
ตัวช้ีวัดระดับยุทธ์ศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558-2562 (ทบทวน 2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 

ที ่ รายการตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์            ≥ ร้อยละ 90 น.ส.ภัทราภรณ ์

ทานประสิทธ์ิ 2 ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภค์รั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ 60 
3 ร้อยละเด็ก 0-6 เดือนแรก กินนมแม่อย่างเดียว ≥ร้อยละ 50 
4 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 85 
5 ร้อยละของเด็กวัยเรยีน สูงดสีมส่วน  ≥ร้อยละ 66 
6 ร้อยละของวัยท างานอาย ุ30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ ≥ร้อยละ 55 
7 ร้อยละของ Healthy Ageing  ≥ร้อยละ 60 
8 ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปี ฟันดีไม่ผ ุ(cavity free)  ≥ ร้อยละ 54 ทันตแพทย์อตินาต  

ธรรมรัชสุนทร 9 ร้อยละของอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนท่ี  ≥ร้อยละ 45 
10 ร้อยละความครอบคลุมการให้บรกิารกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ≥ร้อยละ 80 นายชูเกียรติ เช่ียงฉิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 

ที ่ รายการตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด ≤ร้อยละ 2 นางนิตยา  

ทองประเสริฐ 
2 

อัตราการเกิด Birth asphyxia ≤25 ต่อ1000 
เกิดมีชีพ 

3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
≤40 ต่อหญิง 15-
19 ป1ี000 คน 

4 ร้อยละโรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ห้องคลอดคณุภาพ   ร้อยละ 100 

8 
ร้อยละการสญูเสียอวัยวะ(Amputation Rate)ในผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการ 
วินิจฉัย NF 

≤ร้อยละ 10 นางกมลรัตน์ ศิริมั่งมูล 

9 
ร้อยละการเกดิไส้ติ่งแตก (Rupture Appendicitis) ในผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการ 
ปวดท้อง RLQ  

≤ร้อยละ 20 

10 ร้อยละการเกดิ Re-bleeding ภายใน 72 ช่ัวโมงในผู้ป่วย  UGIB   ≤ร้อยละ 5 

11 
ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลายลิม่เลือด 
และ/หรือ  การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI)  

≥ร้อยละ 70 นางวรรณี ทิพย์มณี 

12 ร้อยละการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ≤ร้อยละ 7 
13 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล หลังได้รับการรักษา ≤ร้อยละ 11 
14 ร้อยละของการตายจาก Sepsis /septic shock  ≤ร้อยละ 30 
15 ร้อยละการเกดิ Septic shock   ≤ร้อยละ 2 
16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้  ≥ร้อยละ40 นางเจนสุดา พรมมาบุญ 

17 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  ≥ร้อยละ50 

18 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการค้นหา 
และคัดกรอง โรคไตเรื้อรัง 

≥ร้อยละ 90 



19 4.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสีย่งเบาหวานรายใหม่  ≤ร้อยละ 2.4 
20 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  ≥ร้อยละ 65 

21 
อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (มาพ่นยาที ่ER  
หรือ Admit)  

≤130 ครั้ง ต่อ
แสนประชากร 

นางรุ่งกาญจน ์ มิตรชื่น 

22 
ร้อยละการกลบัมารักษาซ้ าที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรค COPD ภายใน 28 วัน 
โดยไม่ได้วางแผน  

≤ร้อยละ 4 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 

ที ่ รายการตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ ์ ผู้รับผิดชอบ 
23 ร้อยละ Fail plate ในผู้ป่วยหลังผา่ตัด ORIF และ Plate  ≤ร้อยละ 2 นางสัญญา กุลแก้ว  
24 ร้อยละการตดิเช้ือในข้อเข่าหลังการผ่าตดัเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 1 ปี  ≤ร้อยละ 0.5 
25 ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า  ≤ร้อยละ 30 

26 ร้อยละการตายในเด็ก Neonatal Sepsis (< 28 วัน) (เด็ก :≤15 ปี)  ร้อยละ 0 นางจุรีรัตน ์ 
รัตนปัญญา 27 ร้อยละตาย (Date rate) ในผู้ป่วย DHF/DF (เด็ก :<15 ปี)  ร้อยละ 0 

28 ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Pneumonia (เด็ก :≤15 ปี) ร้อยละ 0 
29 ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตดั Thyroidectomy  ≤ร้อยละ 5 นางนุชมณี  ดิเรกศร ี
30 ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตดั Tonsillectomy  ≤ร้อยละ 5 

31 
ร้อยละของผู้พิการทางการได้ยิน ที่ข้ึนทะเบียนรับเครื่องช่วยฟัง ไดร้ับการฟื้นฟู 
ด้วยเครื่องช่วยฟัง  

≥ร้อยละ 80 

32 
ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด    
ภายใน 30 วัน  

≥ร้อยละ 80 นางร าพึง  
ออกประเสริฐ 

  33 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานไดร้ับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตา   ≥ร้อยละ 60 
34 ร้อยละผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา  ≥ร้อยละ 75 
35 ร้อยละของผูสู้งอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมทุกประเภท (ทุกสิทธิ์)  ≥ร้อยละ 80 ทพ.อตินาต ธรรมรัชสุนทร 

36 ร้อยละการเกดิแพ้ยาซ้ า    ร้อยละ 0 น.ส.อุษาพร   
เลิศทรัพย์วิจิตร  
 37 ร้อยละ Medication error ระดับ D ขึ้นไปท่ีได้จากการเฝ้าระวัง ≥รอ้ยละ 20 ≥ร้อยละ 20 

38 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
ที่ได้มาตรฐาน  

≥ร้อยละ 20 นายเอกดนัย  
ทองมูล 

39 
อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ  ≤6.3 ต่อ  

แสนประชากร 
นางณฐพร  
ชัยพรมเขียว 
 

40 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการ  ≥ร้อยละ 55 
41 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบรกิาร  ≥ร้อยละ 70 
42 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีไ่ดร้ับการบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง(remission)  ≥ร้อยละ 70   นางวราภรณ์  

สระประทุม 43 ร้อยละผู้เสพยาเสพตดิที่ผ่านการบ าบัดที่ไดร้ับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ า ≥ร้อยละ 80 

44 
อุบัติการณ์การเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังผ่าน  
48 ช่ัวโมง (Major Perioperative Complications)  

≤ ร้อยละ0.5 นางสิริพร ศลัย์วิเศษ 
 

45 ร้อยละการผา่ตัดซ้ า (Re-operation)  ร้อยละ 0 นางพัทธมน  ทิพย์รกัษ ์



46 ร้อยละระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยนอก ลดลง  ≥ร้อยละ 25 นางปรารถนา 
ทองใบใหญ ่47 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ผู้ป่วยนอก (OPD) ≥ ร้อยละ 80 

48 
อัตราตายของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน  ≤16 ต่อ 

แสนประชากร 
นายอะที  อองจ าปา 

49 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ≥ร้อยละ 20 
50 ร้อยละของ ER คุณภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 100 
51 ร้อยละผู้ป่วย Emergency มีการเรียกใช้บริการ EMS  ≥ร้อยละ 25 
52 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบรกิาร ลดลง  ≥ร้อยละ 50 
53 ร้อยละการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ า ≤ร้อยละ 2 นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย 

54 
อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน (ต.ผักปัง)   ≤50 ต่อแสน 

ประชากร 

น.ส.ภุมร ีบุปผาชาต ิ

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ 

ที ่ รายการตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซ้อนหลังรับบริการทางกายภาพบ าบดั  ร้อยละ 0 นายชูเกียรต ิ

เซี่ยงฉิน 
2 

ร้อยละผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่ ไดร้ับการฟื้นฟูสภาพแล้วมี ADL    
เพิ่มขึ้น ในระยะเวลา 6 เดือน  

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละการจ่ายโลหิตผิดคนผิดหมู่   ร้อยละ 0 น.ส.กชกร 
ทองสุขแก้ง 

4 
ร้อยละของห้องปฏิบตัิการดา้นการแพทย์และสาธารณสุขมีคณุภาพ และมาตรฐาน 
การบริการ   

ร้อยละ 100 

5 
ร้อยละของกลุม่ประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อ 
   ทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุก  

≥ร้อยละ 87 นางอรุณ ีจันทร์แสง 
 

6 ร้อยละผู้ตดิเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์ ≥ร้อยละ 95 
7 ร้อยละความส าเรจ็การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ร้อยละ 85          นางเจนสุดา พรมมาบุญ 

8 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมคีวามปลอดภัย  ≥ร้อยละ 75 น.ส.เดือนเพ็ญ  
นามวิจิตร 9 ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน CFGT  ≥ร้อยละ 80 

10 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital   

ร้อยละ 100 

11 ร้อยละน้ าทิ้ง จากระบบบ าบดัน้ าเสียของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  ร้อยละ 100 
12 ร้อยละบคุลากร มีความพึงพอใจในการท างาน   ≥ร้อยละ 80 น.ส.วิราวรรณ   

วรรณมาตย ์13 ร้อยละการลาออกของบุคลากร (Turn Over rate)  ≤ ร้อยละ 3 
14 ร้อยละของบุคลากรที่มีคา่ BMI ≥ 23   ≤ ร้อยละ 50  

15 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามเกณฑ์ที่ก าหนด   ≥ร้อยละ 85  

16 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ≥ร้อยละ 60 นางจิราภรณ์ นครศรี 

17 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  ≤ร้อยละ 6 



18 
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคีุณภาพมาตรฐานผ่านการ   
รับรอง HA ขั้น 3    

ร้อยละ 100 นพ.นิวัฒน์ ขจัดพาล 
 

19 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ผู้ป่วยใน (ภาพรวม) ร้อยละ 80 
20 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ผู้ป่วยนอก(ภาพรวม) ร้อยละ 80 
21 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงาน น าไปใช้ประโยชน์   ≥ร้อยละ 25 
22 ค่าดัชนี Case Mix Index (CMI) โรงพยาบาลระดับ M1   ≥ร้อยละ 1 นางพุธวรรณ ยมศิร ิ
23 ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทกึเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ≥ร้อยละ 85 
24 ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทกึเวชระเบียนผู้ป่วยใน ≥ร้อยละ 85 
25 ร้อยละของของการประเมิน ข้อมลู 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑค์ุณภาพ  ร้อยละ 100 นายปรเมษฐ แควภเูขียว 

26 ร้อยละของผูม้ีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพไดร้ับการลงทะเบยีนสิทธิ ≥ร้อยละ 99.99 นางเยี่ยมรัตน์ จักรโนวรรณ 

27 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่ส าคัญบรรลุตามเป้าหมาย ท่ีก าหนด  ≥ร้อยละ 90 นายสถาพร ป้อมสุวรรณ 

28 
อัตราการติดเชื้อรวม  <3 ต่อ 1000 

วันนอน 
นางอภิษฎา  
อัครกิตติศักดิ์ 

29 ร้อยละการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  ร้อยละ 100 น.ส.สดุารตัน์ บั่วมั่น 

30 ร้อยละของความเสี่ยง ระดับ E ขึ้นไปได้รับการทบทวน  ร้อยละ 100 นางสิริพร ศลัย์วิเศษ 

 
 
 


