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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภมูิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.1 ร้อยละการตกเลือดหลงัคลอด ไมเ่กินร้อยละ 2  

     2.1.2 อัตราการเกิด Birth asphyxia(≤25ต่อ1000 เกิดมีชีพ) 
     2.1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี ≤40 ต่อหญิง 15-19 ปี1000 คน 
     2.1.4 ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ห้องคลอดคุณภาพ 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.1 เท่ากับ≤ร้อยละ 2, ข้อ 2.1.2 เท่ากับ≤25ต่อ1000 เกิดมีชีพ, ข้อ 2.1.3 เท่ากับ≤40 ต่อหญิง 15-19 ปี1000 คน, ข้อ 2.1.4 เท่ากับ ร้อยละ 100 
ผู้รับผิดชอบ 1.ประธาน และทมี PCT สูติ-นรีเวชกรรม 2. หัวหน้างานห้องคลอด (นางนิตยา ทองประเสริฐ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI 

2.1 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กลุ่มโรค สูต-ินร ี
เวชกรรม         

2.1_1 เพื่อให้มารดา
และทารกปลอดภัย  
โดยให้บริการรักษา 
พยาบาลเฉพาะทาง
มารดาและทารกด้วย
ความเชี่ยวชาญ 

2.1_1(1)อัตราส่วนการตายมารดาต่อ 
การเกิดมีชีพ (≤20/การเกิดมีชีพแสนคน)  

 ≤20 ≤18 ≤16 ≤14 ≤12 1.งานการ
พยาบาล 

ผู้คลอด 

2.ทีมน าทางคลินิก 
(PCT) สูต-ินร ี
เวชกรรม 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
บริการงานสตู-ินรีเวชกรรม 
1.พัฒนาระบบงานฝากครรภ์
คุณภาพ 
2.พัฒนาระบบงานห้องคลอด
คุณภาพ 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลมารดา 
หลังคลอดและทารก 
4.ประชุมทีม PCT สูต-ินร ี
เวชกรรม 

Service Plan 
KPI  สสจ./สธ. 

2.1_1 (2) ร้อยละของ รพช.ผ่านเกณฑ์ 
ห้องคลอดคุณภาพ (ร้อยละ 100) 

 100 100 100 100 100 KPI  สสจ./สธ. 

2.1_1 (3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-
19 ปี ≤40 ต่อหญิง 15-19 ปี1000 คน 

 ≤40 ≤35 ≤30 ≤30 ≤30 KPI  สสจ./สธ. 

2.1_1 (4)ร้อยละการตายมารดาจากการตกเลือด
หลังคลอด ร้อยละ 0 

 0 0 0 0 0 KPI  สสจ./สธ. 
Service Plan 

2.1_1 (5)อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 28 วัน ≤ 5 ต่อพัน ทารกเกิดมีชีพ 

 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 0 ≤ 0 KPI  สสจ./สธ. 
Service Plan 

2.1_1 (6) ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด  
(≤ร้อยละ 2) 

 ≤ 2 ≤ 
1.5 

≤ 
1.5 

≤ 
1.2 

≤ 
1.0 

Unit 

2.1_1 (7)อัตราการเกิด Birth asphyxia 
≤25ต่อ1000 เกิดมีชีพ 

 ≤25 ≤20 ≤20 ≤15 ≤15 KPI  สสจ./สธ. 

 
2.2.1.1(8) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด  ≤40 ≤35 ≤35 ≤30 ≤25 Unit 



  

37 
 

คลอด ในโรงพยาบาล ≤ร้อยละ 40 

  

 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภมูิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.5 ร้อยละการสูญเสียอวัยวะ (Amputation Rate) ในผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการวินิจฉัย NF≤ร้อยละ 10 

     2.1.6 ร้อยละการเกิดไส้ติ่งแตก (Rupture Appendicitis) ในผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการปวดท้อง RLQ ≤ร้อยละ 20 

     2.1.7 ร้อยละการเกิด Re-bleeding ภายใน 72 ช่ัวโมงในผู้ป่วย UGIB  ≤ร้อยละ 5 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.5 เท่ากับ ≤ร้อยละ 10, ข้อ 2.1.6 เท่ากับ ≤ร้อยละ 20, ข้อ 2.1.7 เท่ากับ ≤ร้อยละ 5 
ผู้รับผิดชอบ 1.ประธาน และทมี PCT ศัลยกรรม 2. หัวหน้าหอผู้ป่วยศลัยกรรมหญิง (นางกมลรัตน ์ศิริมั่งมลู และนางลักษม ีน าเจรญิ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.2 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กลุ่มโรคศัลยกรรม 
และมะเร็ง 

2.2_1เพื่อพัฒนา
ศักยภาพงานบริการ
โรคมะเร็ง 
2.2_2เพื่อพัฒนา
ศักยภาพงานให้บริการ
รักษาพยาบาลกลุ่มโรค
ศลัยกรรมและมะเร็ง 

2.2_1(1)ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
One Day Surgery ≥ร้อยละ 15 

 - 15 20 25 30 1.งานพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยกรรม 
หญิงและเด็ก 
2.ทีมน าทางคลินิก 
(PCT) ศัลยกรรม
ทั่วไป 

1พัฒนาระบบเคมีบ าบัด และ
ระบบบรหิารจดัการดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งล าไส้ใหญ่ทีไ่ด้รบัยาเคมี
บ าบัด 
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคที่
ส าคัญด้านศัลยกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาศักยภาพการ

KPI  สสจ./สธ. 

2.2_1 (2)ร้อยละของผู้ปว่ยที่เข้ารับการผ่าตัด
แบบ Minimally Invasive Surgery≥ร้อยละ 10 

 - 10 20 30 40 KPI  สสจ./สธ. 

2.2_1 (3) ร้อยละการเกิดไส้ติ่งแตก  ในผู้ป่วย
ที่มาด้วยอาการปวดท้อง RLQ ≤ร้อยละ 20 

 ≤20 ≤20 ≤15 ≤15 ≤15 Service Plan 

2.2_1 (4)ร้อยละของผู้ปว่ยที่เสียชวีิตภาย รพ.
ผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา หรือแขน ≤ร้อยละ 20 

 ≤20 ≤20 ≤15 ≤15 ≤15 Service Plan 

2.2_1 (5)ร้อยละการสูญเสียอวยัวะ ในผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับการ วินจิฉยั NF≤ร้อยละ 10 

 ≤10 ≤10 ≤8 ≤8 ≤8 Service Plan 

2.2_1 (6)ร้อยละการเกิด Re-bleeding ภายใน 
72 ชั่วโมงในผู้ป่วย  UGIB  ≤ร้อยละ 5 

 ≤5 ≤5 ≤4.5 ≤4.5 ≤4.2 KPI  สสจ./สธ. 
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2.2_1 (7)ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับ
การรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ≥ร้อยละ 80 

 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 รักษาพยาบาลการผา่ตัดแบบ
วันเดียว และ Minimally 
Invasive Surgery 

Service Plan 

2.2_1 (8) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤24.6 ต่อ
แสนประชากร 

      KPI  สสจ./สธ. 

2.2_1 (9) อัตราตายจากมะเร็งปอด ≤19.8 ต่อ
แสนประชากร 

      KPI  สสจ./สธ. 

2.2_1 (10) ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการ
รักษาด้วยรังสี ภายใน ๖  สัปดาห≥์ร้อยละ 80 

      Service Plan 

2.2_1 (10)สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก ระยะที ่1 และ 2  ≥70:20 

      Service Plan 

 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน  าตาลได้ ≥ร้อยละ 40 

     2.1.9 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ร้อยละ 50 
     2.1.10 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ท่ีได้รับการค้นหา และคัดกรอง โรคไตเรื อรัง ≥ร้อยละ 90 
     2.1.11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสีย่งเบาหวานรายใหม่ ≤ร้อยละ 2.4 
     2.1.12 ร้อยละผู้ป่วย CKD มีอตัราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  ≥ร้อยละ 65 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.8 เท่ากับ ≥ร้อยละ40, ข้อ 2.1.9 เท่ากับ ≥≥ร้อยละ 50, 2.1.10 เท่ากับ ≥ร้อยละ 90, 2.1.11 เท่ากับ ≤ร้อยละ 2.4, 2.1.12 เท่ากับ ≥ร้อยละ 65 
ผู้รับผิดชอบ 1.ประธาน และทมี PCT อายุรกรรม 2. คลินิกอายรุกรรม  (นางเจนสุดา พรมมาบุญ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ KPI 

2.3 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

2.3_1เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม
โรคเบาหวานและความ

2.3_1(1)ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน  าตาลได้ ≥ร้อยละ40 

      คลินิกอายุรก
รรม  (นางเจน

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มโรคส าคัญทางอายุรกรรม 

Service plan 
KPI  สสจ./สธ. 

2.3_1(2)ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่       Service plan 
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กลุ่มโรคอายุรกรรม  
(อายุรกรรม และ
NCD) 
 

ดันโลหติสูงปลอดภยั
และลดระดับความ
รุนแรงของโรค 
 
  

ควบคุมได้ ≥ร้อยละ50 สุดา พรมมา
บุญ) 
  

2.การบริการ NCD 
คุณภาพ 
3.การคัดกรองโดยใช้หลัก 
การวินิจฉัยภาวะMetabolic 
syndrome  
4.พัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
Clinic NCD 
5.การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยทางอายุรกรรม 

KPI  สสจ./สธ. 

2.3_1(3)ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ขึ นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD 
Risk ≥ร้อยละ 80 

      Service plan 
KPI  สสจ./สธ. 

2.3_1(4)ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงเบาหวานรายใหม ่≤ร้อยละ 2.4 

      KPI  สสจ./สธ. 

2.3_1(5)ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหติสูงราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยง และสงสัยปว่ยความดัน 
โลหิตสูง ≤ร้อยละ 10 

      KPI  สสจ./สธ. 

2.3_1(6)ร้อยละสถานบริการผ่านเกณฑ์ NCD 
Clinic plus ร้อยละ 100 

      Service plan 
KPI  สสจ./สธ. 

2.3_1(7)ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT     
ได้รับการค้นหา/คัดกรอง โรคไตเรื อรัง≥ร้อยละ 90 

      KPI  สสจ./สธ. 

2.3_2เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม
โรคไต ปลอดภัยและลด
ความรุนแรงของโรค 

2.3_1(1)ร้อยละของการชลอความเส่ือมของไต ผู
รับบริการใน รพ. ได้รับACEi/ARB ≥ร้อยละ 90 

      KPI  สสจ./สธ. 

2.3_2(2)ร้อยละผู้ป่วย CKD มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  ≥ร้อยละ 65 

      Service plan 
KPI  สสจ./สธ. 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.13 อัตราการเกิดการก าเรบิเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั นเรื อรัง (มาพ่นยาที ่ER หรือ Admit) ≤130 ครั ง ต่อแสนประชากร 

      2.1.14 ร้อยละการกลับมารักษาซ  าท่ีแผนกผู้ป่วยในด้วยโรค COPD ภายใน 28 วันโดยไมไ่ด้วางแผน ≤ร้อยละ 4 
     2.1.15 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ  การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI) ≥ร้อยละ 70 
     2.1.16 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ร้อยละ 7 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.13 เท่ากับ ≤130 ครั ง ต่อแสนประชากร, ข้อ 2.1.14 เท่ากับ ≤ร้อยละ , ข้อ 2.1.15 เท่ากับ ≥ร้อยละ 70 , ข้อ 2.1.16 เท่ากับ ≤ร้อยละ 7 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางรุ่งกาญจน ์ มิตรชื่น  2.ประธาน และทีม PCT อายุรกรรม 3.นางวรรณี ทิพย์มณี 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
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Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ KPI 

2.3 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กลุ่มโรคอายุรกรรม  
(อายุรกรรม และ
NCD) (ต่อ) 

2.3_3เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม
โรคโรคปอดอุดกั นเรื อรัง 
ปลอดภัยและลดความ
รุนแรงของโรค 
 

2.3_3(1)อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั นเรื อรัง (มาพ่นยาที ่ER  
หรือ Admit) ≤130 ครั ง ต่อแสนประชากร 

      คลินิก COPD 
นางรุ่งกาญจน ์ 
มิตรชื่น   

1.การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยทางอายุรกรรม 

Service Plan 

 

2.3_3(2)ร้อยละการมีคลินิกโรคปอดอุดกั นเรื อรัง
ครบวงจรและได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 

      Service Plan 

 
2.3_3(3)ร้อยละการกลับมารักษาซ  าที่แผนกผู้ป่วย
ในด้วยโรค COPD ภายใน 28 วันโดยไมไ่ด้  
วางแผน ≤ร้อยละ 4 

      KPI  สสจ./สธ. 

2.3_4เพื่อให้ผู้ป่วย 
กลุ่มโรคอายุรกรรม  
ปลอดภัยและลดระดบั
ความรุนแรงของโรค 

2.3_4(1)อัตราตายของผู้ป่วย Stroke ≤ร้อยละ 7       1.ทีมน าทาง
คลินิก (PCT) 
อายุรกรรม 

2.ICU 

3.นางวรรณี 
ทิพย์มณี 

 Service plan 

2.3_4(2)ร้อยละการตายผู้ปว่ยติดเชื อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ≤
ร้อยละ 30  

      KPI  สสจ./สธ. 

2.3_4(3)ร้อยละโรงพยาบาลตั งแต่ระดับ F2 ขึ นไป
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)  
ในผู้ป่วย STEMI ได้  ร้อยละ 100 

      Service plan 
KPI  สสจ./สธ. 

2.3_4(4)อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤27 
ต่อประชากร แสนคน 

       

2.3_4(5)ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหวัใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ ≥ร้อยละ 70 

      Service plan 
 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.17 ร้อยละของผูป้่วย STEMI ที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล หลังไดร้ับการรักษา ≤ร้อยละ 11       

     2.1.18 ร้อยละของการตายจาก Sepsis /septic shock ≤ร้อยละ 30 
     2.1.19 ร้อยละการเกดิ Septic shock  ≤ร้อยละ 2 
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เป้าหมาย ข้อ 2.1.17 เท่ากับ ≤ร้อยละ 11, ข้อ 2.1.18 เท่ากับ ≤ร้อยละ 30 , ข้อ 2.1.19 เท่ากับ ≤ร้อยละ 2 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางรุ่งกาญจน ์ มิตรชื่น  2.ประธาน และทีม PCT อายุรกรรม 3.นางวรรณี ทิพย์มณี 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ KPI 

2.3 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กลุ่มโรคอายุรกรรม  
(อายุรกรรม และ
NCD) (ต่อ) 

2.3_4เพื่อให้ผู้ป่วย 
กลุ่มโรคอายุรกรรม  
ปลอดภัยและลดระดบั
ความรุนแรงของโรค 
  

2.3_4(6)ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต
ภายในโรงพยาบาล หลังได้รับการรักษา 
 ≤ร้อยละ 11 

        
1.ทีมน าทาง
คลินิก (PCT) 
อายุรกรรม 

2.ICU 

3.นางวรรณี 
ทิพย์มณี 

1.การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยทางอายุรกรรม 

Service Plan 

 

2.3_4(7)ร้อยละของการตายจาก Sepsis /septic 
shock ≤ร้อยละ 30 

      Service Plan 

 
2.3_4(8)ร้อยละการเกิด Septic shock   
≤ร้อยละ 2 

      unit 

2.3_4(9)ร้อยละการได้รับยา Thrombolytic 
agent ภายใน 4.5 ชั่วโมงเพิ่มขึ น≥ ร้อยละ 3 

      unit 

2.3_4(10)ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหวัใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด  
     (SK)  ภายใน 30 นาท ี ≥ ร้อยละ 75 

      unit 

2.3_4(11)อัตราการเกิด VAP (ปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ) ≤10 ต่อ 1000 วันใส่อุปกรณ์ 

      KPI  สสจ./สธ. 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
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เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.20 ร้อยละ Fail plate ในผู้ป่วยหลังผ่าตดั ORIF และ Plate ≤ร้อยละ 2 

     2.1.21  ร้อยละการตดิเชื อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลีย่นข้อเข่าภายใน 1 ปี ≤ร้อยละ 0.5 
     2.1.22 ร้อยละของผูป้่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ  า ≤ร้อยละ 30 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.20 เท่ากับ ≤ร้อยละ 2 , ข้อ 2.1.21 เท่ากับ ≤ ร้อยละ 0.5, ข้อ 2.1.22 เท่ากับ ≤ร้อยละ 30 
ผู้รับผิดชอบ 1.ประธาน และทมี PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  2. หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส/์นางสัญญา กุลแก้ว 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.4 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กลุ่มโรค 
ออร์โธปิดิกส์และข้อ 

2.4_1เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม
โรคศลัยกรรมออรโ์ธ    
ปิดิกส์ ปลอดภัยและลด
ระดับความรุนแรง 
ของโรค  
  

2.4_4(1)ร้อยละของผู้ป่วย Capture the 
fracture ที่มีภาวะกระดูกหกัซ  า ≤ร้อยละ 30 

      1.PCT ศัลยกรรม
กระดูกและขอ้ใน
(Ortho) 
2.ศัลยกรรมชาย 

1.พัฒนาศักยภาพบริการ
ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อในเขตภูแท่นเกษตรสาร 
2.จัดตั งคลินิกข้อเข่าเสื่อม 
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกหัก 
ที่ไม่ซับซ้อน 
4.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5 สาขาหลัก (ออร์โธปิดิกส์) : 
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค 
Capture the fracture 
5.พัฒนาคลินิกดูแลสุขภาพผู้
พิการใส่ขาเทียม 
6.การบริหารจัดการต้นทุนใน
การให้บริการผู้ป่วยออรโ์ธปิ
ดิกส์และข้อ 

KPI  สสจ./สธ. 

2.4_4(2)ร้อยละของผู้ป่วย Capture the 
fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 
หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล  
(Early surgery) ≥ร้อยละ 50 

      KPI  สสจ./สธ. 

2.4_4(3)ร้อยละของการดูแลรกัษาผู้ปว่ยที่มี
กระดูกหักไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาลระดบั  
M2 ลงไป ≥ ร้อยละ 70 

      Service plan 

2.4_4(4)ร้อยละ Fail plate ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
ORIF และ Plate ≤ร้อยละ 2 

      Service plan 

2.4_4(5)ร้อยละการติดเชื อในข้อเขา่หลงัการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าภายใน 1 ป ี≤ร้อยละ 0.5 

      สปสช. 

2.4_4(6)ร้อยละการเกิดข้อเข่าติด (Stiffness) 
หลังผ่าตัดภายใน 3 เดือน ร้อยละ 0 

      สปสช. 

2.4_4(7)ร้อยละการ Re-Admit ภายใน 3 เดือน 
หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่เทียม ≤ร้อยละ 3 

      สปสช. 

2.4_4(8)ร้อยละการ Refer back โรคศัลยกรรม
กระดูกและขอ้ ของเครือข่าย “ภูแท่นเกษตรสาร” 
เพิ่มขึ น≥ร้อยละ 25 

      Unit 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.23 ร้อยละการตายในเด็ก Neonatal Sepsis (< 28 วัน) (เด็ก :≤15 ปี) ร้อยละ 0 

     2.1.24 ร้อยละตาย (Date rate) ในผู้ป่วย DHF/DF (เด็ก :<15 ปี) ร้อยละ 0 
     2.1.25 ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Pneumonia (เด็ก :≤15 ปี) ร้อยละ 0 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.23 เท่ากับ ร้อยละ 0, ข้อ 2.1.24 เท่ากับ ร้อยละ 0, ข้อ 2.1.25 เท่ากับ ร้อยละ 0 
ผู้รับผิดชอบ 1.ประธาน และทมี PCT กุมารเวชกรรม   2. หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม /นางจุรีรัตน ์รัตนปัญญา 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.5 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กลุ่มโรคกุมาร 
เวชกรรม                    
 

 2.5_1เพื่อให้ผู้ป่วยกลุม่
โรคกุมารเวชกรรม 
ปลอดภัยและลดระดบั
ความรุนแรงของโรค   

2.5_1(1) อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก อาย ุ
1 เดือน ถึง 5 ปี บริบูรณ์ ≤ร้อยละ 10 

      1.PCT กุมาร 
เวชกรรม 
2.กุมารเวช
กรรม 

1.พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยเด็ก Asthma 
2.พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยเด็ก Thalassemia 
3.พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยกลุม่โรคกุมารเวชกรรม 
4.พัฒนาระบบส่งต่อการดูแล
เด็ก เครือข่าย “ภูแท่น 
เกษตรสาร” 
5.พัฒนาการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ทารกและเด็ก เครือข่าย  
“ภูแท่นเกษตรสาร”

 Unit/คุณภาพ 

2.5_1(2) ร้อยละการกลับมารักษาซ  าที่แผนก
ผู้ป่วยในด้วยโรคเดิม(กุมารเวชกรรม) ภายใน 28 
วัน  โดยไม่ได้วางแผน (เด็ก :≤15 ปี) ≤ร้อยละ 10 

       Unit/คุณภาพ 

2.5_1(3) ร้อยละการเกิด Respiratory failure 
ในผู้ป่วย Pneumonia (เด็ก :≤15 ปี) ร้อยละ 0 

       Unit/คุณภาพ 

2.5_1(4) ร้อยละการตายในเด็ก Neonatal 
Sepsis (< 28 วัน) (เด็ก :≤15 ปี) ร้อยละ 0 

       Unit/คุณภาพ 

2.5_1(5) ร้อยละการส่งต่อ (Refer Out) ผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก (เด็ก :<15 ปี) ร้อยละ 0 

       Unit/คุณภาพ 

2.5_1(6) ร้อยละตาย (Date rate) ในผู้ป่วย 
DHF/DF (เด็ก :<15 ปี) ร้อยละ 0 

       Unit/คุณภาพ 
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(NCPR/PALS) 

 

 

 

 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)          2.1.26  ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด Thyroidectomy ≤ร้อยละ 5 

         2.1.27   ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตดั Tonsillectomy ≤ร้อยละ 5 
         2.1.28  ร้อยละของผู้พิการทางการได้ยิน ที่ขึ นทะเบียนรับเครื่องช่วยฟัง ได้รับการฟื้นฟูด้วยเครื่องช่วยฟัง ≥ร้อยละ 80 
         2.1.29  ร้อยละของผูป้่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตดั ภายใน 30 วัน ≥ร้อยละ 80 
         2.1.30  ร้อยละของผูป้่วยเบาหวานไดร้ับการตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตา≥ร้อยละ 60 
         2.1.31  ร้อยละผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ≥ร้อยละ 75 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.26 เท่ากับ ≤ร้อยละ 5, ข้อ 2.1.27 เท่ากับ ≤ร้อยละ 5, ข้อ 2.1.28 เท่ากับ  ≥ร้อยละ 80,ข้อ 2.1.29 เท่ากับ  ≥ร้อยละ 80,ข้อ 2.1.30 เท่ากับ≥ร้อยละ 60, 
ข้อ 2.1.31 เท่ากับ ≥ร้อยละ 75  

ผู้รับผิดชอบ 1.นายแพทยน์ันทกร ด ารงรุ่งเรือง  2. นางนุชมณี  ดิเรกศร ี3.นางร าพึง ออกประเสริฐ 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 

Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.6 พัฒนาพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
 กลุ่มโรคหู คอ จมูก  

2.6_1เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหู 
คอ จมูกปลอดภัยและ
ลดระดับความรุนแรง
ของโรค 

2.6_1(1) ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัด Thyroidectomy ≤ร้อยละ 5 

      1.งานผู้ป่วย
นอก (คลินิก
โรคหู คอ จมูก) 

1.โครงการดูแลผู้พิการ
ทางการได้ยินมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ นได้  ด้วยเครื่องช่วยฟัง 
/.โครงการดูแลผู้ป่วยหลัง

 Unit/คุณภาพ 

2.6_1(2) ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัด Tonsillectomy ≤ร้อยละ 5 

       Unit/คุณภาพ 
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2.6_2เพื่อให้ผู้ป่วย 
 ผู้ป่วยพิการทางการ 
ได้ยิน มีคณุภาพชีวิตที่ดี
ในชุมชน 

2.6_2(1) ร้อยละของผู้พกิารทางการได้ยิน ที่ขึ น
ทะเบียนรับเครื่องช่วยฟัง ได้รับการฟื้นฟูด้วย
เครื่องช่วยฟัง ≥ร้อยละ 80 

      2. นางนุชมณี  
ดิเรกศร ี

ผ่าตัดThyroidectomyและ 
Tonsillectomy ปลอดภัยไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน 
 

KPI  สสจ./สธ. 
สปสช. 

2.7 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กลุ่มโรคจักษุวิทยา                                   

2.7_1เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
จักษุวิทยาปลอดภยัและ
ลดระดับความรุนแรง
ของโรค 

2.7_1(1) ร้อยละของผู้ปว่ยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 
วัน ≥ร้อยละ 80 

      1.งานผู้ป่วย
นอก (คลินิก
จักษุวิทยา) 
2.นางร าพึง 
ออกประเสริฐ 

1.การรณรงค์ดูแลรักษาต้อ
กระจก”ภูแท่นเกษตรสาร” 
2.การคัดกรองเบาหวานขึ น
จอประสาทตา 
3.โครงการตาดีชีวีสดใส 
4.โครงการลอกต้อเนื อ  
“ภูแท่นเกษตรสาร” 

Service plan 
KPI  สสจ./สธ. 

 
2.7_1(2) ร้อยละผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ นไป ได้รับการ
คัดกรองสายตา ≥ร้อยละ 75 

       Service plan 
KPI  สสจ./สธ. 

2.7_1(3) ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตา 
≥ร้อยละ 60 

      KPI  สสจ./สธ. 
 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และ ปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)          2.1.32  ร้อยละของผูสู้งอายุไดร้ับบริการใส่ฟันเทียมทุกประเภท (ทุกสิทธิ์) ≥ร้อยละ 80 

         2.1.33  ร้อยละการเกดิแพ้ยาซ  า   ร้อยละ 0 
         2.1.34  ร้อยละ Medication error ระดับ D ขึ นไปท่ีไดจ้ากการเฝา้ระวัง ≥ร้อยละ 20 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.32 เท่ากับ ≥ร้อยละ 80 , ข้อ 2.1.33 เท่ากับ ร้อยละ 0 , ข้อ 2.1.34 เท่ากับ ≥ร้อยละ 20 
ผู้รับผิดชอบ 1.หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  2. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ครองผู้บรโิภค 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ KPI   

2.8 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
ทันตกรรม     

2.8_1เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม
โรคทางทันตกรรม
ปลอดภัย ลดจ านวน

2.8_1(1)ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟัน
เทียมทุกประเภท (ทกุสิทธิ์) ≥ร้อยละ 80 

      1.กลุ่มงาน 
ทันตกรรม 

2.ทันตแพทย์ 

1.พัฒนางานบริการ 
ทันตกรรมเฉพาะทาง   
2.จัดตั งศูนย์ทันตกรรมเฉพาะ

KPI สสจ./สธ. 

2.8_1(2)ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจาก
ท าหัตถการ ภายใน 3 เดือน  

      Unit/คุณภาพ 
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เฉพาะทาง              และระดับความรุนแรง
ของโรค 

อตินาต  
ธรรมรัชสุนทร 

ทางและพัฒนาระบบการรับ 
consult และการรับ refer 
3.จัดตั งห้องแลปท าฟันปลอม 

2.9 พัฒนาระบบ 
งานเภสัชกรรม และ 
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

2.8_1เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ยาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และสามารถ
ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง  
ปลอดภัย 

2.9_1(1)ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ผ่านเกณฑ์ RDU ขั นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 

      1. หัวหน้ากลุ่ม
งานเภสัชกรรม
และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
2.น.ส.อุษาพร  
เลิศทรัพย์วิจติร  
 

1.พัฒนาระบบบริการยาได้
มาตรฐานผู้รับบริการ
ปลอดภัย (RDU) 
2.การผลติยาและการกระจาย
ยา รวมทั งการเข้าถึงยาที่
จ าเป็น   
3.พัฒนาระบบป้องกันการแพ้
ยาซ  า ใน รพ. 
4.ลดระยะเวลารอรับยาผู้ป่วย
นอก   

KPI สสจ./สธ. 

2.9_1(2)ร้อยละการเกิดแพ้ยาซ  า   ร้อยละ 0       Unit/คุณภาพ 
2.9_1(3)ร้อยละ Medication error ระดับ D  
ขึ นไปที่ได้จากการเฝ้าระวัง ≥ร้อยละ 20 

      Unit/คุณภาพ 

2.9_1(4)ระยะเวลารอรับยาผู้ปว่ยนอกเฉลี่ย   
≤ 30 นาท ี

      Unit/คุณภาพ 

 

 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.35  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ไดม้าตรฐาน ≥ร้อยละ 20 

     2.1.36  อัตราฆ่าตัวตายส าเรจ็ ≤6.3/แสนประชากร 
     2.1.37  ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศรา้เข้าถึงบริการ ≥ร้อยละ 55 
     2.1.38  ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ  ≥ร้อยละ 70 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.35 เท่ากับ ≥ร้อยละ 20,  ข้อ 2.1.36 เท่ากับ ≤6.3/แสนประชากร ,  ข้อ 2.1.37 เท่ากับ ≥ร้อยละ 55,  ข้อ 2.1.38 เท่ากับ ≥ร้อยละ 70 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย/นายเอกดนัย ทองมูล  2. งานสุขภาพจิต/นางณฐพร ชัยพรมเขียว 
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.10 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย                     

2.10_1เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
แข็งแรงด้วยวิถีไทย/พื นบ้าน
อีสานและลดระดับความ
รุนแรงของโรค โดย
ให้บริการแพทย์แผนไทย 

2.10_1(1)ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
    ที่ได้มาตรฐาน ≥ร้อยละ 20 

      1.งานแพทย์ 
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 
2.นายเอกดนัย 
ทองมูล   

1.พัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทย
ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD 
คู่ขนาน) และส่งเสรมิการใช้
ยาสมุนไพรใน รพ.สต. 
  

Service plan 
KPI สสจ./สธ. 

2.10_1(2) ร้อยละโรงพยาบาลมกีารจัดบริการ
แพทย์แผนไทยคู่ขนานแผนกผู้ปว่ยนอก  
   ร้อยละ 100 

      

KPI สสจ./สธ. 

2.10_1(3)ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(รพท.) ≥ร้อยละ 10 

      Service plan 
KPI สสจ./สธ. 

2.11 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กลุ่มโรคสุขภาพจิต
และจิตเวช 

2.10_2เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม
โรคจิตเวชและ
สุขภาพจิตปลอดภัยและ
ลดระดับความรุนแรง
ของโรค 

2.10_2(1) อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ  
≤6.3/แสนประชากร 

-      1.งาน
สุขภาพจติ 
2,นางณฐพร 
ชัยพรมเขียว 

1.พัฒนางานสุขภาพจิต/จิต
เวชชุมชน 
2.เฝ้าระวังภาวะซมึเศรา้  
และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
ในชุมชน 
3.พัฒนาคุณภาพระบบบรกิารศูนย์
พึ่งได้  (OSCC) 

Service plan 
KPI สสจ./สธ. 

2.10_2(1)ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ ≥ร้อยละ 55 

      Service plan 
KPI สสจ./สธ. 

2.10_2(1)ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถงึบริการ  
≥ร้อยละ 70 

      Service plan 
KPI สสจ./สธ. 

2.10_2(1)ร้อยละการคัดกรองและเฝ้าระวัง 
กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตาย ≥ร้อยละ 60 

      Unit/คุณภาพ 

 

 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.39  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีไ่ด้รับการบ าบดัรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง (Remission) ≥ร้อยละ 70        

     2.1.40  ร้อยละผู้เสพยาเสพตดิที่ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการตดิตามไม่กลับไปเสพซ  า  ≥ร้อยละ 80 
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     2.1.41  อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังผ่า 48 ช่ัวโมง (Major Perioperative Complications) ≤ ร้อยละ0.5 
     2.1.42  ร้อยละการผ่าตดัซ  า (Re-operation) ร้อยละ 0 

เป้าหมาย ข้อ 2.1.39 เท่ากับ ≥ร้อยละ 70,  ข้อ 2.1.40 เท่ากับ ≥ร้อยละ 80,  ข้อ 2.1.41 เท่ากับ ≤ ร้อยละ0.5,  ข้อ 2.1.42 เท่ากับ  ร้อยละ 0 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานยาเสพตดิ/นางวราภรณ์  สระประทุม  2. งานหเองผ่าตัดและวสิัญญ ี/นางสิริพร  ศัลย์วเิศษ/นางพัทธมนต์ ทิพย์รักษ ์

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.12 พัฒนาระบบ
บริการบ าบดัรักษา
ผู้ป่วยยาเสพตดิ 
 

2.12_1เพื่อใหผู้้ป่วยยา
เสพติด ไดร้ับบริการที่
ปลอดภัยและลดระดบั
ความรุนแรงของโรค 

2.12_1(1)ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีไ่ด้รับการ
บ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง (Remission)  
≥ร้อยละ 70   

      1.งานยาเสพติด/
นางวราภรณ์  
สระประทุม   

พัฒนาระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิ 
 

Service plan 
KPI สสจ./สธ. 

2.12_1(2)ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีห่ยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา
ตามเกณฑ์ก าหนด ≥ร้อยละ 90 

      

KPI สสจ./สธ. 

2.12_1(3)ร้อยละคงอยู่ในการบ าบัดรักษา 
(Retention Rate) ≥ร้อยละ 85 

      KPI สสจ./สธ. 

2.12_1(4)ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัด
ที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ  า  ≥ร้อยละ 80 

-      KPI สสจ./สธ. 

2.13 พัฒนาระบบ
บริการงานผา่ตัด 
และวิสญัญ ี  

2.13_1เพื่อให้ให้บริการ
ระบบงานผ่าตัดและ
วิสัญญีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.13_1(1) อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรง ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังผ่า 48 
ชั่วโมง (Major Perioperative Complications) 
≤ ร้อยละ0.5 

      1.งานผ่าตัด
และวิสญัญ ี 
2.นางสิริพร  
ศัลย์วิเศษ 
3.นางพัทธมนต์ 
ทิพย์รักษ์ 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการในกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัด 
(Enhanced Redovery After 
Surgery : ERAS) 

2. โครงการ Acute pain 
unit   

Unit/คุณภาพ 

2.13_1(2) ร้อยละเสียชีวิตของผู้ป่วยผา่ตัดใน 24 
ชั่วโมง ร้อยละ 0 

      Unit/คุณภาพ 

2.13_1(3) ร้อยละการผ่าตัดซ  า (Re-operation) 
ร้อยละ 0 

      Unit/คุณภาพ 

 

 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์) - 
เป้าหมาย - 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานบริการปฐมภูมิ/น.ส.ภัทราภรณ ์ทานประสิทธ์ิ 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.14 พัฒนาระบบ
บริการแพทย ์
ปฐมภูม ิและ 
ผู้ป่วยนอก 

2.14_1เพื่อให้ผู้ป่วย
นอกระดับปฐมภูมิ
ปลอดภัยและลดระดบั
ความรุนแรง 
ของโรค 

2.14_1(1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด

ด าเนินการในพื นที ่(Primary Care Cluster) 
≥ร้อยละ 36 

      1.งานบริการ 
ปฐมภูมิ 
2.น.ส.ภัทราภรณ์ 
ทานประสิทธิ ์

1. โครงการหญิงไทยห่างไกล
มะเร็ง 
2. โครงการปกป้องคนไทยพ้น
ภัยเบาหวาน/วามดันโลหิตสูง 
3. ระบบการให้บริการ 
ปฐมภูม ิ

KPI สสจ./สธ. 

2.14_1(2) ร้อยละของประชาชนในเขตที่
รับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่หน่วย
บริการปฐมภูม ิ

      
Service plan 

  

2.14_1(3) ร้อยละของอ าเภอที่ม ีDHS คุณภาพ  

≥ร้อยละ 96 

      Service plan 

2.14_1(4) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน  าตาลได้ ≥ร้อยละ40 

-      KPI สสจ./สธ. 

2.14_1(5) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมได้ ≥ร้อยละ50 

      KPI สสจ./สธ. 

2.14_1(6) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก

กลุ่มเสี่ยงเบาหวานรายใหม ่≤ร้อยละ 2.4 

      KPI สสจ./สธ. 

2.14_1(7) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย

ใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูง 
≤ร้อยละ 10 

      KPI สสจ./สธ. 

2.14_1(8) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแล
แบบประคับประคอง (Palliative Care)  
ร้อยละ 100 

      Service plan 
KPI สสจ./สธ. 
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2.14_1(9) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
≥ร้อยละ 55 

      KPI สสจ./สธ. 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.1.43  อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน (ต.ผักปัง) ≤50 ต่อแสน ประชากร     2.1.45  ร้อยละผู้ป่วยอาการทรุดลงขณะรอรับบริการ ร้อยละ 0 

     2.1.44  ร้อยละระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยนอก ลดลง ≥ร้อยละ 25                          2.1.46  ร้อยละการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ  า≤ร้อยละ 2  
เป้าหมาย ข้อ 2.1.43 เท่ากับ ≤50 ต่อแสน ประชากร,  ข้อ 2.1.44 เท่ากับ ≥ร้อยละ 25,  ข้อ 2.1.45 เท่ากับ รอ้ยละ 0,  ข้อ 2.1.46 เท่ากับ ≤ร้อยละ 2 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานบริการปฐมภูมิ/น.ส.ภัทราภรณ ์ทานประสิทธ์ิ  2.งานบริการผูป้่วยนอก/นางปรารถนา ทองใบใหญ่ 3.นางอรรจมาภรณ์  ตระกูลเรืองศร ี4.นายสุกิจ ศรีวงษ์ชัย 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.14 พัฒนาระบบ
บริการแพทย ์
ปฐมภูม ิและ 
ผู้ป่วยนอก(ต่อ) 
  

2.14_1เพื่อให้ผู้ป่วย
นอกระดับปฐมภูมิ
ปลอดภัยและลดระดบั
ความรุนแรง 
ของโรค (ต่อ) 

2.14_1(10) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F 

ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง≥ร้อยละ 10 

      1.งานบริการ 
ปฐมภูมิ 
2.น.ส.ภัทราภรณ์ 
ทานประสิทธิ ์

4.โครงการโรงเรียน ชุมชน 
ปลอด ไข้เลือดออก 

KPI สสจ./สธ. 

2.14_1(11) ร้อยละของสตรี 30-60 ปี ได้รับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ≥ร้อยละ 80 

      
KPI สสจ./สธ. 

2.14_1(12)  อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออก (ต.ผักปัง) 

≤50 ต่อแสน ประชากร 

      KPI สสจ./สธ. 

2.14_1(13) ร้อยละต าบลมีทีม SRRT ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ (ต.ผักปัง) ร้อยละ 100     

-      KPI สสจ./สธ. 

2.14_2เพื่อให้ผู้ป่วย
นอกปลอดภัยและ 
ลดระดับความรุนแรง 
ของโรค 

2.14_2(1) ร้อยละระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
ของผู้ป่วยนอก ลดลง ≥ร้อยละ 25 

      1.งานบริการ
ผู้ป่วยนอก 
2.นางปรารถนา 
ทองใบใหญ่ 

1.พัฒนาศักยภาพงานบริการการ
ผู้ป่วยนอก    
2.โครงการ "รอไม่นาน บริการด้วย
หัวใจ ผู้ให้มีความสุข" 

Unit/คุณภาพ 

2.14_2(2) ร้อยละผู้ป่วยอาการทรุดลงขณะ
รอรับบริการ ร้อยละ 0 

      Unit/คุณภาพ 
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2.15 พัฒนาระบบ
การดูแลแบบ
ประคับประคอง 

2.15_1เพื่อให้ผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ไดร้ับการ
ดูแลแบบประคับ 
ประคอง 

2.15_1(1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแล
แบบประคับประคอง (Palliative Care) 
ร้อยละ 100 

      นางอรรจมาภรณ์   
ตระกูลเรืองศรี 

พัฒนาการดูแลแบบประคับ 
ประคอง (Palliative Care) 

KPI สสจ./สธ. 

2.16 พัฒนาระบบ
บริการรังสีวิทยา 

2.16_1เพื่อให้ผู้ใช้ 
บริการได้ผลการตรวจ
ทางรังสีวิทยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.16_1(1) ร้อยละการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ  า 
≤ร้อยละ 2 

      นายสุกิจ  
ศรีวงษ์ชัย 

พัฒนาระบบงานรังสีวิทยา Unit/คุณภาพ 

2.16_1(2) ร้อยละการแพ้สารทึบรังส ี ≤ร้อยละ 1       Unit/คุณภาพ 
2.16_1(3) ร้อยละเอกซเรย์ผิดพลาด ≤ร้อยละ 2       Unit/คุณภาพ 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป้าประสงค์ 2.2 เครือข่ายการดูแลผูป้่วยระหวา่งโรงพยาบาล มีการจัดบริการที่มคีวามปลอดภัย  ไร้รอยต่อ (seamless care) 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      2.2.1  อัตราตายของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน ≤16 ต่อแสนประชากร             2.2.4 ร้อยละผู้ป่วย Emergency มีการเรียกใช้บริการ EMS ≥ร้อยละ 25 

     2.2.2  ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ≥ร้อยละ 20        2.2.5 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ  ลดลง ≥ร้อยละ 50 
     2.2.3  ร้อยละของ ER คุณภาพ ร้อยละ 100 

เป้าหมาย ข้อ 2.2.1 เท่ากับ ≤16 ต่อแสนประชากร,  ข้อ 2.2.2 เท่ากับ ≥ร้อยละ 20,  ข้อ 2.2.3 เท่ากับร้อยละ 100,  ข้อ 2.2.4 เท่ากับ ≥ร้อยละ 25,  ข้อ 2.2.5 เท่ากับ ≥ร้อยละ 50 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/นายอะที  อองจ าปา   

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ รหัส/ชื่อตัวชี้วดั ฐานข้อมูล เป้าหมาย(Target)/ป ี ผู้รับผิดชอบหลัก แนวทางพัฒนา ความสอดคล้อง 
Strategy Objective KPI Baseline 60 61 62 63 64 Owner  ของ  KPI   

2.17 พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบ
การส่งต่อ ใหม้ีความ
ปลอดภัย ไรร้อยต่อ 

2.14_1เพื่อให้ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินและอุบตัิเหตุ
เข้าถึงบริการที่ปลอดภัย
และลดภาวะคุกคาม 
อันถึงแก่ชีวิต   
  

2.17_1(1) อัตราตายของผู้ป่วยอุบัติเหตทุางถนน 
≤16 ต่อแสนประชากร 

      1.งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
 2.นายอะที  
อองจ าปา 

1.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินและระบบ
การส่งต่อ ใหม้ีความปลอดภัย 
ไร้รอยต่อ 

2.โครงการซ้อมแผน
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย 

Service plan 
KPI สสจ./สธ. 

2.17_1(2)ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ≥ร้อยละ 20 

      
KPI สสจ./สธ. 

2.17_1(3)ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ  
ลดลง ≥ร้อยละ 50 

      KPI สสจ./สธ. 

2.17_1(4)ร้อยละการเสียชวีิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ 

-      KPI สสจ./สธ. 
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F2 ขึ นไป (ทั งที่ ER และ Admit) ≤ร้อยละ 12 3.โครงการพัฒนาระบบการ
รับ-ส่งต่อ 2.17_1(5)ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ นไป ที่มี

ระบบ ECS คุณภาพ  ร้อยละ  100 
      Service plan 

 
2.17_1(6)อัตราการเสียชีวิตผู้ปว่ยในจากการ
บาดเจ็บ 19 สาเหตุ ที่มี PS Score≥๐.35 
    (ระดับ A S M1) ≤ ร้อยละ  1 

      Service plan 

 

2.17_1(7)ร้อยละของ ER คุณภาพ ร้อยละ 100       Service plan 

2.17_1(8)ร้อยละผู้ป่วย Emergency มีการ
เรียกใช้บริการ EMS ≥ร้อยละ 25 

      Unit/คุณภาพ 

2.17_1(9)ร้อยละการตายจากการบาดเจ็บ 
(Trauma) ≤ร้อยละ 1 

      Service plan 

 

 


