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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.1 พัฒนาระบบบริการใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัย (quality and safety) 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      3.1.1 ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังรับบริการทางกายภาพบ าบัด ร้อยละ 0 

     3.1.2 ร้อยละผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่ ไดร้ับการฟื้นฟูสภาพแล้วมี ADL  เพิ่มขึ้น ในระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 80 
     3.1.3 ร้อยละการจา่ยโลหิตผดิคนผิดหมู่ ร้อยละ 0 
     3.1.4 ร้อยละของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพ และมาตรฐาน การบริการ  ร้อยละ 100 

เป้าหมาย ข้อ 3.1.1 เท่ากับ ร้อยละ 0,  ข้อ 3.1.2 เท่ากับ ≥ร้อยละ 80,  ข้อ 3.1.3 เท่ากับ ร้อยละ 0,  ข้อ 3.1.2 เท่ากับ ร้อยละ 100 
ผู้รับผิดชอบ 1.หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู/นายชูเกียรติ  เซีย่งฉิน   2.หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์/น.ส.กชกร  ทองสุขแก้ง 

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

3.1 พัฒนาระบบ
บริการเวชศาสตร์
ฟื้นฟ ู

3.1_1เพื่อให้ให้บริการ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ปลอดภัย ไดร้ับบริการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.1_1(1)ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
หลังรับบริการทางกายภาพบ าบัด ร้อยละ 0 

0  0  0  0  0  0 1.หัวหน้ากลุ่ม
งานเวชกรรม
ฟื้นฟู/ 
นายชูเกียรติ  
เซี่ยงฉิน    

พัฒนาระบบบริการ 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

Unit/คุณภาพ 

3.1_1(2)ร้อยละผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง
รายใหม่ที่ ได้รับการฟื้นฟูสภาพแลว้มี ADL    
เพิ่มขึ้น ในระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 80 

78.57 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 KPI สสจ.และ สธ. 

3.1_1(3)ร้อยละผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง
ได้รับ บริการทางกายภาพบ าบัด ร้อยละ 90 

74.52 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 KPI สสจ.และ สธ. 

3.1_1(4)ร้อยละความครอบคลุมการให้บริการ
กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพกิาร 
≥ร้อยละ 80 

80.89 ≥80 ≥80 ≥81 ≥82 ≥84 KPI สสจ.และ สธ. 

3.1_1(5) ร้อยละผู้พกิารทางการเคลื่อนไหว 
(ขาขาด)ได้รับบริการครบถว้น≥ร้อยละ 90 

100 100 100 100 100 100 KPI สสจ.และ สธ. 

3.2 พัฒนาระบบ
บริการเทคนิค
การแพทย์ 

3.2_1เพื่อให้บริการ
บริการเทคนิคการแพทย์
ปลอดภัย ไดร้ับบริการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2_1(1)  ร้อยละการจา่ยโลหิตผิดคนผิดหมู่   
ร้อยละ 0 

0.018  0  0  0  0  0 1.หัวหน้ากลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย ์
2.น.ส.กชกร  ทอง
สุขแก้ง 

1.การพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
ทางเทคนิคการแพทย ์
2.การพัฒนาศักยภาพงานบริการ
โลหิต 

Unit/คุณภาพ 

3.2_1(2) ร้อยละของหอ้งปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน การบรกิาร  ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.1 พัฒนาระบบบริการใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัย (quality and safety) 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      3.1.5 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุก ≥ร้อยละ 87 

     3.1.6 ร้อยละผูต้ิดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ไดร้ับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์≥ร้อยละ 95 
เป้าหมาย ข้อ 3.1.5 เท่ากับ ≥ร้อยละ 87,  ข้อ 3.1.6 เท่ากับ ≥ร้อยละ 95 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานบริการปฐมภูมิ/น.ส.ภัทราภรณ์ ทานประสิทธ์ิ   2. นางอรุณี  จันทร์แสง 

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

3.3 พัฒนาระบบ
การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและ 
ภัยสุขภาพ 
 

3.3_1เพื่อจัดการระบบ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภยัสุขภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3_1(1)  ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏบิัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์  (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ร้อยละ 100          

100 100 100 100 100 100 1.งานบริการ
ปฐมภูม/ิน.ส.
ภัทราภรณ์ 
ทานประสิทธ์ิ    

 KPI สสจ.และ สธ. 

3.3_1(2)  อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของ
เด็กอาย≤ุ15 ปี≤4.5ต่อเด็ก<15 ปี แสนคน 

0 ≤4.5 ≤4.5 ≤4.5 ≤4.5 ≤4.5 KPI สสจ.และ สธ. 

3.4 ส่งเสริมการ
ควบคุมโรคติดต่อ 

3.4_1เพื่อควบคุม 
ป้องกันโรคเอดส์/
โรคตดิต่อทางเพศ
สัมพันธ์ุ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา 

3.4_1(1)  ร้อยละของกลุ่มประชากรหลกัที่เข้าถึง
บริการป้องกันเอชไอวแีละโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก ≥ร้อยละ 87 

78.58 ≥87 ≥87 ≥87 ≥87 ≥87 1. นางอรุณี  
จันทร์แสง 

1. รณรงค์วัยรุ่นวัยใสใส่ใจ
เอดส์และการลดอตัราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2. การป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีและโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุม่พนักงาน
สถานบันเทิง และกลุ่ม
พนักงานบริการหญิง 
3. พัฒนาระบบบริการการ
ดูแลผูต้ิดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 
โดยทีมสหวิชาชีพ 

KPI สสจ.และ สธ. 

3.4_1(2)อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี ≤40 ต่อหญิง 15-19ป1ี000 คน 

2.82 ≤40 ≤30 ≤20 ≤10 ≤5 KPI สสจ.และ สธ. 

3.4_1(3)ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้ าในวยัรุ่นอายุ 
15-19 ปี  ≤ร้อยละ 20 

12.12 ≤20 ≤18 ≤16 ≤14 ≤12 KPI สสจ.และ สธ. 

3.4_1(4)ร้อยละผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส ์ได้รับยา
ต้านไวรัสตามเกณฑ≥์ร้อยละ 95 

83.82 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 KPI สสจ.และ สธ. 

3.4_1(5)ร้อยละหญิงต้ังครรภ์มีติดเชื้อ HIV ได้รับ
ยาต้านไวรัสในระหว่างการต้ังครรภ์ และการ
คลอด≥ร้อยละ 95 

100 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 KPI สสจ.และ สธ. 

3.4_1(6)ร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดลง ≥
ร้อยละ 67 

57.63 ≥67 ≥67 ≥67 ≥67 ≥67 KPI สสจ.และ สธ. 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.1 พัฒนาระบบบริการใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัย (quality and safety) 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)      3.1.7 ร้อยละความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 85          

     3.1.8 ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ร้อยละ 75 
     3.1.9 ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน CFGT ≥ร้อยละ 80 

เป้าหมาย ข้อ 3.1.7 เท่ากับ ≥ร้อยละ 85,  ข้อ 3.1.8 เท่ากับ ≥ร้อยละ 75,  ข้อ 3.1.9 เท่ากับ ≥ร้อยละ 80 
ผู้รับผิดชอบ 1.คลินิกอายุรกรรม/นางเจนสุดา พรมมาบญุ 2.นางเดือนเพ็ญ  นามวิจิตร   3. นางพรหมพรสมจันทร ์

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

3.4 ส่งเสริมการ
ควบคุมโรคติดต่อ
(ต่อ) 
 

3.4_2เพื่อควบคุม
ป้องกันวัณโรค อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

3.4_2(1) ร้อยละความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย        
วัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 85          

79.12 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 1.คลินิกอาย ุ
รกรรม/ 
นางเจนสุดา  
พรมมาบญุ 

4. พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการงานคลินิกวัณโรค 
5. โครงการควบคุมและ
ป้องกันวัณโรค  

KPI สสจ.และ สธ. 

3.4_2(2) ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
ได้รับการขึ้นทะเบียน ร้อยละ 100 

      KPI สสจ.และ สธ. 

3.4_2(3) ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อราย
ใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนครบถ้วน ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 KPI สสจ.และ สธ. 

3.5 พัฒนาความ
ปลอดภัยด้าน
อาหาร 
 

3.5_1เพื่อให้ประชาชน
ได้บรโิภคอาหาร และ
ผลิตภณัฑ์ด้านอากรที่มี
คุณภาพและปลอดภยั   

3.5_1(1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและ
อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ร้อยละ 75 

100 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 นางเดือนเพ็ญ  
นามวิจิตร    

พัฒนาด้านอาหารปลอดภยั KPI สสจ.และ สธ. 
 

3.5_1(2) ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยได้
มาตรฐาน CFGT ≥ร้อยละ 80 

98.43 ≥90 ≥92 ≥94 ≥96 ≥98 KPI สสจ.และ สธ. 

3.5_1(3)ร้อยละของตลาดสดได้มาตรฐานตลาด
สดน่าซื้อ ระดับดี/ดีมาก≥ร้อยละ 95 

100 100 100 100 100 100 KPI สสจ.และ สธ. 

3.6 ส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑ์ 
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

3.6_1เพื่อให้จัดให้มี
ระบบคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑ์ สุขภาพ
และบริการสุขภาพ 
 

3.6_1(1)ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
≥ร้อยละ 96 

      นางพรหมพร 
สมจันทร์ 

การตรวจมาตรฐานสถาน
ประกอบการสุขภาพและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ   

KPI สสจ.และ สธ. 
KPI สสจ.และ สธ. 

3.6_1(2) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด ≥ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 

 
 



53 
 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 3.1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  (Quality and Safety)   
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.1.10 ร้อยละของ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEANHospital  ร้อยละ 100 

      3.1.11 ร้อยละน้ าทิ้ง จากระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 
เป้าหมาย ข้อ 3.1.10 เท่ากับ ร้อยละ100, ข้อ 3.1.11 เท่ากับ ร้อยละ100 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางเดือนเพ็ญ  นามวิจิตร    

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

3.7 ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย 

3.7_1เพื่อบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มาตรฐาน 
และความปลอดภัย 

3.6_1(1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital  ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100  1. โครงการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
2. โครงการซ้อมแผน
อัคคีภัยและแผนภาวะ   
ฉุกเฉินทางลิฟท์ 
3. โครงการพัฒนางาน
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน GREEN & 
CLEAN Hospital 

KPI สสจ.และ สธ. 

3.6_1(2)ร้อยละของอ าเภอที่มีระบบจัดการ
ปัจจัยเส่ียงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
บูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 KPI สสจ.และ สธ. 

3.6_1(3)ร้อยละน้ าทิ้ง จากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

3.6_1(4)ร้อยละน้ าบริโภคและอุปโภคของ
โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

3.6_1(5) ร้อยละ ของ รพช. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานอาชีวอนามยั ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 KPI สสจ.และ สธ. 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและมีความเพียงพอของบุคลากรต่อภารงาน (competency and capacity) 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.2.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ≥ร้อยละ 85       

      3.2.2 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 
      3.2.3 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)  ≥ร้อยละ 85 
      3.2.4 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีค่า BMI ≥ 23  ≤ ร้อยละ 50 

เป้าหมาย ข้อ 3.2.1 เท่ากับ ≥ร้อยละ 85  ,  ข้อ 3.2.2 เท่ากับ ≥ร้อยละ 80, ข้อ 3.2.3 เท่ากับ ≤ ร้อยละ 3, ข้อ 3.2.4 เท่ากับ ≤ ร้อยละ 50 
ผู้รับผิดชอบ 1.น.ส.วิราวรรณ  วรรณมาตย ์

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

3.8 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านสุขภาพ 

3.8_1เพื่อให้องค์กร 
มีระบบบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ 

3.8_1(1) ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ≥ร้อยละ 85 

14.29 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 งานการเจ้าหนา้ที่
น.ส.วิราวรรณ  
วรรณมาตย ์

1.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสุขภาพ 
2. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
โรงพยาบาล 
3. การส่งเสริมความสุขของ
คนท างาน 
4. การตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
5.ส่งเสรมิสุขภาพและ
นันทนาการ 

 
 

KPI สสจ.และ สธ. 

3.9 ส่งเสริม
ความสุขของ
คนท างาน 

3.9_1เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน 
ภักดีต่อองค์กร มภีาวะ
สุขภาพท่ีเหมาะสม     
กับงาน และ มีความสุข
กับงาน  

3.9_1(1) ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate)  ≥ร้อยละ 85 

97.80 ≥85 ≥90 ≥92 ≥84 ≥86 KPI สสจ.และ สธ. 

3.9_1(2) ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน (Happinometer)            
ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 

100 100 100 100 100 100 KPI สสจ.และ สธ. 

3.9_1(3) ร้อยละของหนว่ยงานที่มบีุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ  ≥ร้อยละ 60 

 ≥60 ≥65 ≥70 ≥80 ≥85 KPI สสจ.และ สธ. 

3.9_1(4)  ร้อยละการลาออกของบุคลากร (Turn 
Over rate) ≤ ร้อยละ 3 

0.66 ≤3 ≤2.8 ≤2.6 ≤2.4 ≤2.2 KPI สสจ.และ สธ. 

3.9_1(5) ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการ
ท างาน  ≥ร้อยละ 80 

65.20 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 KPI สสจ.และ สธ. 

3.9_1(6) ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บ
จากการท างาน  ≥ร้อยละ 20 

5.81 ≥20 ≥18 ≥16 ≥14 ≥12 Unit/คุณภาพ 

3.9_1(7)  ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23  
≤ ร้อยละ 50 

42.18 ≤50 ≤48 ≤46 ≤44 ≤42 Unit/คุณภาพ 

 



55 
 

ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.3 ให้บริการอยู่บนต้นทุนท่ีเหมาะสม (cost-effectiveness) 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.3.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ≥ร้อยละ 60 

      3.3.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ร้อยละ 6 
เป้าหมาย ข้อ 3.2.5 เท่ากับ ≥ร้อยละ 60  ,  ข้อ 3.2.6 เท่ากับ ≤ ร้อยละ 6 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางจิราภรณ ์นครศร ี

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

3.10 ส่งเสริมการ 
บริหารจดัการด้าน
คุณธรรม ความ
โปร่งใส และบริหาร
ความเสีย่ง 
ในองค์กร 

3.10_1 เพื่อให้องค์กร 
บริหารจดัการด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
และบรหิารความเสี่ยง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล  

3.10_1(1) ร้อยละของหนว่ยงานในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
≥ร้อยละ 60 

100 100 100 100 100 100 นางจิราภรณ ์
นครศร ี

1.พัฒนาระบบ/ก าหนด
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
เพิ่มรายได ้
2.การบริหารจัดการด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส และ
บริหารความเสี่ยง 
ในองค์กร 
4.จัดตั้งและประชุม
คณะกรรมการ CFO 
5.พัฒนาระบบการเงิน 
การคลัง : Bright Spot 
 

KPI สสจ.และ สธ. 

3.10_1(2) ร้อยละของหนว่ยงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ≥ร้อยละ 8 

100 100 100 100 100 100 KPI สสจ.และ สธ. 

3.11 ส่งเสริม
บริหารจดัการ 
ด้านการเงิน 
การคลัง 

3.11_1เพื่อให้องค์กร 
มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านการเงิน
และการคลัง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

3.11_1(1)ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวกิฤติทางการเงิน ≤ร้อยละ 6 

0 0 0 0 0 0 KPI สสจ.และ สธ. 

3.11_1(2)ระดับประสิทธิภาพการบรหิารการเงิน
สามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน  ≤ ระดับ 4 

4 4 4 4 4 4 KPI สสจ.และ สธ. 

3.11_1(3)ร้อยละการน าส่งเงินยืมล่าช้ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด≤ร้อยละ 6 

31.88 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 Unit/คุณภาพ 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.3 ให้บริการอยู่บนต้นทุนท่ีเหมาะสม (cost-effectiveness) 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.3.3 ร้อยละของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพได้รับการลงทะเบียนสิทธิ ≥ร้อยละ 99.99        
เป้าหมาย ข้อ 3.3.3 เท่ากับ ≥ร้อยละ 99.99        
ผู้รับผิดชอบ 1.งานประกันสุขภาพ/นางเยี่ยมรตัน์ จักรโนวรรณ 

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

3.12 ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
ระบบศูนย์
หลักประกันสุขภาพ
และระบบบริการ 
อยู่บนต้นทุน 
ที่เหมาะสม 
 

3.12_1 เพื่อให้องค์กร 
บริหารจดัการระบบ
ศูนย์หลักประกันสุขภาพ
และระบบบริการ อยู่บน
ต้นทุนท่ีเหมาะสม 
 

3.12_1(1)ร้อยละของผู้มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพได้รับการลงทะเบียนสิทธิ 
≥ร้อยละ 99.99 

99.95 ≥ 
99.99 

≥ 
99.99 

≥ 
99.99 

≥ 
99.99 

≥ 
99.99 

1.งานประกัน
สุขภาพ/นาง
เยี่ยมรัตน์ จักร
โนวรรณ 

1.รณรงค์การขึ้นทะเบียน
บัตรประกันสุขภาพ 
2.การคุ้มครองสิทธิ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
3.การพัฒนาระบบการ 
เรียกเก็บแบบกองทุน 

KPI สสจ.และ สธ. 

3.12_1(2)ร้อยละการเรียกเกบ็ค่าบริการทาง
การแพทย์ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมประเภท .
ผู้ป่วยนอกและใน  ร้อยละ 100 

97.70 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

3.12_1(3)ร้อยละการเรียกเกบ็ค่าบริการทาง
การแพทย์ พรบ. ร้อยละ 100 

80.90 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

3.12_1(4)ร้อยละการเรียกเกบ็ค่าบริการทาง
การแพทย์ในผู้ป่วยจ่ายตรงสิทธิเบิก
กรมบัญชีกลาง ประเภทผู้ป่วยนอก/ใน  
ร้อยละ 100 

98.93 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

3.12_1(5) ร้อยละการเรียกเก็บค่าบรกิารทาง
การแพทย์ในผู้ป่วยจ่ายตรงสิทธิ อปท.ประเภท  
ผู้ป่วยนอกและผู้ปว่ยใน ร้อยละ 100 

96.48 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.3 พัฒนาส่งเสริมความคิดริเริม่สร้างสรรค์พัฒนางาน และสร้างนวตักรรม 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.3.1 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  ร้อยละ 100  

      3.3.2 ร้อยละความพึงพอใจผูร้ับบริการ ผู้ป่วยใน  ≥ร้อยละ 80 
      3.3.3 ร้อยละความพึงพอใจผูร้ับบริการ ผู้ป่วยนอก  ≥ร้อยละ 80 

เป้าหมาย ข้อ 3.3.1 เท่ากับ ร้อยละ 100  ,  ข้อ 3.3.2 เท่ากับ ≥ร้อยละ 80,  ข้อ 3.3.3 เท่ากับ ≥ร้อยละ 80 
ผู้รับผิดชอบ 1.นพ.นิวัฒน์ ขจัดพาล 

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

3.13 พัฒนาองค์กร
คุณภาพ (คุณภาพ/
วิชาการ) 

3.13_1 เพื่อให้องค์กร 
พัฒนาคุณภาพบริการ
ตามมาตรฐาน/ความ
ปลอดภัยและน างาน
วิชาการไปใช้ประโยชน์  

3.13_1(3)ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3  ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 นพ.นิวัฒน์  
ขจัดพาล 
 

1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA 
2.การพัฒนาวิชาการ/R2R 
3.พัฒนาระบบบริการที่
ตอบสนองต่อผูร้ับบริการ 
 

KPI สสจ.และ สธ. 

3.13_1(3ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ผู้ป่วยใน  ≥ร้อยละ 80 

84.55 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 KPI สสจ.และ สธ. 

3.13_1(3ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ผู้ป่วยนอก  ≥ร้อยละ 80 

79.77 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 KPI สสจ.และ สธ. 

3.13_1(3ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่
ให้หน่วยงาน น าไปใช้ประโยชน ์ ≥ร้อยละ 25 

100 100 100 100 100 100 KPI สสจ.และ สธ. 

3.13_1(3ระดับความส าเร็จในการพัฒนางาน
วิชาการ และสร้างนวัตกรรม ระดับ 4 

3 4 4 4 4 4 Unit/คุณภาพ 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคณุภาพบริการ 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.4.1 ค่าดัชนี Case Mix Index (CMI) โรงพยาบาลระดับ M1  ≥ 1 

      3.4.2 ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ≥ร้อยละ 85 
      3.4.3 ร้อยละการสูญหายของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ≤ร้อยละ 3 

เป้าหมาย ข้อ 3.4.1 เท่ากับ ≥ 1,  ข้อ 3.3.2 เท่ากับ ≥ร้อยละ 85,  ข้อ 3.3.3 เท่ากับ ≤ร้อยละ 3 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานเวชสถิติและข้อมลู/นางพุธวรรณ  ยมศิร ิ 2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์/นายปรเมษฐ  แควภูเขียว 

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

3.14 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านสุขภาพ 

3.14_1 เพื่อให้องค์กร 
พัฒนาคุณภาพข้อมลู
และสารสนเทศทางการ
แพทย์ อย่างสมบูรณ์
ครบถ้วนและปลอดภัย 

3.14_1(1)ร้อยละของข้อมูลคุณภาพสาเหตุการ
ตาย (ตายที่ไม่ทราบสาเหตุ) ≤ร้อยละ 25 

18.18 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 1.งานเวชสถิติ 
และข้อมลู 
2.นางพุธวรรณ  
ยมศิร ิ

1.พัฒนาแนวทางการบันทึก
และตรวจประเมินคณุภาพ
การบันทึกเวชระเบยีน และ
พัฒนาศักยภาพ การสรุป
การวินิจฉัยและการใหร้หัส
ทางการแพทย์ 
2.พัฒนาแนวทางการบันทึก
เกณฑ์คณุภาพ(ข้อมลูการ
ตาย/เวชระเบยีน) 

KPI สสจ.และ สธ. 

3.14_1(2)ร้อยละของคุณภาพขอ้มูลบริการ
สุขภาพ (เวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 
ผู้ป่วยนอก) ≥ร้อยละ 75 

      KPI สสจ.และ สธ. 

3.14_1(3)ค่าดัชนี Case Mix Index (CMI) 
โรงพยาบาลระดบั M2  ≥0.85 

0.9558 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 KPI สสจ.และ สธ. 

3.14_1(4) ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ≥ร้อยละ 85 

80.22 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 สปสช 

3.14_1(5)ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่วยใน≥ร้อยละ 85 

85.35 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 สปสช. 

3.14_1(6) ร้อยละการสูญหายของเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก ≤ร้อยละ 3 

 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 Unit/คุณภาพ 

3.14_1(7) ร้อยละการสูญหายของเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน  ≤ร้อยละ 3 

 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 Unit/คุณภาพ 

 3.13_2 เพื่อให้องค์กร 
พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ พร้อมใช้งาน 
และมีประสิทธิภาพ 

3.14_2(1) ร้อยละของหนว่ยบรกิารระดบัทุติย
ภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลู 
สุขภาพได ้ (Health Information Exchange 
(HIE)) ≥ร้อยละ 60 

100 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 2. งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์/นาย
ปรเมษฐ   
แควภูเขียว 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
บริหารจัดการ (MIS , Health 
Data Center) 

KPI สสจ.และ สธ. 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคณุภาพบริการ 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.4.5 ร้อยละของของการประเมิน ข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑค์ุณภาพ ร้อยละ 100 
เป้าหมาย ข้อ 3.4.5 เท่ากับ ร้อยละ 100    
ผู้รับผิดชอบ 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์/นายปรเมษฐ  แควภูเขยีว 

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

3.14 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

3.14_2 เพื่อให้องค์กร 
พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ พร้อมใช้งาน 
และมีประสิทธิภาพ(ต่อ) 

3.14_2(2) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)  
≥ร้อยละ 5 

 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5    

3.14_2(3) ร้อยละของของการประเมิน ข้อมูล 
43 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 1. งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์/
นายปรเมษฐ  
แควภูเขียว 

2.การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสุขภาพ 

KPI สสจ.และ สธ. 

3.14_2(4) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลและสารสนเทศ ระดับ 4 

3 4 4 4 4 4 Unit/คุณภาพ 

3.14_2(5) ร้อยละหนว่ยบริการทุกแห่งมี
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพือ่การจัดเกบ็ข้อมูล  
≥ร้อยละ 80 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

3.14_2(6) ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์≥ร้อยละ 95 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

3.14_2(7) ร้อยละความพร้อมใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) ≥ร้อยละ 95 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 3.5 พัฒนาการสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.5.1 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่ส าคัญบรรลุตามเป้าหมาย ท่ีก าหนด ≥ร้อยละ 90 
เป้าหมาย ข้อ 3.5.1 เท่ากับ ≥ร้อยละ 90 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครอืข่ายบริการสุขภาพ/นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ 

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

3.15 ส่งเสริมการ
ถ่ายทอด นโยบาย 
สู่การปฏิบัต ิ
 

3.15_1 เพื่อให้องค์กร 
มีการถา่ยทอด นโยบาย
สู่การปฏิบัต ิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.15_1(1) ร้อยละแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ได้รับการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัต ิ ≥ร้อยละ 90 

100 100 100 100 100 100 1.งานแผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
เครือข่าย
บริการสุขภาพ/
นายสถาพร  
ป้อมสุวรรณ 

การพัฒนาและการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 

Unit/คุณภาพ 

3.15_1(2) ร้อยละของตัวชีว้ัดที่ส าคัญบรรลุตาม
เป้าหมาย ที่ก าหนด ≥ร้อยละ 65 

70 ≥65 ≥65 ≥65 ≥65 ≥65 Unit/คุณภาพ 

3.15_1(3) ระดับความส าเร็จการถ่ายทอด
นโยบาย สูก่ารปฏบิัติ ระดับ 4  

4 4 4 4 4 4 Unit/คุณภาพ 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 3.6 พัฒนาการสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.6.1 อัตราการติดเชื้อรวม <3 ต่อ 1000 วันนอน 
เป้าหมาย ข้อ 3.6.1 เท่ากับ <3 ต่อ 1000 วันนอน 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล/นางอภิษฎา อัครกิตติศักดิ์ 2.งานสุขศึกษา/นางสุดารัตน ์ หาญธงไชย 

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

3.16 ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม 
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
 

3.16_1 เพื่อให้องค์กร 
มีระบบการบริหารจัดการ
งานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.16_1(1) อัตราการติดเชื้อรวม <3 ต่อ 1000 
วันนอน 

1.43 <3 <3 <3 <3 <3 1.งานป้องกัน
และควบคมุ
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล/
นางอภิษฎา 
อัครกิตติศักดิ ์

1. การป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล  
2. การป้องกันและควบคุม
แพร่กระจายเช้ือดื้อยาในกระแส
เลือด (AMR) 
3. การป้องกันการติดเชื้อ การ
ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
4. การป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือโรคในส่ิงแวดล้อม 

Unit/คุณภาพ 

3.16_1(2) อัตราการติดเชื้อดื้อยารวม < 1 ต่อ
1000 วันนอน 

0.57 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 Unit/คุณภาพ 

3.16_1(3) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 
ลดลงร้อยละ 10 

 10 10 10 10 10 KPI สสจ.และ สธ. 

3.16_1(4)อุบัติการณ์ บุคลากรติดเชื้อจากการ
ท างาน ร้อยละ 0 

6.71 0 0 0 0 0 Unit/คุณภาพ 

3.17 พัฒนา
ระบบงานสุขศึกษา 

3.16_1 เพื่อให้องค์กร 
มีระบบระบบงาน 
สุขศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.17_1(1)ร้อยละของสถานบริการด าเนนิงาน
ตามมาตรฐานสุขศึกษา ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 นางสุดารตัน ์ 
หาญธงไชย 
 

1. โครงการพัฒนาสถาน
บริการสาธารณสุขใหไ้ด้
มาตรฐานตามเกณฑส์ุข
ศึกษา 
2. โครงการพัฒนานัก
สื่อสารสุขภาพชุมชนและ
เผยแพร่ข่าวสารสุขภาพ 

Unit/คุณภาพ 

3.17_1(2)ร้อยละของสถานบริการด าเนนิงาน
พัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ รอ้ยละ 
100 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 
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ส่วนที่ 7 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนการให้บริการดา้นสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 3.6 พัฒนาการสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)       3.6.2 ร้อยละการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 

      3.6.3 ร้อยละของความเสีย่ง ระดับ E ขึ้นไปไดร้ับการทบทวน รอ้ยละ 100 
เป้าหมาย ข้อ 3.6.2 เท่ากับ ร้อยละ 100, ข้อ 3.6.3 เท่ากับ ร้อยละ 100 
ผู้รับผิดชอบ 1.งานโภชนศาสตร์/น.ส.สุดารตัน์ บั่วมั่น 2.งานบริหารจัดการความเสี่ยง/นางสิริพร ศัลย์วิเศษ 

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

3.18 พัฒนางาน
โภชนศาสตร ์

3.18_1 เพื่อให้องค์กร 
มีระบบการบริหารจัดการ
โภชนศาสตร ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.18_1(1)ร้อยละโรงครัวของโรงพยาบาลได้รับ
การประเมินตามมาตรฐาน การสุขาภิบาล   
อาหาร กรมอนามัย ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  
ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 1.งานโภชน
ศาสตร์/น.ส.
สุดารตัน์ บั่วมั่น 

1. โครงการประเมินคดั
กรองภาวะโภชนาการ 
ในผู้ป่วย 
2. โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล 

Unit/คุณภาพ 

3.18_1(2)ร้อยละผู้ป่วยได้รับการประเมนิภาวะ
โภชนาการ ≥ ร้อยละ 60 

65.40 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 Unit/คุณภาพ 

3.18_1(3)ร้อยละการด าเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

3.19 ส่งเสริม
บริหารจดัการด้าน
ความเสีย่ง 
 

3.19_1 เพื่อให้องค์กร 
มีระบบการบริหารจัดการ
ด้านความเสี่ยง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.19_1(1) สัดส่วยการรายงานเหตุการณ์  Near 
miss : Miss  ≥ร้อยละ 50 

 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 งานบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง/นางสิริพร 
ศัลยวิเศษ 

การพัฒนาระบบงานความ
เสี่ยง 

Unit/คุณภาพ 

3.19_1(2)ร้อยละการรายงานเหตกุารณ์  Self 

Report   ≥ร้อยละ 50 

 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 Unit/คุณภาพ 

3.19_1(3)ร้อยละของความเส่ียง ระดับ E ขึ้นไป

ได้รับการทบทวน ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 Unit/คุณภาพ 

 
 
 
 


