77.78% 

(7/9) 
77.78% 

(7/9) 
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
    (Service Plan  ทุกสาขา) 

  รอยละของตัวชี้วัด service plan ที่ผานเกณฑ 
(สาขาละ 1 KPI) 

≥ 70% 53.85% 
(14/26) 

73.08% 
(19/26) 

73.08% 
(19/26) - รองผอ.กลุมภารกิจ 

ดานทุติ-ตติยภูม ิ
- รองผอ.กลุมภารกิจ 

ดานการพยาบาล 
- รองผอ.กลุมภารกิจ 

ดานปฐมภูม ิ
- ประธาน Service Plan 

3. การพัฒนาระบบบริการ 
ทางการแพทยฉุกเฉิน ครบวงจร 
และระบบการสงตอ 

1. พัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 

  ระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 ไดมาตรฐาน*2 

ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ - รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานทุติ-ตติยภูม ิ

- PCT 
- กลุมงานอุบัติเหตุ    
และฉุกเฉิน 

  อัตราการสงตอนอกเขต ลดลง 23.27% 19.80% 15.46% 
  ER คุณภาพ*3 ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ 

4. การพัฒนาระบบบริการการแพทย
เฉพาะทางขั้นสูง (Excellence) 

1. พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะ
ทางการแพทยขั้นสูง 

  จํานวนศูนยการแพทยเฉพาะทาง (ศูนย) 7 7 7 7 - รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานทุติ-ตติยภูม ิ

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานการพยาบาล 

5. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย 

1. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
    ดานการแพทยและสาธารณสุข 

  รพ.ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปน  
 รพ.ตนแบบนํารอง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ป 2565 จัดทํา

โครงการ 
เขาแผน
จังหวัด 

ผานครม.  
รอสภาพัฒนฯ

พิจารณา 
จัดสรรงบ 

- รองผอ.ฝายการแพทย 

2. สงเสริมการใชการแพทยแผน
ไทย/ทางเลือก ภูมิปญญา และ
ผลิตภณัฑ สมุนไพรแบบครบวงจร 

  รพ.มีเครือขายใหบริการดานการแพทยแผนไทย
สําหรับหนวยบริการ ปฐมภมูิ และทุติยภูมิ ท่ีได
มาตรฐานเชื่อมโยงการทองเที่ยว 

อยางนอย  
1 แหง 

3 แหง 
(วชิระ 

เกาะแกว 
เชิงทะเล) 

3 แหง 
(วชิระ 

เกาะแกว 
เชิงทะเล) 

3 แหง 
(วชิระ 

เกาะแกว 
เชิงทะเล) 

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานปฐมภูม ิ

- รองผอ.กลุมภารกิจ 
ดานทุติ-ตติยภูม ิ

- รองผอ.ฝายการแพทย 
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แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและสงเสริม การจัดการระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน (ตอ) 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ปงบ 

2561 
ปงบ 

2562 
ปงบ 

2563 
6. เตรียมความพรอมในการรองรับโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา 

การบริหารจัดการรองรับ
สถานการณโรคอุบัติใหม อุบัตซิ้ํา 

 บุคลากรไมติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย 
- รองผอ.ฝายการแพทย  ผูปวยที่เขารับบริการใน รพ. ไมตดิเชื้อจากผูปวย

กลุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ําทีร่ักษาตัวในรพ. 
0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สมรรถนะ และศักยภาพบุคลากร ใหสามารถรองรับภารกิจและวิสัยทัศนที่กําหนด 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  รพ.มีกําลังคนดานสุขภาพ ที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสมอยางเปนธรรมและท่ัวถึง รวมทั้งเจาหนาที่มีความสุขในการทํางาน  

     และสามารถตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพของประชาชน 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ ปงบ 

2561 

ปงบ 

2562 

ปงบ 

2563 

1. พัฒนาระบบบริหารจดัการกําลังคน 

ดานสุขภาพ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคน 

    ดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ 
  แผนในการพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan มี มี มี มี 

- รองผอ.กลุมภารกิจ  
ดานพัฒนาระบบบรกิาร 
และสนับสนุนบริการ
สุขภาพ   

 

  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพฒันา 

 ตามเกณฑที่กําหนด 
≥ 90% 75.66% 71.79% 82.94% 

  บุคลากรไดรับการศึกษาตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดบริการตามแผนที่กําหนด 
≥ 70% 

40% 

(18/45) 

45.28% 

(24/53) 

42.22% 

(19/45) 

2. บริหารจัดการกําลังคน 

    ดานสุขภาพ 
  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบ

การผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ *4 
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 
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แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร องคความรู ขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการแพทยและสาธารณสุข อยางมีธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน และระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ ปงบ 

2561 

ปงบ 

2562 

ปงบ 

2563 

1. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล  

    และองคกรคุณภาพ 

1. ประเมินคุณธรรมความโปรงใส  การประเมิน ITA ผานเกณฑ ระดับ A A A A - รองผอ.กลุมภารกิจ  
ดานพัฒนาระบบบรกิาร 
และสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 

2. พัฒนาคุณภาพหนวยบริการใหได

มาตรฐาน 
  รพ.ผานการรับรองคณุภาพ HA ผาน Reacc 

ครั้งที่ 2 

ผาน Reac 

ครั้งที่ 1 

ผาน Reac 

ครั้งที่ 1 

ผาน Reac 

ครั้งที่ 1 

3. Happy Organization   รอยละ Happinometer ≥ 70% 60% 62.2% 61% 

2. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

    ดานสุขภาพ 

1. Smart Hospital   ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ*5 ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ - รองผอ.กลุมภารกิจ  
ดานทุติ-ตติยภูม ิ

2. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและ

เทคโนโลยี 
  ระดับความสําเร็จของการจดัการสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ*6 
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

3. การบรหิารจัดการดานการเงินการคลัง 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการดาน

การเงินการคลัง 
  ภาวะวิกฤตทางการเงิน 0 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 3 - รองผอ.กลุมภารกิจ 

ดานอํานวยการ 

4. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม   

    ดานสุขภาพ 

1. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม  

    และเทคโนโลยีทางการแพทย 

 

  รอยละองคความรู/ผลงานวิจยัดานสุขภาพ 

 ที่เผยแพรใหหนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน 

50% 52.94% 

(9 เรื่อง) 

68.8% 

(11 เรื่อง) 

58.33% 

(7 เรื่อง) 

- รองผอ.กลุมภารกิจ  
ดานพัฒนาระบบบรกิาร 
และสนับสนุนบริการ
สุขภาพ   ระดับความสําเร็จ ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพ  

 ที่ใหหนวยงาน ตางๆนําไปประโยชน*7 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 
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ยุทธศาสตร์ที� 1 : ส่งเสริม ป้องกนัควบคุมโรค และภยัสุขภาพ อยา่งมีเอกภาพ เป็นธรรมและสร้างสรรค ์

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ : ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสุขภาพดี ไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ  

   และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการมีคุณภาพชีวติที�ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตัวชี�วดัที� 1 ร้อยละความสําเร็จของตัวชี�วดักลุ่มวยั 

แผนงาน 1. การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสุขภาพ) 

โครงการ พฒันาและสร้างศกัยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั 

นิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวยั : แบ่งกลุ่มวยัที�ตอ้งดูแล ทั�งหมด 5 กลุ่มวยั ไดแ้ก่   

1. กลุ่มสตรี และเด็กปฐมวยั (อาย ุ0-5 ปี)   

2. กลุ่มเด็กวยัเรียน (อาย ุ5-14 ปี)  

3. กลุ่มเด็กวยัรุ่น (อาย ุ15-21 ปี)  

4. กลุ่มวยัทาํงาน (อาย ุ15-59 ปี)  

5. กลุ่มวยัผูสู้งอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึ�นไป) ซึ� งปีงบประมาณ 2564 ประกอบดว้ยตวัชี�วดั ดงันี�  

ชื�อตวัชี�วดั ฐานขอ้มูล 63 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

64 65 66 

1. อตัราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 41 : การเกิด 

มีชีพแสนคน 
≤ 16 ≤ 15 ≤ 15 

2. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ทั�งหมดตามช่วงอาย ุ

    ที�กาํหนดมีพฒันาการสมวยั 
83.76% 85% 85% 85% 

3. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน  76.64% 62% 64% 66% 

4. ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี สูงดีสมส่วน 63.70% 67% 68% 69% 

5. อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี 7.86 : ปชก.

หญิง 15-19 ปี 

1,000 คน 

≤ 34 ≤ 34 ≤ 34 

6. ร้อยละของผูสู้งอายทีุ�มีภาวะพึ�งพิงไดรั้บการดูแล 

    ตาม Care Plan 
89.73% 85% 95% 95% 

7. ร้อยละของประชากรสูงอายทีุ�มีพฤติกรรมสุขภาพ 

    ที�พึงประสงค ์
99.48% 65% 70% 75% 

8. ร้อยละของตาํบลที�มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล 

     ผูสู้งอายรุะยะยาว (Long Term Care)  

     ในชุมชนผา่นเกณฑ ์

100% 90% 95% 100% 

 

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

80% 85% 90% 95% 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มวยัต่างๆ 
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วธีิการรายงาน ประมวลผลจาก HDC 

รายงานขอ้มูล 1 A = จาํนวนตวัชี�วดักลุ่มวยัที�ผา่นเกณฑ ์

รายงานขอ้มูล 2 B = จาํนวนตวัชี�วดักลุ่มวยัทั�งหมด 

สูตรคาํนวณตวัชี�วดั (A/B) x 100 

การประมวลผล เกณฑ ์ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ผา่น ≥ 80% ≥ 85% ≥ 90% ≥ 95% 

ไม่ผา่น < 80% < 85% < 90% < 95% 
 

ความถี� 

ในการจดัเก็บ 

ราย 6 เดือน 

 

ตัวชี�วดัที� 2 ร้อยละของอาํเภอมีการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอาํเภอ (พชอ.) ที�มีคุณภาพ 

แผนงาน 2. การพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอาํเภอ 

โครงการ การพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอาํเภอ (พชอ.) 

นิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที�มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอาํเภอ ที�เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื�นที�  พ.ศ.2561           

ตามองคป์ระกอบ Uccare ในประเด็นที�พื�นที�กาํหนดในการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลพัธ์การพฒันา

ระบบสุขภาพระดบัอาํเภอที�สามารถยกระดบัขึ�นหนึ� งระดบัทุกขอ้ หรือตั�งแต่ระดบัสามขึ�นไปทุกขอ้ โดย

การประเมินตนเองและประเมินระดบัจงัหวดั 

อําเภอ หมายถึง เป็นหน่วยงานราชการบริหารรองจากจงัหวดั มีนายอาํเภอเป็นหัวหน้าปกครอง และเป็นผูน้าํ

ในการทาํงานร่วมกบัทอ้งถิ�นและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนร่วมกนั โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื�นที�ระดบัหมู่บา้น ตาํบล 

อาํเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวติภายใตบ้ริบทของแต่ละพื�นที�จาํนวน 878 แห่ง 

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

80% 90% 95% 100% 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกอาํเภอ 

วธีิการรายงาน การรายงาน 

แหล่งขอ้มูล สาํนกังานเขตสุขภาพ/สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั/สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ/โรงพยาบาล 

รายงานขอ้มูล 1 A = จาํนวนอาํเภอที�ผา่นเกณฑก์ารประเมินการพฒันาคุณภาพชีวติ 

รายงานขอ้มูล 2 B = จาํนวนอาํเภอ 

สูตรคาํนวณตวัชี�วดั (A/B) x 100 

ระยะเวลา

ประเมินผล 

ไตรมาส 3 และ 4 
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. มีการประชุม 

ทบทวนคดัเลือก

ประเด็นที�สาํคญัตาม

บริบทในพื�นที�ที�

เกี�ยวกบัการพฒันา

คุณภาพชีวติมา

ดาํเนินการพฒันาหรือ

แกไ้ขปัญหา อยา่งนอ้ย 

2 ประเด็น 

2. พื�นที�ประเมินตนเอง 

พร้อมรายงานผลการ

ประเมิน เพื�อวางแผน

พฒันาร่วมกบัจงัหวดั 

1. มีคณะทาํงาน 

วางแผนกาํหนด

แนวทางในการ

ขบัเคลื�อนประเด็นการ

พฒันาคุณภาพชีวิต

ตามที�พื�นที�กาํหนด 

2. มีการบริหารจดัการ

ทรัพยากรของทุกภาค

ส่วนที�เกี�ยวขอ้งในการ

ขบัเคลื�อนประเด็นการ

พฒันาคุณภาพชีวิต 

มีการเยี�ยมเสริมพลงั

และประเมินผลการ

ดาํเนินการพฒันา

คุณภาพชีวติ ตาม

แนวทาง Uccare โดย

การประเมินของผูเ้ยี�ยม

ระดบัจงัหวดัและเขต 

อาํเภอมีการดาํเนินการ

พฒันาคุณภาพชีวิตและ

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน

คุณภาพการพฒันา

คุณภาพชีวติ ร้อยละ 80 

 
การประมวลผล 1. มีการกาํหนดประเด็นการพฒันาคุณภาพชีวติ อยา่งนอ้ย 2 ประเด็น 

2. มีคณะทาํงานในการขบัเคลื�อนประเด็นที�กาํหนด และหรือการบริหารจดัการทรัพยากรของทุกภาคส่วน 

    ที�เกี�ยวขอ้งในการขบัเคลื�อนการพฒันาคุณภาพชีวติ 

3. มีการประเมินประเด็นปัญหาการพฒันาคุณภาพชีวติ ตามองคป์ระกอบ Uccare โดยการประเมินตนเอง 

    และผูเ้ยี�ยมระดบัจงัหวดัและเขต ร้อยละ 80 

เอกสารสนบัสนุน 1. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัพื�นที� พ.ศ.2561 

2. คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัพื�นที� พ.ศ.2561 

3. คู่มือแนวทางการดาํเนินงานตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัพื�นที� พ.ศ.2561 

4. แนวทางการประเมินคุณภาพการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอาํเภอ 
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ตัวชี�วดัที� 4 ร้อยละของโรงพยาบาลที�พฒันาอนามัยสิ�งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital 

แผนงาน 4. การบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการ การบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

นิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลที�พฒันาอนามยัสิ�งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ Green & Clean Hospital หมายถึง โรงพยาบาลที�ได้

มีการดาํเนินการตามเกณฑ ์ดงันี�  

ขั�นตอนที� 1 การสร้างกระบวนการพฒันา 

1. มีการกาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนปฏิบติัการ พฒันาศกัยภาพบุคลากร และสร้างกระบวนการสื�อสาร

ใหเ้กิดการพฒันาดา้นอนามยัสิ�งแวดลอ้ม Green & Clean Hospital โดยการมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร 

ขั�นตอนที� 2 จัดกจิกรรม G – R – E – E – N  

G : Garbage 2. มีการจดัการมูลฝอยติดเชื�อตามกฎหมาย กฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการ 

    มูลฝอยติดเชื�อ พ.ศ.2545 

3. มีการคดัแยกมูลฝอยทั�วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย ์มูลฝอยอื�นๆ  

    ไปยงัที�พกัรวมมูลฝอยอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

R : Restroom 4. มีการพฒันาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั ที�อาคารผูป่้วยนอก 

E : Energy 5. มีมาตรการประหยดัพลงังานที�เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบติัตามมาตรการ 

    ที�กาํหนดร่วมกนัทั�งองคก์ร 

E : Environment 6. มีการจดัสิ�งแวดลอ้มทั�วไปทั�งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ�มพื�นที�สีเขียว  

    และพื�นที�พกัผอ่นที�สร้างความรู้สึกผอ่นคลายสอดคลอ้งกบัชีวติและวฒันธรรม 

    ทอ้งถิ�นสาํหรับผูป่้วยรวมทั�งผูม้ารับบริการ 

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที�เอื�อต่อการมีสุขภาพที�ดีแบบองคร์วม ไดแ้ก่ กิจกรรม 

    ทางกาย (Physical activity) กิจกรรมใหค้าํปรึกษาดา้นสุข ภาพขณะรอรับบริการ 

    ของผูป่้วยและญาติ 

N : Nutrition 8. สถานที�ประกอบอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

    ของกรมอนามยัในระดบัดีมาก 

9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

    ของกรมอนามยั 

10. จดัใหมี้บริการนํ�าดื�มสะอาดที�อาคารผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน 

11. มีการจดัการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลกัษณะ 

12. มีการพฒันาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั  

      (HAS ที�อาคารผูป่้วยใน IPD) 

13. มีการส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม Green โดยการนาํไปใชป้ระโยชน์และ 

       เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 
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N : Nutrition 14. สร้างเครือข่ายการพฒันา Green ลงสู่ชุมชนเพื�อใหเ้กิด Green Community 

15. โรงพยาบาลมีการดาํเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัร่วมกบั 

       ภาคีเครือข่ายในพื�นที� 

16. โรงพยาบาลดาํเนินงานผา่นมาตรฐานการจดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรม

สิ�งแวดลอ้ม สาํหรับโรงพยาบาลศูนย/์ทั�วไป/ชุมชน ระดบัเริ�มตน้พฒันาขึ�นไป   
เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ดีมาก Plus ดีมาก Plus ดีมาก Plus ดีมาก Plus 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกดักรมวชิาการ) 

วธีิการรายงาน 1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื�อวางแผนพฒันาโรงพยาบาล 

2. ทีมประเมินระดบัจงัหวดัทาํการประเมิน เพื�อใหค้าํแนะนาํและรับรองโรงพยาบาลที�พฒันาอนามยั 

    สิ�งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์Green & Clean Hospital 

3. ผลงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายรายไตรมาส 

แหล่งขอ้มูล โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกดักรมวชิาการ) 

ระยะเวลา

ประเมินผล 

รายงานผลการดาํเนินงาน เดือนละ 1 ครั� ง 

การประมวลผล ระดบัพื�นฐาน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก Plus 

ดาํเนินการไดต้าม 

เกณฑข์อ้ที� 1-10 

ดาํเนินการไดต้าม 

เกณฑข์อ้ที� 1-12 

ดาํเนินการไดต้าม 

เกณฑข์อ้ที� 1-14 

ดาํเนินการไดต้าม 

เกณฑข์อ้ที� 1-16  
เอกสารสนบัสนุน 1. คู่มือแนวทางการดาํเนินงาน Green & Clean Hospital 

2. คู่มือแนวทางการจดัการมูลฝอย ส้วมและสิ�งปฏิมูลในโรงพยาบาล 

3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขตน้แบบลดโลกร้อน 

4. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั (Food Safety Hospital) 

5. คู่มือการดาํเนินตามมาตรฐานการจดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรมสิ�งแวดลอ้ม 
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ยุทธศาสตร์ที� 2 : พฒันาและส่งเสริม การจดัการระบบบริการสุขภาพทุกระดบัใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ : ประชาชนไดรั้บบริการสุขภาพที�มีคุณภาพมาตรฐาน อยา่งทั�วถึง เป็นธรรม โดยเนน้ระบบ 

   การแพทยร์ะดบัตติยภูมิ และเฉพาะทางขั�นสูง และรองรับอุบติัภยั ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

   และโรคอุบติัใหม่ อุบติัซํ� า ดว้ยระบบบริการสุขภาพที�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภยั เท่าเทียม 

ตัวชี�วดัที� 5 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที�เปิดดําเนินการในพื�นที� 

แผนงาน 5. การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 

โครงการ พฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 

นิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการ หมายความวา่ 

1. สถานพยาบาลที�ดาํเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น รัฐวสิาหกิจ  

    สถาบนัการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื�นของรัฐและสภากาชาดไทย  

2. สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

3. หน่วยบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

4. หน่วยบริการอื�นตามที�คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความวา่ หน่วยบริการที�ไดขึ้�นทะเบียนเพื�อใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบญัญติั 

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า หน่วยบริการที�รวมตวักนัและขึ�นทะเบียน เป็นเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ ประเภทที� 1 เพื�อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบญัญติั  เพื�อให้การดูแล

ประชาชนที�อยูใ่นเขตรับผิดชอบร่วมกนัตามหลกัเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 

และคณะผูใ้หบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั�งสร้างเสริมใหป้ระชาชนมีศกัยภาพ และมีความรู้ในการจดัการ

สุขภาพของตนเอง 

ขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

1. การดูแลสุขภาพในลกัษณะองคร์วม ตั�งแต่แรก ต่อเนื�อง และผสมผสาน 

2. การบริการดา้นขอ้มูลสุขภาพและการใหค้าํปรึกษาแก่ประชาชน 

3. การบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในระดบับุคคลและครอบครัว โดยการใหบ้ริการการส่งเสริมสุขภาพ  

    การควบคุมโรค การป้องกนัโรค การตรวจวนิิจฉยัโรค การรักษาพยาบาลและการฟื� นฟูสุขภาพ เชิงรับ 

    และเชิงรุกในพื�นที� 

4. การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีศกัยภาพและมีความรู้ในการจดัการสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

5. การส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ  

    รวมทั�งการป้องกนัและควบคุมโรคในระดบัชุมชน 

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตอ้งผา่นเกณฑ ์3S ประกอบดว้ย 

Staff - แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว  1  คน  รับผดิชอบประชากรเตม็เวลา โดยควรมีเวลา 

  ปฏิบติังานในพื�นที� เพื�อใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั/สัปดาห์ 

- พยาบาลวชิาชีพ  2  คน เป็นอยา่งนอ้ย 

- นกัวชิาการ / เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน  2  คน เป็นอยา่งนอ้ย 
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System - มีพื�นที�รับผดิชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ�นกบับริบทของพื�นที� 

- มีรูปแบบการจดับริการดว้ยหลกัเวชศาสตร์ครอบครัว 

- มีระบบใหค้าํปรึกษาเพื�อใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดส้ะดวก โดยใชเ้ทคโนโลย ี

- ระบบดูแลส่งต่อเชื�อมโยงกบัโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที�มีศกัยภาพสูงกวา่ 

- การจดับริการส่งเสริมป้องกนัควบคุมโรคในชุมชน 

- ไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจดับริการ 

- ขอ้มูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวยั/รายครอบครัว/รายบุคคล 

Structure - มีอาคาร สถานที� และสิ�งแวดลอ้ม ที�เอื�ออาํนวยต่อการใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิ  

   ตามความเหมาะสม กบัจาํนวนผูรั้บบริการ 

- สถานที�ตั�งหน่วยบริการอยูใ่นพื�นที�ที�สะดวกต่อการเขา้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   ของผูรั้บบริการในเขตพื�นที�ของหน่วยบริการนั�น  
เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

33% 41% 49% 57% 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

รพศ. / รพท. / รพช. / รพ.สต ในจงัหวดั / เขตสุขภาพ 

วธีิการรายงาน ระบบลงทะเบียน 

แหล่งขอ้มูล สาํนกัสนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

รายงานขอ้มูล 1 A = จาํนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที� รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.  

        ดาํเนินการใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิ 

รายงานขอ้มูล 2 B = จาํนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป้าหมาย 

สูตรคาํนวณ (A/B) x 100 

ระยะเวลา

ประเมินผล 

ไตรมาสที� 4 

การประมวลผล ลงประเมินในพื�นที�ของแต่ละระดบั 

เอกสารสนบัสนุน ระบบลงทะเบียน 

 

ตัวชี�วดัที� 6 ร้อยละของ รพ.สต.ที�ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 
แผนงาน 5. การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 
โครงการ พฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 

นิยาม 

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิ ทั�งที�อยูใ่น

สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข และที�ถ่ายโอนไปยงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไม่รวม     

ศูนยสุ์ขภาพชุมชน (ศสช.) ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) 

การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพฒันาคุณภาพของ รพ.สต.ใหไ้ดต้ามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบลติดดาว ที�กาํหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบดว้ย 



18 

 

 

 

 

 

1) บริหารดี    2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม   3) บุคลากรที�ดี   4) บริการดี   5) ประชาชนมีสุขภาพดี 

มีเกณฑป์ระเมินดงันี�  

หมวด 1  การนาํองคก์รและการจดัการที�ดี 

หมวด 2  การใหค้วามสาํคญักบัประชากรเป้าหมายชุมชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

หมวด 3 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 

หมวด 4 การจดัระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวยั 

หมวด 5 ผลลพัธ์ 

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

85% 100% 100% 100% 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

รพ.สต.ที�ผา่นระดบั 5 ดาว 

วธีิการรายงาน 1. รพ.สต. ประเมินตนเองและบนัทึกขอ้มูล 

2. สสอ.ตรวจสอบและแกไ้ข (รับรอง) 

3. สสจ.ตรวจสอบและแกไ้ข (รับรอง) 

4. เขต ตรวจสอบและส่งผลการประเมินผา่นโปรแกรมมายงั สสป.ผา่นระบบขอ้มูลทรัพยากรสุขภาพ  

    หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

แหล่งขอ้มูล รพ.สต.ประเมินตนเอง, ประเมินและรับรองผลโดยทีมระดบัอาํเภอ / จงัหวดั /เขต ในระบบขอ้มูล

ทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ 

รายงานขอ้มูล 1 A = จาํนวน รพ.สต. ระดบั 5 ดาว (สะสม) 

รายงานขอ้มูล 2 B = จาํนวน รพ.สต. ทั�งหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ที�ถ่ายโอนไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

สูตรคาํนวณ (A/B) x 100 

ระยะเวลา

ประเมินผล 

ไตรมาสที� 3-4 

การประมวลผล ระดบั 3 ดาว ระดบั 4 ดาว ระดบั 5 ดาว 

ผา่นเกณฑป์ระเมิน 60 – 69.99% ผา่นเกณฑป์ระเมิน 70 – 79.99% ผา่นเกณฑป์ระเมิน 80% ขึ�นไป 

และทุกหมวดตอ้งผา่น 80% 

   การรับรองผล จงัหวดัและเขตร่วมพฒันาและรับรองผล รพ.สต. ที�ผา่นเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.

ติดดาว ระดบั 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเขา้รับการประเมินใหม่ 

เอกสารสนบัสนุน คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 
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ตัวชี�วดัที� 7 ร้อยละของตัวชี�วัด Service Plan ทุกสาขา ที�ผ่านเกณฑ์ (สาขาละ 1 KPI) 
แผนงาน 6. การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ทุกสาขา) 

นิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Plan หมายถึง การพฒันาระบบบริการเพื�อยกระดบั มาตรฐานการบริการ เพิ�มการเขา้ถึงบริการ 
ลดระยะเวลารอคอย ลดอตัราป่วย ลดอตัราตาย และลดค่าใชจ่้าย ซึ� งปีงบ 2563 ประกอบดว้ย  

สาขา ชื�อตวัชี�วดั ฐานขอ้มูล 63 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ

หลกั 64 65 66 
หวัใจ อตัราตายจาก 

โรคหลอดเลือดหวัใจ 
7.73 

24 : แสน
ประชากร 

23 : แสน
ประชากร 

22 : แสน
ประชากร 

ศูนยห์วัใจ 

มะเร็ง ร้อยละของผูป่้วยมะเร็ง
ไดรั้บยาเคมีบาํบดั 
ภายในเวลา 6 สปัดาห์ 

72% ≥ 75% ≥ 75% ≥ 75% ศูนยม์ะเร็ง 

อุบติัเหตุ 
และฉุกเฉิน 

อตัราการเสียชีวติของ 
ผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉิน  
(triage level 1) ภายใน  
24 ชั�วโมง  (ทั�งที� ER  
และ Admit) 

8.92% 12% 12% 12% 
ศูนยอ์ุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน 

ทารกแรกเกิด อตัราตายของทารกแรก
เกิดอายตุ ํ�ากวา่หรือเท่า  
28 วนั 

5.7 
< 3.7 : 1,000  

ทารก 
เกิดมีชีพ 

< 3.7 : 1,000  
ทารก 

เกิดมีชีพ 

< 3.7 : 1,000  
ทารก 

เกิดมีชีพ 

ศูนยท์ารก
แรกเกิด 

สุขภาพจิต 
และจิตเวช 

ร้อยละของผูป่้วยโรค 
ซึมเศร้าเขา้ถึงบริการ 
สุขภาพจิต 

57.58% ≥ 71% ≥ 71% ≥ 71% PCT จิตเวช 

สูติ-นรีเวช 
กรรม 

อตัราตายมารดาจาก 
การตกเลือดหลงัคลอด 

0% 0% 0% 0% 
PCT สูติ-นรี

เวชกรรม 
ศลัยกรรม ร้อยละของผูป่้วย 

ที�เสียชีวติภายใน รพ. 
ของผูป่้วยปวดทอ้ง 
เฉียบพลนั 5 ภาวะ 

1.95% ≤ 4% ≤ 4% ≤ 4% 
PCT 

ศลัยกรรม 

อายุรกรรม/
Sepsis 

อตัราตายผูป่้วยติดเชื�อ 
ในกระแสเลือดแบบ 
รุนแรงชนิด  
community - acquire 

35.68% < 26% < 26% < 26% 
PCT  

อายรุกรรม 

กมุารเวช 
กรรม 

อตัราป่วยตายโรคปอดบวม 
ในเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 
5 ปีบริบูรณ์ 

ลดลง 100% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% 
PCT  

กมุารเวช
กรรม 

ศลัยกรรม 
กระดูก 

ร้อยละของผูป่้วย  
Capture the fracture  
ที�ไดรั้บการผา่ตดั 
ภายใน 72 ชั�วโมง 
หลงัจากไดรั้บการ 
รักษาในโรงพยาบาล  
(Early surgery) 

52.94% > 50% > 50% > 50% 
PCT 

ศลัยกรรม
กระดูก 
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สาขา ชื�อตวัชี�วดั ฐานขอ้มูล 63 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ

หลกั 64 65 66 

บริการ 

ปฐมภูมิฯ 

ร้อยละของหน่วย 

บริการปฐมภูมิและ 

เครือข่ายหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิที�เปิด 

ดาํเนินการในพื�นที 

50% 33% 40% 50% 
ก.เวชกรรม

สงัคม 

สุขภาพ 

ช่องปาก 

ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ 

0-12 ปีฟันดีไม่มีผ ุ 

(cavity free) 

95.86% 60% 65% 70% 
ศูนยท์นัต 

กรรม 

ไต ร้อยละของผูป่้วย CKD  

ที�มีอตัราการลดลงของ 

eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 

69.11% 67% 68% 69% 

หน่วยไต

เทียม + งาน

ผูป่้วยนอก 

จกัษุวทิยา ร้อยละผูป่้วยตอ้กระจก 

ชนิดบอด (Blinding  

Cataract) ไดรั้บการ 

ผา่ตดัภายใน 30 วนั 

97.25% 85% 85% 85% PCT จกัษุ 

NCD ร้อยละของผูป่้วย 

โรคเบาหวานที�ควบคุม 

ระดบันํ� าตาลไดดี้ 

44.51% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% 

PCT อายรุ 

กรรม + งาน

ผูป่้วยนอก 

ร้อยละของผูป่้วยโรค 

ความดนัโลหิตสูง 

ที�ควบคุมระดบั 

ความดนัโลหิตไดดี้ 

42.7% ≥ 50% ≥ 50% ≥ 50% 

อตัราการเกิดการกาํเริบ 

เฉียบพลนัในผูป่้วยโรค 

ปอดอุดกั�นเรื�อรัง 

54.53 ครั� ง 

110 ครั� ง : 

100 ผูป่้วย 

COPD 

110 ครั� ง : 

100 ผูป่้วย 

COPD 

110 ครั� ง : 

100 ผูป่้วย 

COPD 

แพทย์แผน

ไทยฯ 

ร้อยละของผูป่้วยนอก 

ทั�งหมดที�ไดรั้บบริการ  

ตรวจ วนิิจฉยั รักษาโรค  

และฟื� นฟสูภาพดว้ย 

ศาสตร์การแพทยแ์ผน 

ไทยและการแพทย ์

ทางเลือก 

12.07% 10% 10% 10% 
ก.แพทย ์

แผนไทย 

การรับ 

บริจาคฯ 

อตัราส่วนของจาํนวน 

ผูย้นิยอมบริจาคอวยัวะ 

จากผูป่้วยสมองตาย ต่อ 

จาํนวนผูป่้วยเสียชีวติ 

ในโรงพยาบาล 

0.11 1.0 : 100 1.0 : 100 1.0 : 100 
ศูนยรั์บ

บริจาคอวยัวะ 
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สาขา ชื�อตวัชี�วดั ฐานขอ้มูล 63 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ

หลกั 64 65 66 

RDU ร้อยละของโรงพยาบาล 
ที�ใชย้าอยา่งสมเหตุผล  

(RDU) 
ไม่ผา่นเกณฑ์

ขั�น 2 และ 3 

RDU ขั�นที� 

2 60% 

RDU ขั�นที� 

3 40% 

RDU ขั�นที� 

2 60% 

RDU ขั�นที� 

3 40% 

RDU ขั�นที� 

2 60% 

RDU ขั�นที� 

3 40% 

ก.เภสชักรรม 

Palliative 
care 

ร้อยละการบรรเทา 
อาการปวดและจดัการ 

อาการต่างๆ ดว้ย Strong  
Opioid Medication  
ในผูป่้วยประคบัประคอง 

อยา่งมีคุณภาพ 

98.94% 50% 55% 60% ศูนยใ์จรักษ ์

ยาเสพติด ร้อยละของผูติ้ดยาเสพ 

ติดที�บาํบดัครบตาม 
เกณฑที์�กาหนดของ 

แต่ละระบบและได้รับ
การติดตามดูแลต่อเนื�อง 

1 ปี (Retention Rate) 

54.14% 50% 55% 60% PCT จิตเวช 

Intermediate 

care 

ผูป่้วย Stroke, Traumatic 

Brain Injury และ  
Spinal Cord Injury  

ที�รอดชีวติและ 
มีคะแนน Barthel index  
<15 รวมทั�งคะแนน  

Barthel index >15 with 
multiple impairment  

ไดรั้บการบริบาลฟื� น 
สภาพระยะกลางและ 

ติดตามจนครบ 6 เดือน  
หรือจน Barthel index = 20 

75.40% 70% 75% 80% 
ก.เวชศาสตร์

ฟื� นฟ ู

Long term  
care 

ร้อยละของตาํบลที�มี 
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว  

(Long Term Care)  
ในชุมชนผา่นเกณฑ ์

100% 95% 100% 100% 

ก.เวชกรรม

สงัคม +  

ก.พยาบาล

ชุมชน 

Stroke อตัราตายของผูป่้วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 

11.89% < 7% < 7% < 7% Stroke Unit 

ODS/MIS ร้อยละของผูป่้วยที�เขา้รับ
การผา่ตดัแบบ  

One Day Surgery 
98.70% 60% 65% 70% ศูนย ์ODS 
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เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
70% 75% 80% 85% 

 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

Service Plan ทุกสาขา 

วธีิการรายงาน ระบบรายงาน 

รายงานขอ้มูล 1 A = จาํนวนตวัชี�วดั Service plan ที�ผา่นเกณฑ ์

รายงานขอ้มูล 2 B = จาํนวนตวัชี�วดั Service plan ทั�งหมด 

สูตรคาํนวณ (A/B) x 100 

ระยะเวลา

ประเมินผล 

รอบ 6 เดือน, 12 เดือน 

การประมวลผล เกณฑ ์ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ผา่น ≥ 70% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 85% 

ไม่ผา่น < 30% < 20% < 15% < 10%  
เอกสารสนบัสนุน ผลการดาํเนินงาน service plan ทุกสาขา 

 

ตัวชี�วดัที� 9 อตัราการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ 

แผนงาน 7. การพฒันาระบบบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

โครงการ พฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

นิยาม 

 

 

 

 

 

การส่งต่อ  หมายถึง  การส่งต่อผูป่้วยเพื�อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดบัเดียวกนัหรือสถานบริการ    

ที�มีศกัยภาพสูงกวา่  เช่น  กรณีขาดแพทยเ์ฉพาะทาง ขาดเครื�องมืออุปกรณ์ จาํเป็นตอ้งส่งต่อผูป่้วยเพื�อการวนิิจฉยั  

รักษา ผ่าตดั ชนัสูตร เป็นตน้ และทาํให้ผูป่้วยไดรั้บการส่งต่อไปยงัสถานพยาบาลปลายทางนั�นๆ การส่งต่อ

รวมทั�งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา 

การส่งต่อออก ( Refer out) หมายถึง  การส่งต่อผูป่้วยไปรักษายงั โรงพยาบาลทีมีศกัยภาพที�สูงกวา่ เช่น 

รพ.สงขลานครินทร์ , รพ.ศิริราช , รพ.รามาธิบดี , รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย,  รพ.ราชวถีิ เป็นตน้ 

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

10% 7.5% 5% ≤ 5% 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ผูป่้วยที�ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพที� 11 

วธีิการรายงาน รายงานประจาํเดือน 

รายงานขอ้มูล 1 A = จาํนวนการส่งต่อผูป่้วยออกนอกเขตสุขภาพที� 11 

รายงานขอ้มูล 2 B = จาํนวนการส่งต่อผูป่้วยออกนอกโรงพยาบาลทั�งหมด 

สูตรคาํนวณ (A/B) x 100 
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ระยะเวลา

ประเมินผล 

ทุกเดือน 

 

การประมวลผล 1. ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยระดบัจงัหวดั/เขตสุขภาพ มีการทาํบทบาทหนา้ที�ในการประสานงาน รับส่งต่อผูป่้วย 

    ตามแนวทางพฒันาระบบส่งต่อ 

2. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งต่อผูป่้วย การจดัทาํระบบขอ้มูลการส่งต่อผูป่้วยสาขา 

    ที�เป็นปัญหา เพื�อใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและแกไ้ขปัญหา 

3. มีการจดัทาํเครือข่ายผูเ้ชี�ยวชาญ และจดัทาํระบบการส่งต่อที�สอดคลอ้งกบับริบทของพื�นที� / สาขาที�มี 

    การส่งต่อผูป่้วยจาํนวนมาก และเป็นปัญหาของจงัหวดั/เขตที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ  

    Service Plan เพื�อแกไ้ขปัญหาการส่งต่อ 

4. มีการติดตามผลและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน การส่งต่อผูป่้วยระดบัจงัหวดั/เขตสุขภาพ เพื�อร่วมกนั 

    แกไ้ขปัญหาในเครือข่าย 

5. สรุปและรายงานผลการส่งต่อผูป่้วยระดบัจงัหวดั/เขตสุขภาพ 

เอกสารสนบัสนุน ฐานขอ้มูล 43 แฟ้ม 

ตัวชี�วดัที� 10 ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 

แผนงาน 7. การพฒันาระบบบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

โครงการ พฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

นิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องฉุกเฉินคุณภาพ หมายถึง ห้องฉุกเฉินที�มีมาตรฐาน ให้การรักษาพยาบาลผูเ้จ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน    

อยา่งทนัเวลา ปลอดภยัและประทบัใจ โดนเนน้ใน 3 มิติ คือ 

1. พฒันาระบบบริการที�มีมาตรฐาน 

     1.1 เพิ�มประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉิน 

           1.1.1 จดับริการหอ้งฉุกเฉินตามเกณฑ ์ER Service Delivery 

           1.1.2 กาํหนดใหผู้ป่้วยที�มีขอ้บ่งชี� ในการ Admit อยูใ่นหอ้งฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ชั�วโมง  

                     (ER Target Time 2-4 ชั�วโมง) 

     1.2 เพิ�มทางเลือกใหผู้ป่้วยไม่ฉุกเฉิน 

           1.2.1 จดับริการ OPD นอกเวลาราชการ 

2. พฒันาระบบสนบัสนุนที�มีมาตรฐาน 

     2.1 พฒันาอาคารสถานที� 

           2.1.1 จดัใหมี้ Double door with access control 

           2.1.2 จดัใหมี้หอ้งรอตรวจ (Waiting area/room) 

           2.1.3 จดัใหมี้หอ้งแยกโรค (Isolation room) 

     2.2 พฒันาระบบสารสนเทศ 

           2.2.1 มีสารสนเทศที�แสดงคิว และสถานะรวมถึงขั�นตอนการรักษาของผูป่้วยแต่ละราย  

                     (Patient Tracking) 
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           2.2.2 เชื�อมโยงขอ้มูลดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน โดยการพฒันาระบบ Telemedicine และ  

                    Ambulance Operation Center (AOC) 

           2.2.3 ส่งขอ้มูลผูรั้บบริการหอ้งฉุกเฉินทุกราย ผา่นแฟ้ม “ ACCIDENT ” ในระบบขอ้มูล 43 แฟ้ม 

3. การพฒันาและธาํรงรักษากาํลงัคน 

     3.1 วางแผนกาํลงัคนแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP) พยาบาลเวชปฏิบติัฉุกเฉิน (ENP)  และ 

            นกัปฏิบติัการฉุกเฉินทางการแพทย ์(Paramedic) 

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ผา่นเกณฑท์ั�ง 3 มิติ ผา่นเกณฑท์ั�ง 3 มิติ ผา่นเกณฑท์ั�ง 3 มิติ ผา่นเกณฑท์ั�ง 3 มิติ 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย ์สังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

วธีิการรายงาน ระบบรายงาน/แบบประเมิน 

แหล่งขอ้มูล โรงพยาบาลศูนย ์

ระยะเวลา

ประเมินผล 

ประเมินติดตามในไตรมาส 4 

การประมวลผล โรงพยาบาลมีคณะกรรมการพฒันาหอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื�อทาํหนา้ที�  

   1.1 ประเมิน ER คุณภาพ ตามแบบฟอร์มการประเมินดา้นการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล  

          (Hospital Based Emergency Care System ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครั� ง) มาวเิคราะห์ผลตอบค่าตวัชี�วดั 

   1.2 นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการประเมินดา้นการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล มาสรุปเป็นขอ้คิดเห็น 

          และขอ้เสนอแนะ (Out put นาํไปสู่การพฒันา ER คุณภาพ) 

   1.3 นาํขอ้มูลจากขอ้ 1.1 – 1.2 มาวเิคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื�อนาํเสนอผลการดาํเนินงานต่อ 

          ผูบ้ริหารของโรงพยาบาล  

เอกสารสนบัสนุน แบบประเมินดา้นการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Based Emergency Care System)  

ในองคป์ระกอบหอ้งฉุกเฉิน 
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ยุทธศาสตร์ที� 3 : พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล สมรรถนะ และศกัยภาพบุคลากร ใหส้ามารถรองรับภารกิจ 

                             และวสิัยทศัน์ที�กาํหนด 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ : โรงพยาบาลมีกาํลงัคนดา้นสุขภาพ ที�เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที�เหมาะสมอยา่งเป็น

ธรรมและทั�วถึง รวมทั�งเจา้หนา้ที�มีความสุขในการทาํงาน และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพของประชาชน 

ตัวชี�วดัที� 15 ร้อยละของบุคลากรที�ได้รับการพฒันาตามเกณฑ์ที�กาํหนด 

แผนงาน 10 พฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนดา้นสุขภาพ 

โครงการ 1. ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

นิยาม 

 

 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดก้าํหนดให้ ส่วนราชการตอ้งดาํเนินการตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อให้มีขีดสมรรถนะที�เหมาะสม สามารถปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมาย

เชิงยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 

1. จดัทาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ขององคก์ร  

    โดยวางแผนบริหารอตัรากาํลงัใหค้รอบคลุมกิจกรรมดงันี�  

         1.1 การวางแผนอตัรากาํลงั 

         1.2 พฒันาและเพิ�มขีดสมรรถนะบุคลากร 

         1.3 บริหารบุคลากรที�มีทกัษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลกั 

         1.4 การสร้าง/พฒันาขา้ราชการเพื�อสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหาร 

         1.5 การสร้างความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานใหแ้ก่บุคลากร 

         1.6 การจดัระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. การพัฒนาบุคลากร ซึ� งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที�ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพให้กบับุคลากร ตลอดจนทาํให้บุคลากรมีความเติบโตกา้วหน้าและทนัต่อการเปลี�ยนแปลง 

ซึ� งการพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที� เป็นทางการ เช่นการบรรยาย             

การฝึกอบรมเป็นตน้ และแบบที�ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี�เลี�ยง การสอนแนะ(Coaching) 

และการสอนงานอยา่งใกลชิ้ด 

บุคลากร  หมายถึง  บุคลากร 5 กลุ่ม ดงันี�  

1. บุคลากรวชิาชีพ  (Health professionals) มี 7 สายงาน   ไดแ้ก่  แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร  

     พยาบาลวชิาชีพ นกัเทคนิคการแพทย ์นกักายภาพบาํบดั และ นกัวชิาการสาธารณสุข 

2. บุคลากรสหวชิาชีพ (Allied  Health professionals)ไดแ้ก่ 

         2.1  บุคลากรซึ�งเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน  ไดแ้ก่ นกัรังสีการแพทย ์นกักิจกรรมบาํบดั   

                 นกัจิตวทิยาคลินิก/นกัจิตวทิยา  นกัเวชศาสตร์การสื�อความหมาย  นกัเทคโนโลยหีวัใจ 

                 และทรวงอก นกัฟิสิกส์รังสี และแพทยแ์ผนไทย 

         2.2  บุคลากรอื�น มี 7 สายงาน ไดแ้ก่ นกัวชิาการทนัตสาธารณสุข  นกัโภชนาการ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

                 นกัสังคมสงเคราะห์ นกัวชิาการศึกษาพิเศษ นกักายอุปกรณ์ นกัวชิาการอาหารและยา 
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3. บุคลากรสนบัสนุน  (Associates Health personal) ประกอบดว้ย เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข              

     เจา้พนกังานเภสัชกรรม เจา้พนกังานสาธารณสุข เจา้พนกังานเวชสถิติ   เจา้พนกังานเวชกิจฉุกเฉิน  

     เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์และเจา้พนกังานรังสีการแพทย ์

4. บุคลากรสายสนบัสนุน (Back office) ประกอบดว้ย นกัวชิาการ/เจา้พนกังานการเงินและบญัชี   

    นกัทรัพยากรบุคคล นกัจดัการงานทั�วไป นกัวชิาการ/เจา้พนกังานพสัดุ นิติกร นกัสถิติ  นกัวชิาการ/ 

     เจา้พนกังานคอมพิวเตอร์  นกัวชิาการ/เจา้พนกังานโสตทศันศึกษา เจา้พนกังานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์    

     เจา้พนกังานธุรการ  

5. บุคลากรผูท้าํหนา้ที�บริหารงาน ประกอบดว้ย ระดบัสูง ระดบักลาง ระดบัตน้ 

ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที�กําหนด  หมายถึง จาํนวนบุคลากรทั�ง 5 กลุ่มที�ได้รับการ

พฒันาตามเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ 2546 มาตรา 47  เทียบกบัเป้าหมายที�กาํหนดไว ้      

ในแผนบริหารอตัรากาํลงัของเขตสุขภาพ 

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

≥ 90% ≥ 90% ≥ 95% 100% 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทุกระดบั 

วธีิการรายงาน ระบบรายงาน 

รายงานขอ้มูล 1 A = จาํนวนบุคลากรที�ไดรั้บการพฒันาในปีที�วดัผล 

รายงานขอ้มูล 2 B = จาํนวนบุคลากรเป้าหมายที�กาํหนด 

สูตรคาํนวณตวัชี�วดั (A/B) x 100 

การประมวลผล รวบรวมขอ้มูล นาํมาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบเกณฑ ์และคาํนวณตามสูตรที�กาํหนด 

ความถี� 

ในการจดัเก็บ 

ไตรมาส 2 และ 3 

เอกสารสนบัสนุน 1. แผนผลิตและพฒันากาํลงัคนของจงัหวดั 

2. รายงานการผลการจดัสรร/พฒันากาํลงัคนของจงัหวดั 
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ตัวชี�วดัที� 17 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบการผลติและพฒันากาํลงัคนได้ตามเกณฑ์ 

แผนงาน 10 พฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนดา้นสุขภาพ 

โครงการ 2. บริหารจดัการกาํลงัคนดา้นสุขภาพ 

นิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการระบบการผลติและพฒันากาํลงัคน หมายถึง การมีกระบวนการในการดาํเนินการ เพื�อให้

ไดบุ้คลากรดา้นสุขภาพทั�งปริมาณและศกัยภาพที�เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอยา่งมืออาชีพ และศยักภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานในทุกระดบัสถานบริการ ประชาชนเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพไดอ้ยา่งครอบคลุมทั�วถึงทุก

สิทธิ โดยมี 5 องคป์ระกอบ ดงันี�  

1. การวางแผนการผลติและพฒันากาํลงัคน ครอบคลุม 2 ประเด็น คือ 

     1.1 การวางแผนการผลติ หมายถึง การวางแผนความตอ้งการบุคลากรในสายงานที�มีความขาดแคลน 

     1.2 การพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการวางแผนพฒันาบุคลากร ทั�งจาํนวนและศกัยภาพภายใต้

แผนความตอ้งการอตัรากาํลงัคนดา้นสุขภาพในระยะ 5 ปี ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มสายวิชาชีพ 

3 กลุ่มวชิาชีพ ดงันี�  

         1.2.1 สายวชิาชีพหลกั มี 9 กลุ่มวชิาชีพ ไดแ้ก่  1) แพทย ์ 2) ทนัตแพทย/์นกัวชิาการสาธารณสุข  

                   (ทนัตสาธารณสุข/เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข)  3) เภสัชกร/เจา้พนกังานเภสัชกรรม   

                   4) พยาบาลวชิาชีพ/พยาบาลเทคนิค  5) นกักายภาพบาํบดั  6) นกัรังสีการแพทย/์เจา้พนงังาน 

                   รังสีการแพทย ์ 7) นกัเทคนิคการแพทย/์นกัวทิยาศาสตร์การแพทย/์เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์  

                   8) นกัวทิยาศาสตร์การแพทย/์เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์(พยาธิวทิยา/เซลลว์ทิยา)   

                   9) นกัวชิาการสาธารณสุข/เจา้พนกังานสาธารณสุข 

        1.2.2 สายวชิาชีพเฉพาะมี 4 กลุ่มวชิาชีพ ไดแ้ก่ 1) นกักายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์  2) แพทยแ์ผนไทย/ 

                  เจา้พนกังานสาธารณสุข (อายรุเวท)  3) นกัวชิาการสาธารณสุข (เวชสถิติ/เจา้พนกังานเวชสถิติ)   

                  4) นกัโภชนาการ/นกักาํหนดอาหาร/โภชนากร 

        1.2.3 สายวชิาชีพ มี 6 กลุ่มวชิาชีพ ไดแ้ก่ 1) ช่างทนัตกรรม  2) นกักิจกรรมบาํบดั/นกัอาชีวบาํบดั/ 

                  เจา้พนกังานอาชีวบาํบดั  3) นกัจิตวทิยา/จิตวทิยาคลินิก  4) นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก   

                 5) นกัเวชศาสตร์สื�อความหมาย  6) นกัปฏิบติังานฉุกเฉินการแพทย/์เจา้พนกังานเวชกิจฉุกเฉิน   

                 (ยกเวน้สายงานที�ไม่ผลิตในทุกสถาบนัหลกั และ/หรือไม่มีในหน่วยงาน เช่น นกัสังคมสงเคราะห์  

                 นกัวชิาการโสตทศันศึกษา/เจา้พนกังานโสตทศันศึกษา ช่างภาพการแพทย ์ผูช่้วยพยาบาล) 

2. การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์     

และการประสานงานระหวา่งหน่วยที�เกี�ยวขอ้ง (Stakeholder เพื�อพฒันาความร่วมมือกบัสถาบนัการผลิต

และพฒันากาํลงัคนในเขตสุขภาพ และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและเพิ�มศกัยภาพบุคลากรที�มีความเป็น

มืออาชีพใหบ้ริการแก่ประชาชน) 

3. การบริหารงบประมาณด้านการพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการวางแผนการจดัสรร/การใช้/

ติดตามการใช้งบประมาณ ที�สนบัสนุนความตอ้งการกาํลงัคนทั�งดา้นจาํนวนและศกัยภาพ ที�ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล/จังหวัด/เขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศ โดยพิจารณาจากการกําหนด                 

เป้าหมายความตอ้งการกาํลงัคนและพฒันาคน ผลการพฒันาและร้อยละการใชง้บประมาณไดต้ามแผนที�กาํหนด 
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4. การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการในการสรรหา จดัสรร 

กระจาย บุคลากร ทั�งดา้นจาํนวนและศกัยภาพ โดยกาํหนดจากความตอ้งการนาํไปสู่การวางแผนการผลิต

และพฒันาที�สอดคลอ้งและตอบสนองยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

     4.1 ผลการดําเนินการตามแผนความต้องการบุคลากร หมายถึง ร้อยละของบุคลากรที�ไดต้ามแผน 

            ความตอ้งการกาํลงัคน 

     4.2 ผลการดําเนินการตามแผนพฒันาคน หมายถึง ร้อยละของบุคลากรที�ไดรั้บการพฒันาตามเป้าหมาย 

            ของเขตสุขภาพ 

5. การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง กระบวนการ

ติดตามและวิเคราะห์ผลที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินงาน ดา้นการวางแผนความตอ้งการและพฒันาบุคลากร/

การสรรหา/การคดัสรร/การจดับริการ เป็นต้น โดยตอ้งประเมินสถานการณ์ ความเสี�ยง ความคุม้ทุน       

และขอ้ขดัแยง้/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม โดยวดัจากสัดส่วนของบุคลากรที�ไดรั้บ

การพฒันาตามแผน 

เกณฑ์เป้าหมายที�ก ําหนด หมายถึง ผลลัพธ์ที�คาดหวงัของการดําเนินการทั� ง 5 องค์ประกอบ ตาม

รายละเอียดที�กาํหนด ดงันี�  

องคป์ระกอบ 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัคะแนน 1 ระดบัคะแนน 2 ระดบัคะแนน 3 

1. การวางแผนการผลิต 

    และพฒันากาํลงัคน 

แผนความตอ้งการ/พฒันา 

กาํลงัคน เชื�อมโยงกบั  

ยทุธศาสตร์ 4 Excellence  

ครอบคลุม 1 กลุ่มสาขา 

แผนความตอ้งการ/พฒันา 

กาํลงัคน เชื�อมโยงกบั  

ยทุธศาสตร์ 4 Excellence  

ครอบคลุม 2 กลุ่มสาขา 

แผนความตอ้งการ/พฒันา 

กาํลงัคน เชื�อมโยงกบั  

ยทุธศาสตร์ 4 Excellence  

ครอบคลุม ทั�ง 3 กลุ่มสาขา 

2. การสร้างความร่วมมือ 

    ดา้นการผลิตและพฒันา 

    กาํลงัคน 

มีการสร้างความร่วมมือ 

ของสถาบนัการผลิตและ 

พฒันากาํลงัคนที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�

ของจงัหวดั/เขตสุขภาพ  

ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

มีการสร้างความร่วมมือ 

ของสถาบนัการผลิตและ 

พฒันากาํลงัคนที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�

ของจงัหวดั/เขตสุขภาพ  

ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 

มีการสร้างความร่วมมือ 

ของสถาบนัการผลิตและ 

พฒันากาํลงัคนที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�

ของจงัหวดั/เขตสุขภาพ  

ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 

3. การบริหารงบประมาณ

ดา้นการพฒันากาํลงัคน 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ตามแผน 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

คดิเป็นร้อยละ 75 ตามแผน 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

คดิเป็นร้อยละ 100 ตามแผน 

4. การบริหารจดัการดา้น 

   การผลิตและพฒันา 

   กาํลงัคน 

บุคลากรได้รับการพฒันา

ตามความต้องการตํ�ากว่า

ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

บุคลากรได้รับการพฒันา

ตามความตอ้งการ 

ร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 

บุคลากรได้รับการพฒันา

ตามความตอ้งการ 

ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

5. การประเมินผลกระทบ 

   ระบบการบริหารจดัการ 

   การผลิตและพฒันา 

   กาํลงัคน 

มีระบบการประเมิน 

ผลกระทบระบบ 

การบริหารจดัการการผลิต

และพฒันากาํลงัคน 

มีการจดัทาํรายงานผล 

การประเมินผลกระทบฯ 

เสนอผูบ้ริหาร 

มีการจัดทาํแผนปรับปรุง/

พัฒนาระบบการบริหาร

จดัการการผลิตและพฒันา

กาํลงัคนครบถว้นตามที�กาํหนด  
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เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ผา่น เกณฑร์ะดบั 3  

ทั�ง 5 องคป์ระกอบ 

ผา่น เกณฑร์ะดบั 3  

ทั�ง 5 องคป์ระกอบ 

ผา่น เกณฑร์ะดบั 3  

ทั�ง 5 องคป์ระกอบ 

ผา่น เกณฑร์ะดบั 3  

ทั�ง 5 องคป์ระกอบ 
 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในโรงพยาบาล 

วธีิการรายงาน สาํรวจ / รวบรวม / วเิคราะห์ / สรุปผลรายงาน 

การประมวลผล วเิคราะห์ผลเปรียบเทียบตามเกณฑที์�กาํหนด 

ความถี� 

ในการจดัเก็บ 

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

เอกสารสนบัสนุน นโยบาย/แผนกาํลงัคนของโรงพยาบาล / จงัหวดั / เขตสุขภาพ 

แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ยทุธศาสตร์ชาติดา้นสาธารณสุข ระยะ 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์ที� 4 : พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากร องคค์วามรู้ ขอ้มูล เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข  

               อยา่งมีธรรมาภิบาล 

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ : โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน และระบบบริหารจดัการมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้

ตัวชี�วดัที� 18 การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 

แผนงาน 11 การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและองคก์รคุณภาพ 

โครงการ 1. ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

นิยาม 

 

 

   การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที�สําคัญและจําเป็นในการประเมิน จําแนกองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คาํถามที�ใช้ในการประเมิน จากขอ้มูลเอกสาร
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-Bases Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดชันี ไดแ้ก่ 
ดชันีความโปร่งใส (Transparency)  ดชันีความพร้อมรับผิด (Accountability)  ดชันีความปลอดจากการทุจริต  
ในการปฏิบติังาน (Corruption-Free Index) ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)  
ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน (Work Integrity)  
   กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกนัการทุจริต ประกอบดว้ย 1) ปลูก/ปลุกจิตสํานึก  
2) ป้องกนั  3) ปราบปราม  และ 4) เครือข่าย  มุ่งเนน้การป้องกนัการทุจริตให้เขม้แข็ง และมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข                   
ที�ยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี ครอบคลุมการปฏิบติัราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ 
ตั�งแต่การบริหารงานของผูบ้ริหารและการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน 
“ระบบงาน” ที�มีคุณลกัษณะที�ดี ตามหลกัธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “ วฒันธรรม ” ในหน่วยงาน
ที�มุ่งเน้นการเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต จุดเน้นหลัก คือ การประเมินตนเอง (Self – 
Assessment) จากข้อเท็จจริงที�สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษ์ตามแบบสํารวจ      
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
100 คะแนน (A) 100 คะแนน (A) 100 คะแนน (A) 100 คะแนน (A) 

 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย ์

วธีิการรายงาน ประเมินตนเอง ตามแบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์จาํนวน 26 ขอ้ (EB 1 - 26)  

การประมวลผล ไตรมาสที� 1 (ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี) 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 หลกัฐานเชิงประจกัษป์ระกอบประเด็นการจดัซื�อจดัจา้ง จาํนวน 1 ขอ้ ของ EB 1 - 4 
2 หลกัฐานเชิงประจกัษป์ระกอบประเด็นการจดัซื�อจดัจา้ง จาํนวน 2 ขอ้ ของ EB 1 - 4 
3 หลกัฐานเชิงประจกัษป์ระกอบประเด็นการจดัซื�อจดัจา้ง จาํนวน 3 ขอ้ ของ EB 1 - 4 
5 หลกัฐานเชิงประจกัษป์ระกอบประเด็นการจดัซื�อจดัจา้ง จาํนวน 4 ขอ้ ของ EB 1 - 4 
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ไตรมาสที� 2 (มกราคม – มีนาคม ของทุกปี) ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 : 80 คะแนน 

: ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ  (EB 1 – 26 )  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

- - 80 คะแนน 85 คะแนน 90 คะแนน 

ไตรมาสที� 3 (เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี) ค่าเป้าหมาย ระดับ 4 : 85 คะแนน 

: ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ  (EB 1 – 26 )  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

- - 80 คะแนน 85 คะแนน 90 คะแนน 

ไตรมาสที� 4 (มิถุนายน – กนัยายน ของทุกปี) ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 : 90 คะแนน 

: ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ  (EB 1 – 26 )  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

- - 80 คะแนน 85 คะแนน 90 คะแนน  
ความถี� 

ในการจดัเก็บ 

ทุก 3 เดือน  

เอกสารสนบัสนุน แบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของ

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขที�พฒันาจากสาํนกังาน ป.ป.ช. 

 

ตัวชี�วดัที� 20 ร้อยละ Happinometer 

แผนงาน 11 การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและองคก์รคุณภาพ 

โครงการ 3. Happy Organization 

นิยาม 

 

 

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ มีการดําเนินการ
ขบัเคลื�อนองคก์รแห่งความสุขตามมาตรฐานองคก์รแห่งความสุข 
การสร้างสุขในองค์กร หมายถึง การดาํเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั� ง
สุขภาพที�ดี และมีความสุขในการทาํงาน โดยอาศยัหลกัการ 3 ประการ คือ 
   1. คนทาํงานมีความสุข (Happy People) การจดัสมดุลชีวติในการทาํงานไดอ้ยา่งมืออาชีพ มีศีลธรรม 
       อนัดีงาม และเอื�ออาทรต่อตนเองและผูอื้�น 
   2. ที�ทาํงานน่าอยู ่(Happy Workplace) ที�ทาํงานมีความปลอดภยั ดูแลความสุขในการทาํงานของบุคลากร 
       ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการอยูร่่วมกนั และมีการพฒันาร่วมกนั 
   3. การทาํงานเป็นทีม (Happy Teamwork) 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข มีทั�งหมด 5 หมวด ไดแ้ก่ 
หมวดที� 1 ความสาํเร็จเชิงผลลพัธ์  : องคก์รมีมาตรฐานเป็นที�ยอมรับของสังคม และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 
 หมวดที� 2 การบริหาร : ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทาํงาน การจดัสวสัดิการบุคลากร  
                   การใหร้างวลัยกยอ่งบุคลากร ความกา้วหนา้ในอาชีพ และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคก์ร 
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หมวดที� 3 มุ่งเนน้ดูแลสุขภาพภาย – ใจ ของบุคลากร : การดูแลความสุขของครอบครัว การจดัการทาํงาน 
                 ที�สอดคลอ้งกบัปัญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพของบุคลากร ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  
                 จดัการความเครียด ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ/การเจบ็ป่วย ส่งเสริมใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน  
                 ส่งเสริมใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์ร และการส่งเสริมใหเ้กิดความสมดุลของการดาํเนินชีวติกบัการทาํงาน 
หมวดที� 4 บรรยากาศในการทาํงาน : ผูน้าํสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอยา่งต่อเนื�อง เป็นตน้แบบการสร้างสุข 
                ในองคก์ร บรรยากาศในการทาํงานที�ส่งเสริมความสุข สภาพแวดลอ้มการทาํงานที�ดี  
                และความปลอดภยัในการทาํงาน 
หมวดที� 5 การลงทุนเพื�อการสร้างสุขในองคก์ร : การกาํกบัดูแลนโยบายองคก์รสร้างสุข การสื�อสาร 
                 เรื�องการสร้างสุขในองคก์ร การเรียนรู้ในองคก์ร สนบัสนุนทรัพยากร การมีส่วนร่วม 
                ในกิจกรรมสร้างสุข และกระบวนการประเมินองคก์รสร้างสุข 

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
≥ 70% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 85% 

 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล 

วธีิการรายงาน ระบบการประเมินดชันีความสุขของคนทาํงาน (Happinometer) 
การประมวลผล แบบสาํรวจคุณภาพชีวติ ความสุข และความผกูพนัในองคก์รของคนทาํงาน  
ความถี� 
ในการจดัเก็บ 

ปีละ 1 ครั� ง  

เอกสารสนบัสนุน เกณฑคุ์ณภาพมาตรฐานองคก์รแห่งความสุข 
 

ตัวชี�วดัที� 21 ระดับความสําเร็จของ Smart Hospital 

แผนงาน 12 การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ 

โครงการ 1. Smart Hospital 

นิยาม 

 

 

Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกดักระทรวงสาธารณสุข ที�มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั เพื�อสนบัสนุนการจดับริการภายในโรงพยาบาล ลดขั�นตอนการปฏิบติั และเพื�อความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับบริการที�มีคุณภาดี มีความปลอดภยัและทนัสมยัอยา่งเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 
เกณฑ์การประเมินผล 

ระดบัความสาํเร็จ เกณฑก์ารประเมิน 
1 Smart Place / Infrastructure : ผา่นเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล Green and Clean 

Hospital ของกรมอนามยั และจดัตกแต่งสถานที�ให้สวยงาม ดูมีความทนัสมยั 
(Digital Look) ช่วยเพิ�มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 

2 
(ผา่นอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ 

ไม่เรียงลาํดบั) 

Smart Tools  
2.1 Queue : มีหนา้จอแสดงลาํดบัคิว ในจุดที�เหมาะสม เพื�อลดความแออดั 
                     บริเวณจุดบริการ และหนา้หอ้งตรวจ 
2.2 Queue : มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจง้เตือนคิวรับบริการ อยา่งนอ้ย 1 จุด  
2.3 Devices : มีการเชื�อมขอ้มูลของเครื�องมือแพทย ์อยา่งนอ้ย 1 อุปกรณ์ เขา้สู่  
                       HIS อตัโนมติั 
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3 
(ผา่นอยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 

ไม่เรียงลาํดบั) 

Smart Services 
3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสาํเนาบตัรประชาชนและเอกสารอื�นที�ออกโดยราชการ  
                   จากผูรั้บบริการ 
3.2 BPM : มีการจดัเก็บขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยดว้ยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
                   (Electronic Medical Records : EMR) 
3.3 BPM : มีการใชใ้บสั�งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกหอ้งตรวจ) 
3.4 BPM : มีขอ้มูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อยา่งนอ้ย 1 จุด บริการ OPD 
3.5 BPM : มีบริการนดัหมายแบบเหลื�อมเวลา หรือมีการจดักลุ่มผูรั้บบริการ  
                   ไดรั้บบริการตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กนอ้ยอยา่งเหมาะสม 

4 
(เกณฑปี์ 2565) 

Smart Outcome 
4.1 BPM : มีการบริหารจดัการ Core Business Process 
4.2 BPM : มีระบบ ERP ที�เชื�อมโยงทุก Core Business Process แบบอตัโนมติั 
4.3 Output : มีขอ้มูล Unit Cost ในแต่ละแผนก 
4.4 Outcome : มีระยะเวลารอคอยที�เหมาะสม, มีการบริหารจดัการ Unit Cost  
                         ใหอ้ยูใ่นเกณฑที์�เหมาะสม 

5 
(เกณฑปี์ 2567) 

Smart Hospital 
5.1 Green : มีการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และอนุรักษพ์ลงังาน อยา่งย ั�งยนื 
5.2 Efficiency : มีประสิทธิภาพในการจดัการ, มี Unit Cost ในเกณฑที์�เหมาะสม  
                           ที�สามารถเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอื�นได ้
5.3 Quality : มีการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพในทุกมิติ 
5.4 Safety : มี Proactive Risk Management ที�ดีในทุกมิติ  

เกณฑเ์ป้าหมาย ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 5 

 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย ์

วธีิการรายงาน รายงาน 

การประมวลผล 1. ตรวจสอบผลการดาํเนินงานและรายงานผลไปยงัสาํนกังานสาธารณสุข 
2. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ตรวจสอบขอ้มูลการใชโ้ปรแกรม Smart Health ID  
    ในกระบวนการยกเลิกการเรียกรับสาํเนาบตัรประชาชนและเอกสารอื�นที�ออกโดยราชการ  

ความถี� 

ในการจดัเก็บ 

ปีละ 1 ครั� ง  

เอกสารสนบัสนุน 1. คู่มือการติดตั�ง Smart Health ID (โปรแกรมเรียกใชข้อ้มูลประชาชนกลางจาก Population Information  
     Linkage Center กรมการปกครอง) 
2. คู่มือการติดตั�ง Q4U (โปรแกรมจดัการ Queue แจง้เตือนลาํดบัเรียกผา่น H4U app) 
3. คู่มือการติดตั�งเชื�อมขอ้มูลของเครื�องมือแพทย ์(Vital Sign) เขา้สู่ HIS อตัโนมติั 
4. แนวทางการดาํเนินงาน Smart Hospital 



34 

 

ตัวชี�วดัที� 23 สถานการณ์วกิฤตทางการเงิน 
แผนงาน 13 การบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั 
โครงการ พฒันาระบบบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั 
นิยาม 
 
 

หน่วยบริการที�ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกดั สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ที�มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลกัเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดบั 7 (Risk Scoring) โดยใช้อตัราส่วน
ทางการเงิน 5 รายการ วเิคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน 5 รายการ ประกอบดว้ย 
1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน หรืออตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio : CR) 
2. อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio : QR)  
3. อตัราส่วนเงินสด (Cash Ration) 
4. ทุนสาํรองสุทธิ (Net Working Capital : NWC) 
5. Net Income : NI 
   อตัราส่วนทางการเงินทั�ง 5 รายการขา้งตน้ถูกนาํมาใช้เป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงินของหน่วยบริการโยกาํหนดเกณฑ์สําหรับการประเมินโดยมีค่ากลางของแต่ละหน่วยบริการมา
เปรียบเทียบกบัค่ากลางของอุตสาหกรรม ดงันี�  
   1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย ์
         1.1)   CR < 1.5           1.2)  QR < 1.0          1.3)  Cash < 0.8   
   2. กลุ่มแสดงความมั�นคงทางการเงิน 
         2.1 แสดงฐานะทางการเงิน ทุนหมุนเวยีน (NWC) < 0 
         2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ กาํไรสุทธิ NI < 0 
   3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเขา้สู่ปัญหาการเงินรุนแรง 
        3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวยีนหมด < 3 เดือน 
        3.2 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวยีนหมด < 6 เดือน 
การจดักลุ่มโรงพยาบาลที�ประสบวกิฤตทางการเงินเป็น 7 ระดบั ดงันี�  
   ระดบั 0-1     ปกติ 
   ระดบั 2        คาดวา่จะดีขึ�นภายหลงั 3  เดือน 
   ระดบั 3        คาดวา่จะดีขึ�นภายใน 3 เดือน 
   ระดบั 4        คาดวา่จะประสบปัญหาภายหลงั 6 เดือน 
   ระดบั 5        คาดวา่จะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน 
   ระดบั 6        คาดวา่จะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน 
   ระดบั 7        มีภาวะวกิฤตทางการเงินขั�นรุนแรง 

เกณฑเ์ป้าหมาย 
 
 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
≤ ระดบั 2 ≤ ระดบั 2 ≤ ระดบั 2 ≤ ระดบั 2 

 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย ์

วธีิการรายงาน ประเมินหน่วยงาน 
การประมวลผล วเิคราะห์จากรายงานการเงินของโรงพยาบาล รายไตรมาส 
ความถี� 
ในการจดัเก็บ 

ทุกสิ�นไตรมาส (3 เดือนครั� ง) 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน HA  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี  2564 
มาตรฐาน HA ตัวชี้วัด 

80. ผลการดูแลผู้ป่วยโดยรวม (การเสียชีวิต การส่งต่อ  
การกลับมารักษาหรือการนอน รพ.ซ้ํา) ที่สะท้อนคุณภาพ 
การดูแลรักษา 

1. อัตราตายรวมผู้ป่วยนอนรักษาใน รพ. 
2. ร้อยละของ Re-admission ใน 28 วัน 
3. ร้อยละของการส่งต่อนอกเขตสุขภาพ 

81. ผลด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ 4. ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ 
5. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) ภายใน 30 นาที (Door to needle time) 
6. อัตราผู้ป่วย Ischemic stroke ที่ได้รับThrombolytic agents ภายใน 60 นาที 
7. อัตราที่ผู้ป่วย sepsis ได้รับการดูแลแบบวิกฤตตามความเร่งด่วน ภายใน 3 ชม. 
8. ร้อยละของผู้ป่วย sepsis ได้รับ antibiotic ภายใน 1 ชม. 
9. ผู้ป่วย DCS type 2 เข้าถึงบริการ HBOT ภายใน 90 นาที 

82. ผลด้านความต่อเนื่องในการดูแล 10. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวางแผนจําหน่ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพได้รับการดูแลต่อเนื่อง 
11. ร้อยละของทารกกลุ่มเสี่ยงที่ติดตามอาการใน high risk clinic ที่อายุ 18 เดือน  

- มีการเจริญเติบโตสมวัย 
- มีพัฒนาการสมวัย 

12. ร้อยละของผู้ป่วยประคับประคองที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามแผนจนถึงสถานะสุดท้ายของชีวิต 
83. ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรค
สําคัญ (สะท้อนมิติคุณภาพ appropriateness, 
effectiveness, safety, people centered/holistic) 
      83.1 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (Appropriateness) 

13. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับการทํา PPCI ภายใน 120 นาที 
14. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสมองจากการบาดเจ็บเมื่อมีข้อบ่งชี้ภายใน 1 ชม. 
15. ร้อยละของสตรีที่มีผลเซลล์ปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนวทาง 
16. ร้อยละของผู้ป่วยผ่าตัด TKA ที่สามารถ ROM Knee ได้ ≥90% ภายใน 5 วันหลังผ่าตัด 
17. ผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ได้รับการทําศัลยกรรมเพื่อแก้ไขความผิดปกติ  ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
18. ร้อยละผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้ทํา advance care plan 

     83.2 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (Effectiveness) 

19. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI 
20. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke 

- ภาพรวม 
- Ischemic Stroke 
- Hemorrhagic Stroke 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน HA  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี  2564 
มาตรฐาน HA ตัวชี้วัด

     83.2 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (Effectiveness) 

21. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis
22. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 5ml/min/1.73m2/yr 
23. อัตราความสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
24. อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะแยกระดับ (ต่อผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะแต่ละระดับ) 

- ภาพรวม 
- Mild to moderate TBI 
- Severe TBI 

25. ร้อยละของผู้ป่วยมีน้ําหนักตัวลดลง มากกว่า 20% ของน้ําหนักก่อนผ่าตัด (TWL≥ 20%) 
26. อัตราการลุกจากเตียงภายใน 5 วัน หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (เริ่ม ปี 2562) 
27. ทารกแรกเกิดตายภายใน 28 วันหลังคลอด:การเกิดมีชีพ 1000 ราย 

- ภาพรวม 
- BW< 1000 กรัม 
- BW1000 - 1499 กรัม 
- BW 1500 - 2499 กรัม 

28. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความสําเร็จของการมองเห็นดีขึ้นหลังผ่าตัดต้อกระจกภายใน 1 เดือน ≥ 2 แถว Snellen chart 
29. ร้อยละของการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก 
30. ผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open heart surgery) 

- อัตราตายการเสียชีวิต 
31. อัตราการเสียชีวิตผู้บาดเจ็บที่มีค่าโอกาสรอดชีวิตมากกว่าร้อยละ 75 
32. อัตราการเสียชีวิตของมารดา 
33. อัตราเสียชีวิตของมารดาตกเลือดหลังคลอด

    83.3 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (Safety) 

34. ร้อยละของภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วย HBOT ระดับ E ขึ้นไป
35. ร้อยละของผู้ป่วย Bariatric Surgery เกิดรอยรั่วของรอยต่อจากการผ่าตัด 
36. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในทารกแรกเกิด  

- ROP stage 3 ขึ้นไป 
- BPD 

37. อัตราการเกิดภาวะชักของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 
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    83.3 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (Safety) 

38. อัตราการเกิด birth asphyxia ที่ 1 และ 5 นาที 
39. ร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัด parathyroidectomy ที่มีภาวะ severe hypocalemia และเกิดอุบัติการณ์ระดับ D-I 

    83.4 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วย
โรคสําคัญ (People centered/Holistic) 

40. อัตราการทําผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเต้านมใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
41. ร้อยละของ good death ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

85. ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด (S) 44. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยผ่าตัดใน 24 ชม. 
45. จํานวนผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตําแหน่ง ที่ส่งผลมีระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป* 
46. ร้อยละของการติดเชื้อแผลผ่าตัด 

86. ผลด้านความปลอดภัย 
ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (I) 

47. อัตราการติดเชื้อดื้อยา ในโรงพยาบาล (ครั้ง/1000 วันนอน) 
48. อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ครั้ง/1000 วันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ) 
49. อัตราการติดเชื้อ CAUTI/1,000 Cath. Days* 
50. อัตราการติดเชื้อ CLABSI/1,000 Cath. Days* 
51. จํานวนผู้ป่วยติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ํา (Covid-19, Ebola, Mers) 

87. ผลระบบบริหารจัดการด้านยา  
และด้านความปลอดภัยในการใช้ยา/ เลือด (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Medication error with harms (level E up)* (ครั้ง) 
53. Medication error with harms (level G-I)* (ครั้ง) 
54. อัตรา Prescribing error : OPD (ต่อ1000ใบสั่งยา) / IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)* 
55. อัตรา Transcribing error : IPD (ต่อ1000 /วันนอน)* 
56. อัตรา Pre-dispensing error : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)* 
57. อัตรา Dispensing error : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)* 
58. อัตรา Administration : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)* 
59. อัตรา Medication error จากการใช้ยาคู่ Fatal DI OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)* 
60. อัตราการแพ้ยาซ้ําจากระบบโรงพยาบาล OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน)* 
61. อัตราการแพ้ยากลุ่มเดียวกันจากระบบโรงพยาบาล OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)/ IPD (ต่อ1000 /วันนอน) 
62. งาน Safety warfarin 

- % INR in target 
- % ADE 

 
87. ผลระบบบริหารจัดการด้านยา และด้านความปลอดภัย 
ในการใช้ยา/เลือด (M) 

63. ร้อยละอุบัติการณ์ให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่  ผิดชนิด* 
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88. ผลด้านความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย (P) 64. จํานวนอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาดที่ส่งผลตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป 
65. ร้อยละการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (Missed/Delayed diagnosis) ของโรคไส้ติ่งอักเสบ 
66. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 ขึ้นไป 

- ผู้ป่วยทั้งหมด 
- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

67. อัตราการพลัดตกหกล้มตั้งแต่ระดับ C ขึ้นไป 
89. ผลด้านความปลอดภัยในการใช้ line/tube/catheter 
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (L) 

68. จํานวนครั้งของความเสี่ยงที่อาจทําให้/ทําให้เกิดการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด 
69. อัตราการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป 

90. ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลภาวะฉุกเฉิน (E) 70. อัตราผู้ป่วย Undertriage 
71. อัตราผู้ป่วย Overtriage 
72. อุบัติการณ์คัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน (Undertriage หรือ Overtriage) ตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป 

91. ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ 73. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
74. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมา 
75. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี 
76. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

92. ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. ร้อยละตัวชี้วัดตามกลุ่มวัยที่มีการขับเคลื่อนผ่านเกณฑ์ (5 กลุ่มวัย) 
78. ร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long term Care) ผ่านเกณฑ์ 
79. ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM) ได้รับการให้สุขศึกษาเฉพาะรายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

- Pre-HT 
- Pre-DM 

80. ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ( เริ่มปี 60 ) 
81. ร้อยละของชมรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
82. ร้อยละของตําบลจัดการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
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93. ผลด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพัน  
ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

83. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ป่วยใน 
84. ร้อยละของข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการ                    

94. ผลด้านกําลังคน (IV-3) 85. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 
86. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร 
87. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจําป ี

- ร้อยละ BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน(BMI≥25) 
88. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (หู ตา ปอด) 
89. การติดเชื้อของบุคลากร 

9.1 วัณโรคปอด   
9.2 โรคไข้อีสุกอีใส 
9.3 โรคอุบัติใหม่ (MERS, Ebola, COVID-19) 

90. บุคลากรที่บาดเจ็บจากการทํางาน (เข็มตํา ของมีคมบาด สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา)                                                                  
95. ผลด้านการนํา (IV-4) 91. ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุตามเป้าหมาย 

92. ร้อยละความสําเร็จของ ITA (เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ร้อยละ 85, ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 90) 
93. ภาวะวิกฤตระดับทางการเงินขององค์กร 
94. ร้อยละของการพัฒนาในกลุ่มโรคและประเด็นความเสี่ยงสําคัญที่มีผลลัพธ์ผ่านค่าเปา้หมาย 

1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
2) VCR patient safety Goals 

97. น้ําทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
98.  Green and Clean Hospital 

96. ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานสาํคัญ 
เช่น IM, BCM, Supply chain, RM, ENV 

99. จํานวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
100. สัดส่วนอุบัติการณ์ระดับ near miss/ อุบัติการณ์ทั้งหมด 
101. ร้อยละอุบัติการณ์ระดับ E-I ได้รับการ แก้ไขเชิงระบบ 
102. ร้อยละของตัวชี้วัด    ของ (SIMPLE)2ผ่าน   ค่าเป้าหมาย 

101.1 Patient Safety Goals 
101.2 Personnel Safety Goals 

102. ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับดีมากขึ้นไป 
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96. ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานสาํคัญเช่น IM, 
BCM, Supply chain, RM, ENV 

103. ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับดีมากขึ้นไป 
104. จํานวนครั้งการซ้อมแผนอัคคีภัย 
105. จํานวนครั้งการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ 
106. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital 
107. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน OPD 
108. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน IPD 
109. จํานวนอุบัติการณ์เครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอและพร้อมใช้ 
110. ร้อยละการอ่านผลลักษณะทางรังสีเต้านมไม่ตรงกับผลชิ้นเนื้อ 
111. อุบัติการณ์จากการเตรียมเลือดจ่ายให้แก่ผู้ป่วย 
112. ร้อยละของการเกิด Transfusion Reaction จากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 

97. ผลลัพธ์ด้านการเงิน (IV-6) 113. Unit cost (บาท) 
- OPD : รพศ A ≤ 700 เตียง 
- IPD  : รพศ A ≤ 700 เตียง 

114. ค่า CMI 
115. รายได้  ≥ รายจ่าย 
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ตวัชี�วดัสาํคญัทางคลินิก (THIP II) 

ลาํดบั รหสั ชื�อตวัชี�วดั ผูรั้บผดิชอบ 

1 DH0101  ร้อยละการเสียชีวติของผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลนั PCT อายรุกรรม 

2 DH0110 ร้อยละผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลนั ชนิด STEMI ที�ไดรั้บ Primary 

Percutaneous Coronary Intervention (PPCI) ภายใน 90 นาที หรือ Fibrinolytic 

Agent ภายใน 30 นาทีเมื�อแรกรับ 

PCT อายรุกรรม 

3 DH0111 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลของผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลนั 

ภายใน 28 วนัโดยไม่ไดว้างแผน 

PCT อายรุกรรม 

4 DH0112 ระยะเวลาวนันอนเฉลี�ยผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลนั PCT อายรุกรรม 

5 DH0113 ร้อยละผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลนั ชนิด STEMI ที�ไดรั้บ Fibrinolytic 

Agent ภายใน 30 นาทีเมื�อมาถึงโรงพยาบาล 

PCT อายรุกรรม 

6 DN0101 ร้อยละการเสียชีวติของผูป่้วย Stroke PCT อายรุกรรม / 

PCT ศลัยกรรม 

7 DN0102 ร้อยละผูป่้วยโรคสมองขาดเลือดที�ไดรั้บยาตา้นเกลด็เลือด (antiplatelet) ภายใน 2 วนั 

หลงัเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

PCT อายรุกรรม / 

PCT ศลัยกรรม 

8 DN0106 

 

ร้อยละผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองไดรั้บการประเมินและไดรั้บการรักษาดา้น 

เวชศาสตร์ฟื� นฟเูพื�อฟื� นฟสูมรรถภาพภายใน 72 ชั�วโมง 

ก.เวชศาสตร์ฟื� นฟ ู

9 DN0107 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลของผูป่้วย Stroke ดว้ยโรคหลอดเลือดสมองเดิม 

ภายใน 28 วนัโดยไม่ไดว้างแผน 

PCT อายรุกรรม / 

PCT ศลัยกรรม 

10 DN0108 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลของผูป่้วย Stroke ดว้ยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วนั 

(Total Re-admit) 

PCT อายรุกรรม / 

PCT ศลัยกรรม 

11 DN0109 ระยะเวลาวนันอนเฉลี�ยของผูป่้วย Stroke PCT อายรุกรรม / 

PCT ศลัยกรรม 

12 DN0110 ร้อยละผูป่้วย Ischemic Stroke ที,ไดรั้บ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที 

 เมื�อมาถึงโรงพยาบาล 

PCT อายรุกรรม 

13 DN0301 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลของผูป่้วยที�ทาํ Craniotomy  

โดยมีสาเหตุจากการบาดเจ็บที�ศีรษะภายใน 28 วนั โดยไม่ไดว้างแผน 

PCT ศลัยกรรม 

14 DN0302 ร้อยละของผูป่้วยบาดเจบ็ที,ศีรษะที�เสียชีวติภายใน 48 ชั�วโมง ภายหลงัการบาดเจ็บ 

(เฉพาะผูป่้วยบาดเจ็บต่อสมอง) 

PCT ศลัยกรรม 

15 DN0303 ร้อยละการผา่ตดัสมองในผูป่้วยบาดเจบ็ที�ศีรษะที�มี Intracranial Injury PCT ศลัยกรรม 

16 DR0101 ร้อยละการเสียชีวติหลงัจากเขา้รับการรักษาของผูป่้วยโรคปอดบวม PCT อายรุกรรม 

17 DR0102 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลของผูป่้วยโรคปอดบวมภายใน 28 วนั 

หลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

PCT อายรุกรรม 

18 DR0201 ร้อยละการเสียชีวติของผูป่้วยวณัโรคปอดในช่วง 12 เดือน PCT อายรุกรรม /  

ก.เวชกรรมสงัคม 

19 DR0202 ร้อยละของผูติ้ดเชื�อเอชไอว ีไดรั้บการคดักรองวณัโรคปอด PCT อายรุกรรม /  

ก.เวชกรรมสงัคม 



42 
 

ตวัชี�วดัสาํคญัทางคลินิก (THIP II) 

ลาํดบั รหสั ชื�อตวัชี�วดั ผูรั้บผดิชอบ 

20 DR0203 ร้อยละความสาํเร็จการรักษาวณัโรค PCT อายรุกรรม /  

ก.เวชกรรมสงัคม 

21 DR0204 ร้อยละผูป่้วยวณัโรคไดรั้บการตรวจคดักรอง HIV PCT อายรุกรรม /  

ก.เวชกรรมสงัคม 

22 DR0205 ร้อยละผูป่้วยวณัโรคที�มีผลเลือดเอชไอวบีวกไดรั้บการรักษาดว้ย  

Antiretroviral therapy (ART) 

PCT อายรุกรรม /  

ก.เวชกรรมสงัคม 

23 DR0401 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลของผูป่้วย COPD ภายใน 28 วนั โดยไม่ไดว้างแผน PCT อายรุกรรม 

24 DR0403 ร้อยละการเสียชีวติจากโรคปอดอดุกั�นเรื�อรัง PCT อายรุกรรม 

25 DR0404 ร้อยละของผูป่้วยโรคปอดอดุกั�นเรื�อรังยงัสูบบุหรี� PCT อายรุกรรม 

26 DC0101 ร้อยละของผูป่้วยเบาหวานที,ควบคุมระดบันํ� าตาลในเลือดไดดี้ PCT อายรุกรรม / 

คลินิกเบาหวาน 360องศา 

27 DC0103 ร้อยละของผูป่้วยเบาหวานไดรั้บการคดักรองเบาหวานเขา้จอประสาทตา PCT อายรุกรรม / 

คลินิกเบาหวาน 360องศา 

/PCT จกัษ ุ

28 DC0107 ร้อยละผูป่้วยเบาหวานไดรั้บการตดัขาจากภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวาน PCT อายรุกรรม / 

คลินิกเบาหวาน 360องศา 

29 DC0201 ร้อยละผูป่้วยความดนัโลหิตสูงที�ควบคุมความดนัโลหิตไดดี้ PCT อายรุกรรม / 

คลินิกเบาหวาน 360องศา 

30 DC0301 ร้อยละของผูติ้ดเชื�อเอชไอวทีี,กินยาตา้นไวรัส ไดรั้บการตรวจ Viral Load (VL) 

อยา่งนอ้ย 1 ครั� งต่อปี 

PCT อายรุกรรม 

31 DC0302 ร้อยละของผูติ้ดเชื�อเอชไอวทีี,มี Viral Load (VL) < 50 copies/ml หลงัจากกินยา 

ตา้นไวรัสมาแลว้ 12 เดือน 

PCT อายรุกรรม 

32 DC0306 ร้อยละของผูติ้ดเชื�อเอชไอวเีพศหญิงไดรั้บการคดักรองมะเร็งปากมดลูก PCT อายรุกรรม 

33 DC0401 ร้อยละการเสียชีวติของผูป่้วยโรคมะเร็ง หน่วยเคมีบาํบดั 

34 DC0402 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลก่อนวนันดัโดยไม่ไดว้างแผนของผูป่้วยมะเร็ง หน่วยเคมีบาํบดั 

35 DC0403 ร้อยละการเสียชีวติดว้ยโรคมะเร็งตบั หน่วยเคมีบาํบดั 

36 DC0501 ร้อยละของผูป่้วยโรคไตเรื�อรังที�สามารถชะลอความเสื�อมของไตไดต้ามเป้าหมาย PCT อายรุกรรม/ 

หน่วยไตเทียม 

37 DO0204 ร้อยละการติดเชื�อแผลผา่ตดัเปลี�ยนขอ้สะโพกภายใน 1 ปี PCT ศลัยกรรมกระดูก 

38 DO0205 ร้อยละการติดเชื�อแผลผา่ตดัเปลี�ยนขอ้สะโพกภายใน 90 วนั PCT ศลัยกรรมกระดูก 

39 DO0303 ร้อยละการติดเชื�อในขอ้เข่าหลงัการผา่ตดัเปลี�ยนขอ้เข่าภายใน 1 ปี PCT ศลัยกรรมกระดูก 

40 DO0304 ร้อยละการติดเชื�อในขอ้เข่าหลงัการผา่ตดัเปลี�ยนขอ้เข่าภายใน 90 วนั PCT ศลัยกรรมกระดูก 

41 DG0101 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลของผูป่้วย Upper GI Hemorrhage ภายใน 28 วนั 

โดยไม่ไดว้างแผน 

PCT ศลัยกรรม 
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ตวัชี�วดัสาํคญัทางคลินิก (THIP II) 

ลาํดบั รหสั ชื�อตวัชี�วดั ผูรั้บผดิชอบ 

42 DG0102 ระยะเวลาวนันอนเฉลี�ยผูป่้วย Upper GI Hemorrhage (UGIH) PCT ศลัยกรรม 

43 DG0201 ร้อยละการเกิดไสติ้�งทะลุในผูป่้วยโรคไสติ้�งอกัเสบ PCT ศลัยกรรม 

44 DG0202 ร้อยละการเสียชีวติจากไสติ้�งอกัเสบ PCT ศลัยกรรม 

45 DS0101 ร้อยละของผูติ้ดยาเสพติดกลุ่ม Methamphetamine โดยรวมที,หยดุเสพต่อเนื�อง 3 เดือน ก.จิตเวชและยาเสพติด 

46 DS0401 อตัราคงอยูใ่นการบาํบดัรักษา 1 ปีดว้ยเมทาโดนระยะยาว ของผูติ้ดสารเสพติด 

ในกลุม่ Opioid 

ก.จิตเวชและยาเสพติด 

47 DE0103 ร้อยละการตรวจพบผูป่้วยมะเร็งเตา้นมระยะแรก Stage 1, 2 PCT ศลัยกรรม 

48 DE1201 ร้อยละผูป่้วยที�เขา้รับการผา่ตดัซ่อมแซมปากแหวง่ตามเกณฑช่์วงอายไุม่เกิน 6 เดือน ก.ทนัตกรรม 

49 DE1202 ร้อยละผูป่้วยที�เขา้รับการผา่ตดัซ่อมแซมเพดานโหวต่ามช่วงอายไุม่เกิน 18 เดือน ก.ทนัตกรรม 

50 CM0101 สดัส่วนการตายของมารดาจากการตั�งครรภ ์และ/หรือการคลอด (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ) PCT สูตินรีเวชกรรม 

51 CM0104 ร้อยละการรับกลบัเขา้โรงพยาบาลของผูค้ลอด Caesarean Section ภายใน 28 วนั 

โดยไม่ไดว้างแผน 

PCT สูตินรีเวชกรรม 

52 CM0105 ระยะเวลาวนันอนเฉลี�ยของผูค้ลอดโดยการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง PCT สูตินรีเวชกรรม 

53 CM0107 ร้อยละการตกเลือดหลงัคลอดเฉียบพลนักรณีคลอดทางช่องคลอด PCT สูตินรีเวชกรรม 

54 CM0109 ร้อยละการชกัขณะตั�งครรภ ์คลอดหรือหลงัคลอด PCT สูตินรีเวชกรรม 

55 CM0110 อตัราหญิงตั�งครรภที์�มีภาวะเบาหวาน PCT สูตินรีเวชกรรม 

56 CM0116 ร้อยละการไดรั้บ Prophylactic Antibiotic ในการผา่ตดั Abdominal Hysterectomy PCT สูตินรีเวชกรรม 

57 CM0117 ร้อยละการติดเชื�อแผลผา่ตดั Abdominal Hysterectomy PCT สูตินรีเวชกรรม 

58 CM0201 อตัราการตายปริกาํเนิด (อายคุรรภต์ั�งแต่ 22 สปัดาห์) PCT กมุารเวชกรรม 

59 CM0202 อตัราการตายปริกาํเนิด (อายคุรรภต์ั�งแต่ 28 สปัดาห์) PCT กมุารเวชกรรม 

60 CM0203 อตัราการตายของทารกแรกเกิด PCT กมุารเวชกรรม 

61 CM0204 อตัราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด PCT กมุารเวชกรรม 

62 CM0205 อตัราการขาดออกซิเจนรุนแรงในทารกแรกเกิด PCT กมุารเวชกรรม 

63 CM0206 ร้อยละทารกแรกเกิดนํ� าหนกัตํ�ากวา่ 2,500 กรัม PCT กมุารเวชกรรม 

64 CM0207 ร้อยละการเสียชีวติในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดนํ� าหนกัตํ�ากวา่ 1,000 กรัม 

ภายใน 28 วนั 

PCT กมุารเวชกรรม 

65 CM0208 ร้อยละการเสียชีวติในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดนํ� าหนกั 1,000-1,499 กรัม 

ภายใน 28 วนั 

PCT กมุารเวชกรรม 

66 CM0209 ร้อยละการเสียชีวติในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดนํ� าหนกั 1,500 - 2,499 กรัม 

ภายใน 28 วนั 

PCT กมุารเวชกรรม 

67 CA0101 อตัราการเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้ระหวา่งผา่ตดัในผูป่้วยที,มีระดบั ASA Physical 

Status I, II ก่อนผา่ตดั 

ก.วสิญัญี 

68 CA0102 ร้อยละของการเยี�ยมผูป่้วยก่อนการใหย้าระงบัความรู้สึกในผูป่้วยในที�รับการผา่ตดั

แบบไม่ฉุกเฉิน 

ก.วสิญัญี 
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ตวัชี�วดัสาํคญัทางคลินิก (THIP II) 

ลาํดบั รหสั ชื�อตวัชี�วดั ผูรั้บผดิชอบ 

69 CA0103 ร้อยละของผูป่้วยที�รับการใหย้าระงบัความรู้สึกที�ไดรั้บการดูแลในหอ้งพกัฟื� น ก.วสิญัญี 

70 CA0104 ร้อยละของผูป่้วยไดรั้บการใส่ท่อหายใจซํ� าภายใน 2 ชั�วโมงหลงัการถอดท่อหายใจ ก.วสิญัญี 

71 CO0101 ร้อยละของการใชแ้บบตรวจสอบเพื�อความปลอดภยัของผูป่้วยเมื�อมารับการตรวจ

รักษาในหอ้งผา่ตดั 

ก.หอ้งผา่ตดั 

72 CO0105 ร้อยละการเสียชีวติของผูป่้วยผ่าตดัใน 24 ชั�วโมง ก.หอ้งผา่ตดั 

73 CO0107 ร้อยละการผา่ตดัซํ� า ก.หอ้งผา่ตดั 

74 CG0101 อตัราการเกิดแผลกดทบัในโรงพยาบาล PCT อายรุกรรม 

75 CE0101 ร้อยละผูป่้วยหอ้งฉุกเฉินที�มีภาวะติดเชื�อในกระแสโลหิตไดรั้บยาตา้นจุลชีพ  

ภายใน 3 ชั�วโมง 

PCT อายรุกรรม / 

ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

76 CE0102 ค่าเฉลี�ยระยะเวลาการเขา้รับ-ออกจากบริการของผูป่้วยที�มารับบริการที�หอ้งฉุกเฉิน ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

77 CE0103 ร้อยละของผูป่้วยฉุกเฉินมากที�ไดรั้บบริการที�หอ้งฉุกเฉินระยะเวลาภายใน 60 นาที ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

78 CE0104 ร้อยละผูป่้วยหอ้งฉุกเฉิน ที,มีภาวะติดเชื�อในกระแสโลหิตไดรั้บยาตา้นจุลชีพ 

ภายใน 1 ชั�วโมง 

ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

79 CI0101 ร้อยละการเสียชีวติของผูป่้วยในจากภาวะติดเชื�อในกระแสโลหิต PCT อายรุกรรม / ก.IC 

80 SI0101 อตัราการติดเชื�อปอดอกัเสบจากการใชเ้ครื�องช่วยหายใจ (ภาพรวม) ก.IC 

81 SI0102 อตัราการติดเชื�อปอดอกัเสบจากการใชเ้ครื�องช่วยหายใจ ของผูป่้วยที�นอนรักษาใน ICU ก.IC 

82 SI0103 อตัราการติดเชื�อปอดอกัเสบจากการใชเ้ครื�องช่วยหายใจ ของผูป่้วยที�นอนรักษา 

นอก ICU ของโรงพยาบาล 

ก.IC 

83 SI0201 อตัราการติดเชื�อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง (ภาพรวม) ก.IC 

84 SI0202 อตัราการติดเชื�อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง ของผูป่้วย

ที�นอนรักษาใน ICU 

ก.IC 

85 SI0203 อตัราการติดเชื�อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง ของผูป่้วย

ที�นอนรักษานอก ICU ของโรงพยาบาล 

ก.IC 

86 SI0301 อตัราการติดเชื�อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (ภาพรวม) ก.IC 

87 SI0302 อตัราการติดเชื�อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ ของผูป่้วย 

ที�นอนรักษาใน ICU 

ก.IC 

88 SI0303 อตัราการติดเชื�อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ ของผูป่้วย 

ที�นอนรักษานอก ICU ของโรงพยาบาล 

ก.IC 

89 SL0101 อตัราส่วนการขอใชโ้ลหิตต่อการใชโ้ลหิตจริง ก.ธนาคารเลือด 
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ตัวชี้วัดตามมิติการพัฒนาคุณภาพ : PCT สูติ - นรีเวชกรรม (PIH, PPH, Preterm, Brith Asphyxia, CA cervix)

การเข้าถึง การดูแลต่อเนื่อง ประสิทธิภาพ การดูแลที่ยึดคน

และการเข้ารับบริการ (  Continuity) (Efficient) เป็นศูนย์กลาง

( Access ) (People centered )

PIH อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรก - อัตราของการคัดกรอง - อัตราการวินิจฉัย/รักษา - อัตรามารดามีภาวะ  - อัตรามารดาตาย - อัตราของมารดา หลังคลอด

ก่อนอายุครรภ์<12สัปดาห์   ภาวะเสี่ยง preeclampsia/   ภาวะ preeclampsia          preeclampsiaลดลง 30%    จากpreeclampsia   ได้รับการติดตาม

  ได้รับ aspirin   ตาม criteria - อัตราการเกิดภาวะ   ภาวะความดันโลหิตสูง/

  eclampsia   แนะนําการคุมกําเนิด

- อัตราการมารดา   ที่เหมาะสม

  เกิดภาวะ Magnesium  

  toxicity

PPH - อัตราของการฝากครรภ์ครั้งแรก - อัตราของการได้รับ - อัตราความสําเร็จ     - อัตราการเกิดPPH <5% - อัตรามารดาตายจาก  PPH - อัตราหญิงตั้งครรภ์

ก่อนอายุครรภ์<12 สัปดาห์    ยา ferrous การแก้ไขภาวะซีด    - อัตราemergency ได้รับความรูเรื่องอาหาร

- อัตราการเข้าถึง ICU - อัตรามารดามีภาวะซีด ขณะฝากครรภ์   hysterrectomy เพิ่มความเข้มข้นของเลือด

  ขณะตั้งครรภ์ - อัตราความสําเร็จ detection

/management PPH

 Preterm - อัตราของการฝากครรภ์ครั้งแรก - อัตราของการได้รับ - อัตราการรับการประเมิน - อัตราความสําเร็จ - อัตราที่หญิงตั้งครรภ์คลอด - อัตราของมารดา

ก่อนอายุครรภ์<12สัปดาห์ utrogestan ในรายที่มีข้อบ่งชี้ ภาวะเสี่ยง preterm   ในการยับยั้งการคลอด   ก่อนกําหนด   ที่ฝากครรภ์คุณภาพ

- อัตราการได้รับ - อัตราการเกิดภาวะ BA

  dexamethaxone

  ครบ 4 dose

  ยับยั้งการคลอด

Birth - อัตราการ admission test อัตราการใช้ pathograph - อัตราการใช้ early - อัตราการเกิด - อัตราการเกิดภาวะ - อัตราการผ่านการอบรม

Asphyxia EFM 100% 100%   warning sign Birth Asphyxia   Birth Asphyxia เรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิด

<25:1000 LB <10 :1000 LB

CA cervix - อัตราการคัดกรอง - ระยะเวลาเพื่อรับการรักษา - ระยะเวลาการรอคอยผ่าตัด สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก - อัตรา 5 year - อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน - อัตราผู้ป่วยมะเร็ง ร้อยละของนักเรียนหญิง

มะเร็งปากมดลูกในสตรี CCRT ภายใน 6 wk และการให้ CMT ระยะที่1,2 ต่อระยะ 3-4  surrvival rate จากการให้ยา CMT ปากมดลูกระยะสุดท้าย ชั้นป.5 ( 9-14ปีได้รับ

อายุ25-65 ปี - อัตราการใช้ระบบThai refer ภายใน 4 สัปดาห์ ร้อยละสตรีที่มีผลเซลล์ผิดปกติ - อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน  ได้รับการดูแล vaccine HPV)

- ร้อยละของผู้ป่วย -อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง - อัตราการวินิจฉัยล่าช้า/ ได้รับการรักษาตามแนวทาง จากการผ่าตัด แบบประคับประคอง

ที่ได้รับการติดตาม การเตรียมผู้ป่วยก่อนส่งต่อ ความผิดพลาด

และแจ้งผลตรวจมะเร็งปากมดลูก

โรค
ความเหมาะสม 

(Appropriate )
ประสิทธิผล  (Effective) ความปลอดภัย (Safe)

การสร้างเสริมสุขภาพ 

(Health Promotion)
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ภาคผนวก 



 

T (Threats)  =  ภยัคุกคาม 
ประชากร (Population) 

1. จาํนวนผูสู้งอายมุากข้ึน ช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ย ไม่มีผูดู้แล 
2. ชาวยโุรปสูงวยัมาใชชี้วิตหลงัเกษียณท่ีภูเกต็ 
3. มีการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน / นกัท่องเท่ียวทาํใหเ้กิดปัญหาโรคระบาด โรคอุบติัใหม่ / อุบติัซํ้ า  

และควบคุมโรคยาก 
4. ประชากรแฝง / คนไทยท่ีเป็นกลุ่มชาวเลไม่มีบตัรประชาชน ทาํใหไ้ม่ไดรั้บสิทธ์ิการรักษาพยาบาล  

และไม่ถูกนาํมาคิดงบประมาณท่ีจะจดัสรรมาให ้
เศรษฐกจิ (Economy) 

1. องคก์รระหวา่งประเทศท่ีมาช่วยดูแลคนในชาติตวัเอง ไม่สนบัสนุนทางการเงิน 
2. การท่ีเป็นเมืองเศรษฐกิจทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นยาเสพติด อาชญากรรม อุบติัเหตุจราจร                               

และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เพิ่มข้ึน 
3. สถานการณ์โรคโควิด 2019 เศรษฐกิจโลกตกตํ่า ทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวและใชจ่้ายในจงัหวดัภูเกต็นอ้ยลง 
4. การคมนาคมมีหลายช่องทาง มีโอกาสเกิดอุบติัเหตุจากการจราจรหลายประเภท เช่น อุบติัเหตุจราจร      

ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ 
5. เทคโนโลยแีละยาท่ีนาํมาใชใ้นการรักษาพยาบาลมีราคาแพงมาก เบิกคืนไดต้ ํ่ากวา่ราคาท่ีใหบ้ริการ 
6. การใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารหลากหลายท่ีเขา้ถึงง่ายและส่งต่อขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือน                     

ส่งผลต่อภาพลกัษณ์เชิงลบขององคก์ร 
สังคม (Social) 

1. การท่ีมีนกัท่องเท่ียว / แรงงานหลายชาติ หลายภาษา ทาํใหมี้อุปสรรคของการส่ือสารจากภาษาท่ีหลากหลาย 
2. ความคาดหวงัของสงัคมต่อการใหบ้ริการสุขภาพท่ีสูงข้ึน ทาํใหเ้กิดกระแสการร้องเรียน และฟ้องร้องเพิ่มข้ึน 
3. พื้นท่ีท่ีเป็นเกาะ (เกาะยาว เกาะราชา เกาะเฮ เกาะมะพร้าว ฯลฯ) ตอ้งเดินทางโดยใช้เรือ              

หากอยู่ในช่วงมรสุมหรือภาวะเร่งด่วนจะเดินทางได้ช้าและลาํบาก 
4. เป็นจงัหวดัท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยัพิบติัและโรคอุบติัใหม่อุบติัซํ้ า เช่น tsunami, แผน่ดินไหว, ดินถล่ม, 

นํ้าท่วม, เรือล่ม, อคัคีภยั, Covid,  Mers,  HIV,  SARS 
5. ประชากรพื้นเมืองมีวฒันธรรม พฤติกรรมการบริโภค และวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย ทาํใหก้ารจดัระบบ

บริการสุขภาพเพื่อใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มจึงทาํไดย้าก 
6. มีลกัษณะของการสาธารณสุขในเขตเมืองทาํใหก้ารเขา้ถึงบริการขั้นพื้นฐานไม่ครอบคลุม / ไม่ทัว่ถึง 
7. การควบคุมกาํกบัมาตรฐานของสถานประกอบการยงัไดรั้บความร่วมมือจากสถานประกอบการนอ้ย 

การเมือง (Political) 
1. นโยบายใหบ้ริการสุขภาพชาวต่างชาติอยา่งมีคุณภาพและไม่มีความเหล่ือมลํ้ากบัคนไทย 
2. การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม DRG 
3. นโยบาย 30 บาท รักษาไดทุ้กท่ี/ บตัรใบเดียวเท่ียวทัว่เกาะ 



 

O (Opportunities)  =  โอกาส 
ประชากร 

1. ชมรมผูสู้งอายใุนพื้นท่ีเขม้แขง็ทุกตาํบล / เครือข่ายผูสู้งอายเุขม้แขง็ 
2. จาํนวนนกัท่องเท่ียวมาก เพิม่รายรับจากการรักษาพยาบาล (สิทธิเงินสด) 
3. แรงงานต่างดา้วจาํนวนมาก ซ่ึงหากเอาเขา้ระบบไดก้จ็ะมีรายรับจากประกนัสงัคมเพิม่ข้ึน 

เศรษฐกจิ 
1. กงสุล / สถานทูต / หน่วยงานระหวา่งประเทศช่วยดูแลชาวต่างชาติในภูเกต็ 
2. รายรับจากการรักษาพยาบาลชาวต่างชาติ เป็นเงินสด / International Claim 
3. ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ / ครุภณัฑ ์ เคร่ืองมือแพทย ์ อาคารส่ิงก่อสร้าง จากประชาชนจาํนวนมาก 

สังคม 
1. เครือข่ายทางสงัคม เช่น ศาลเจา้ปุดจอ้ มูลนิธิกศุลธรรม มูลนิธิวดัพระใหญ่ ม่ิงมงคลเอกนาคคีรี 

สโมสรต่างๆ ใหก้ารช่วยเหลือระดมเงินทุน พฒันาระบบบริการสุขภาพและพฒันาบุคลากร 
2. ทีมเคล่ือนท่ีเร็วและทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินเขม้แขง็ 
3. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัโรงพยาบาล  มหาวทิยาลยั  สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์วทิยาลยัพยาบาล 

โรงเรียนแพทย ์ฯลฯ 
การเมือง 

1. นโยบายในการท่ีใหจ้งัหวดัภูเกต็เป็น Medical Health Hub, Smart City 
2. การมีนโยบายใหพ้ฒันาตาม Service Plan  เสริมทิศทางการพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีชดัเจนข้ึน 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายและกองทุนท่ีช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
4. การมีโรงพยาบาล อบจ.ภูเกต็ โรงพยาบาลฉลอง ช่วยแบ่งเบาภาระงานดา้นบริการจากโรงพยาบาลรัฐ 
5. นโยบายการบริหารจดัการของภาครัฐแนวใหม่ และการพฒันาคุณภาพของสถานพยาบาล  

ทาํใหส้ถานพยาบาลตอ้งมีการปรับตวั เพื่อใหไ้ดก้ารรับรองคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

W (Weaknesses)  =   จุดอ่อน 
1. ด้านการดูแลผู้ป่วย 

1. การติดเช้ือขณะอยูโ่รงพยาบาล 
2. การเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด 

2. ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 
1. มีขั้นตอนการรับบริการท่ีซบัซอ้นยุง่ยาก 
2. ระบบ DOTS ในผูป่้วยวณัโรคปอด ยงัไม่ครอบคลุม 
3. ขาดการติดตามผลการรักษาตามนดัในกลุ่มโรคสาํคญั เช่น เบาหวาน, ความดนัโลหิตสูง, 

มะเร็ง, หวัใจ เป็นตน้ 
3. ด้านการเงนิ 

1. ระบบควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ  
2. CMI สูงกวา่เกณฑเ์พยีงเลก็นอ้ย : เน่ืองจากยงัมีการรักษาโรค  Primary  สดัส่วนสูง,                 

สรุปเวชระเบียนไม่ครบถว้น 
3. ขั้นตอนการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายจากผูป่้วยทั้ง 3 กองทุนไม่รัดกมุ ทาํใหสู้ญเสียรายได ้
4. ระบบบริหารการคลงั (พสัดุ เวชภณัฑ ์ยา) มีขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ี ทาํใหต้อ้งใชพ้ื้นท่ี 

ในหน่วยบริการสาํรองคลงัแทน 
5. การดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้นสูง และยุง่ยากซบัซอ้นมีค่าใชจ่้ายสูงมาก 

4. ด้านทรัพยากรบุคคล 
1. อตัรากาํลงัยงัไม่สอดคลอ้งกบัภาระงาน โดยเฉพาะพยาบาล ทาํใหก้ารจดัอตัรากาํลงั 

ยงัไม่ไดต้ามเกณฑใ์นบางหน่วยงาน 
2. การ turn over rate สูง (ลาออก โอนยา้ย) ทุกระดบั ทุกสายงาน 
3. บุคลากรยงัขาดทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ จีน พม่า รัสเซีย ฯลฯ 
4. ขาดการทาํงานเป็นทีม 
5. การบรรจุเขา้รับราชการล่าชา้ /นอ้ย ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

5. ด้านการนํา 
1. ภาวะผูน้าํระดบักลาง/ตน้ ท่ีจะเช่ือมโยงระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติังาน 
2. การถ่ายทอดนโยบายยงัไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

6. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
1. บุคลากรดา้นสุขภาพ ไม่ไดเ้ป็น Role model ดา้นสุขภาพ: เป็นโรค NCD, BMI เกินเกณฑ ์ร้อยละ 30 

 
 
 
 



 

7. ด้านระบบงานและกระบวนการทีสํ่าคญั 
1. โรงพยาบาลเป็นพื้นท่ีเชิงเขา ไม่เอ้ือต่อการขยายบริการ  
2. ขาดหน่วยรังสีรักษา ทาํใหต้อ้งมีการ refer out เยอะ 
3. การเช่ือมโยงกบัชุมชน โดยเฉพาะดา้นส่งเสริม ป้องกนัและฟ้ืนฟ ูยงัไม่ครอบคลุม 
4. ระบบสารสนเทศไม่เอ้ืออาํนวยต่อการนาํมาใชป้ระโยชนแ์ละไม่เช่ือมโยงบูรณาการ 
5. ขาดการควบคุมกาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 
6. การ refer out ไป รพช.ยงัทาํไดน้อ้ย ทาํใหผู้ป่้วยลน้ ward 
7. การจดัซ้ือจดัจา้ง ล่าชา้ ไม่เป็นไปตามกาํหนดเวลา 
8. ระบบการซ่อมบาํรุง : ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ทางการแพทย ์ลิฟท ์ไม่มีประสิทธิภาพ 
9. พื้นท่ีใหบ้ริการมีความแออดั โดยเฉพาะ OPD และ Ward สามญั 
10. โครงสร้างหลายจุดบริการไม่เหมาะสม (การระบายอากาศ) 
11. บุคลากรระดบัวิชาชีพมีภาระงาน ท่ีเป็นงานนอกเหนือวิชาชีพมากเกินไป 
12. ระบบการก่อสร้างอาคาร ไม่สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของหน่วยงาน ( แปลนสาํเร็จรูป) 
13. ขาดความชดัเจนในการเขา้ถึงบริการ : ป้ายบอกทาง ขั้นตอนการรับบริการในแผนกต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

S (Strengths)  =  จุดแขง็  
1) ด้านการดูแลผู้ป่วย 

1. ศูนยผ์า่ตดัขอ้เทียมในเขตอนัดามนั 
2. excellent center ดา้นการกระตุน้พฒันาการเดก็ดว้ยอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในเขตอนัดามนั 
3. retina center และการผา่ตดัจอประสาทตา 
4. ศูนยรั์บส่งต่อทนัตกรรมสาํหรับเดก็ภายใตก้ารดมยาสลบในเขต 11 
5. ศูนยเ์ช่ียวชาญดา้นทนัตกรรมสาํหรับเดก็ภายใตก้ารดมยาสลบระดบัเขตสุขภาพ 
6. ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยดา้น Maxillofacial surgery ของเขต 11 
7. ศูนยก์ลางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยฝ่ั์งอนัดามนั 
8. ศูนยว์ินิจฉยัมะเร็งเตา้นมครบวงจรในเขตอนัดามนั 
9. ศูนยห์วัใจระดบั 1 ในเขตอนัดามนั 
10. ศูนยดู์แลผูป่้วย MDR TB ในเขต 11 (วชิระภูเกต็ , นครศรีธรรมราช) 
11. ศูนยรั์บ refer cleft lip cleft palate ของเขต 11 
12. ศูนยส่์องกลอ้งผา่ตดัโพรงจมูกและไซนสัเขตอนัดามนั 
13. ศูนยผ์า่ตดัต่อมใตส้มอง  
14. ศูนยอุ์บติัเหตุ (AOC) 
15. ศูนยม์ะเร็งเตา้นม 
16. ศูนยศ์ลัยกรรมผา่นกลอ้ง 
17. ศูนยท์ารกแรกเกิด  ระดบั  1  
18. excellent center ในการผา่ตดัพาราไทรอยและท่อนํ้าตาอุดตนัแห่งเดียวในภาคใต ้
19. Hydrotherapy ในเดก็ท่ีพฒันาการล่าชา้และผูป่้วยปวดหลงัในภาคใต ้
20. ศูนยผ์า่ตดัลดความอว้นของภาคใต ้
21. ศูนยรั์บ Refer in  ผูป่้วยมะเร็งท่ีมีภาวะแทรกซอ้นจากรังสีรักษามาเขา้รับการรักษา 

ดว้ยออกซิเจนแรงดนัสูงของภาคใต ้
22. ศูนยดู์แลบาดแผลแบบครบวงจรระดบัประเทศ 
23. แพทยท์างเลือก แพทยแ์ผนไทย/จีน 
24. OR Hybrid  
25. ศูนยต์รวจสุขภาพครบวงจร 
26. ศูนยบ์าํบดัดว้ยออกซิเจนแรงดนัสูงแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุข 
27.  fast track ในกลุ่มโรคสาํคญั (stroke, MI, trauma, ทนัตกรรม, EID) best Practice ระดบัประเทศ 

 
 
 



 

2) ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 
1. family care team : แพทย ์แพทยแ์ผนไทย นกักายภาพบาํบดัร่วมดูแลผูป่้วยทุก รพ.สต.ในเขตเมือง 
2. ขยายบริการผา่ตดั cataract ไป รพช.ถลาง 
3. ใหก้ารสนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ เพื่อเนน้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาใหร้พช./ รพ.เอกชน 
4. ทีม Home Health care (HHC) และ COC (พยาบาลชุมชน) ติดตามดูแลผูป่้วยท่ีบา้นอยา่งต่อเน่ือง 

เช่น ผูป่้วยติดเตียง, CAPD, ผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
5. การบริการรูปแบบพิเศษ (CHC) 
6. คลินิก ARI  
7. ศูนยศุ์ภนิมิตรดูแลแรงงานต่างดา้ว 

3) ด้านการเงนิ 
1. ระบบ E-claim มีประสิทธิภาพ 

4) ด้านทรัพยากรบุคคล 
1.  บุคลากรมีศกัยภาพตามสมรรถนะองคก์ร เช่น แพทย ์พยาบาล เภสชักรเฉพาะสาขา  
2.  ศูนยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ (นกัศึกษาแพทยท่ี์มีคุณภาพ) 

5) ด้านระบบงานและกระบวนการทีสํ่าคญั 
1. ศูนยต่์างประเทศท่ีประสานงานใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยต่างชาติ ในอนัดามนั 
2. Chamber endoscope (ทนัตกรรม) laparoscope ในเขตอนัดามนั (EOC) 
3. ศูนยรั์บรองภยัพิบติัและสาธารณภยัในภาคใต ้
4. เครือข่ายใหผู้ป่้วยโรคเร้ือรังไปรับยาท่ีร้านยาใกลบ้า้น ใกลใ้จ, Vachira Drive thru, ส่งยาทางไปรษณีย ์
5. คลงัเลือดผา่นมาตรฐานสากลอนัดบั 1 ในภาคใต ้
6. ระบบ Telemediciane กบัโรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์
7. ระบบการดูแลผูป่้วยโรคอุบติัใหม่อุบติัซํ้ าท่ีมีคุณภาพ/มาตรฐาน 
8. เป็นสถาบนัหลกั/สมทบ ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
9. Dr.Module System 
10. ระบบท่อลมส่งส่ิงส่งตรวจ + ผล Lab 

6) ด้านการนํา 
1. ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์และภาวะผูน้าํท่ีมุ่งมัน่ และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
2. ผูน้าํใช ้Evidence based ในการตดัสินใจ 

7) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
1. สถานีวิทย ุ103 มะฮอกกานี VFM เพื่อคนรักสุขภาพและความงามระดบัประเทศ  
2. เป็นผูน้าํดา้นโภชนคลินิก 
3. โรงพยาบาลปลอดโฟม ปลอดบุหร่ี ปลอดแอลกอฮอล ์
4. โรงพยาบาลรณรงค ์การสวมหมวกกนัน็อค/คาดเขม็ขดันิรภยั 
5. นโยบาย ลดหวาน มนั เคม็ กบัอาหารวา่ง 



วิสัยทัศน์  :  “ศูนย์การแพทย์ชั้นนําและการสาธารณสุขระดับนานาชาติ”

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนุ ุ ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีเอกภาพเป็น
ธรรมและสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล สมรรถนะ และศักยภาพบคุลากร 
ให้สามารถรองรับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กําหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากร องค์ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านการแพทย์และสาธารณสข อย่างมีธรรมาภิบาล

ผู้ใช้บริการและผู้มี
ส่วนได้สว่นเสีย

มมมองด้านลกค้า (C)

ได้รับบริการที่มคีุณภาพ/มาตรฐาน พึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรม
่

ภาคีเครือข่ายสถานพยาบาล

21 รพ.สต., 3 รพช. และ 1 รพ.อบจ. 

ใ ้ ิ ่ ั ิ ็่

ฐ ใหสามารถรองรบภารกจ และวสยทศน ทกาหนด ดานการแพทยและสาธารณสุข อยางมธรรมาภบาล

มุมมองดานลูกคา  (C)
Customer Perspective สุขภาพทีถูกตอ้งเหมาะสม    

สามารถพึ่งพาตนเองได้

ให้บริการร่วมกับ รพ.วชิระภูเก็ตอัตราส่วนผู้ที่มีความสามารถ
ในการจ่ายใช้บริการเพิ่มขึ้น

มมมองด้านดําเนินการ บริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย Advanced HA - JCI การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลขยายการให้บริการร่วมกับมุมมองดานดาเนนการ
ภายใน (I)

Internal  Perspective

บรหารความเสยง ความปลอดภย
และคุณภาพเชิงรุก

Advanced HA JCI

ระบบบริการมคีุณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน/ไร้รอยตอ่

Smart Hospital

การพัฒนากระบวนการคุณภาพ
อย่างตอ่เนือ่ง

การจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

ขยายการใหบรการรวมกบ

ภาคีเครือข่ายและร่วมจัดบริการ 

Permium Service 

กับพันธมิตร – เครือข่าย

มุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนาการ

Learning and Growth

บุคลากรมีความรู้/สมรรถนะสูง

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี

มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร/วัฒนธรรม/จิตอาสา

( ITVCR )

อัตลักษณ์ รพ

องค์ความรู้/นวัตกรรม/วิจัย

ี ่ ้ ื ่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

Learning and Growth
Perspective

อตลกษณ รพ.
บุคลากรมีความสมดุลระหว่าง

ความสุขในชีวิตและภาระงาน

สร้างเครือข่าย (Network)

้ ิ ิ ป ี่ ีป ิ ิมุมมองด้านการเงิน
Financial

Perspective

การบริหารงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ

บริหารการเงินการคลังอย่างบรูณาการ

เพิ่มรายรับ

ลดรายจ่าย

ลดต้นทุน




