
1.อตัราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/ตนั (รอ้ยละ) <7 14.79 16.25 14.41 8.56 8.88 รองแพทย์ PCT อายรุกรรม
คุณวรวีรรณ

2.อตัราตายผูป้่วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนิด 
community-acquired

<30 26 52 34.62 33.33 37.66 รองแพทย์  งาน IC
คุณจนัญาภรณ์

3.อตัราการเสยีชวีติ pneumonia ลดลง <10 27.90 17.60 19.07 20.71 19.26 รองแพทย์ PCT อายรุกรรม
คุณโคมเพชร

4.อตัราการเสยีชวีติใน รพ.ของ ของผูป้่วยSTEMI (รอ้ยละ) <10 50.00 0.00 0.00 0.00 3.12 รองแพทย์ PCT อายรุกรรม
คุณจนัทรน์ภา

5.อตัราสาํเรจ็ของการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม่(รอ้ยละ) ≥85 37.50 50.60 83.60 83.60 63.83 รองแพทย์ เวชกรรมสงัคม
คุณปทัมา

6.รอ้ยละผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยาต้านไวรสัที่
สามารถกดปรมิาณไวรสั ไดน้้อยกวา่หรอืเท่ากบั ๑,๐๐๐
copies/ml (รอ้ยละ)

รอ้ยละ80 31.00 68.00 81.00 90.00 90 รองแพทย์ เวชกรรมสงัคม
คุณวรีนุช 
ภุมรนิทร์

1.3 พฒันาดา้นกญัชา 7.รอ้ยละคุณภาพชวีติของผูป้่วยทีเ่ขา้เกณฑก์ารไดร้บัน้ํามนั
กญัชาดขีึน้

≥60 66.7 66.7 66.7 66.7 66.67 รองแพทย์ คณะกรรมการ
กญัชาทาง
การแพทย์
ภญ.ดาราณี

1.1พฒันาระบบดแูล
ผูป้่วยกลุ่มโรคทีม่ ี
อตัราเสยีชวีติสงู

1.2 พฒันาระบบการ
ดแูลกลุ่มโรคตดิต่อที่
สาํคญั

ประชาชนไดร้บั
การดแูลสขุภาพ
ตามมาตรฐาน/มี
ความปลอดภยั
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ยทุธศาสตร ์1 : พฒันาระบบบรกิารสขุภาพใหม้คีุณภาพ
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1.4 พฒันาระบบ 
2P safety

8.รอ้ยละตวัชีว้ดั 2P safety ผ่านเกณฑ์
 - Patient Safety
 - Personnel Safety
 - การผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิตําแหน่ง ผดิหตัถการ
 - การตดิเชือ้ทีส่าํคญัในสถานพยาบาลตามบรบิทขององคก์รใน
กลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI
 - บุคลากรตดิเชือ้ในการปฏบิตัหิน้าทีซ่ึง่ตรงกบัมาตรฐาน
 - การเกดิ medication error
 - การใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู ่ผดิชนิด
 - การระบุตวัผูป้่วยผดิพลาด
 - ความคลาดเคลือ่นในการวนิิจฉยัโรค
 - การรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/พยาธวิทิยา
คลาดเคลือ่น

≥80 76.67 83.33 83.33 83.33 81.67 ประธาน RM งานพฒันา
คุณภาพ
คุณรุง้เพชร มี
ธญัญากร

1.5 พฒันา
โรงพยาบาลสง่เสรมิ
การใชย้าอยา่งสม
เหตุผล(RDU)

9.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ ์RDU ผ่านเกณฑ์ ข ัน้ 2 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน รองแพทย์ เภสชักรรม
ภญ.ดาราณี

1.6 ใหบ้รกิารผ่าตดั
ผูป้่วยแบบ one day 
surgery

10.รอ้ยละของผูป้่วยทีเ่ขา้รบัการผ่าตดั One Day Surgery ≥60 59.40 61.20 59 65 61.05 งาน OR
จุฬารตัน์ รกัษา
ศลิป์

1.7 พฒันาระบบการ
ดแูลสขุภาพแม่และ
เดก็

11.อตัราตายทารกแรกเกดิ < 3.7 ต่อ
 1,000

0 0 0 0.64 0.16 งาน NICU
นส.วารณุ.ี บุญ
ธรรม

12.รอ้ยละของเดก็อาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั ≥85 12.79 10.10 25.22 77.86 31.49 รองปฐมภูมิ เวชกรรมสงัคม
คุณลกัขณา มา
ตยน์อก

13.รอ้ยละของเดก็อาย ุ6-14 ปี สงูดสีมสว่น ≥66 46.50 45.03 45.91 45.91 45.84 รองปฐมภูมิ เวชกรรมสงัคม
คุณเทพพนม

14.อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี(ต่อพนั) <34 22.01 19.05 16.54 21.20 19.70 รองปฐมภูมิ PCT สตูิ
คุณอญัชลี

ยทุธศาสตร ์2 : สง่เสรมิสขุภาพ และป้องกนัโรคและการแพทยป์ฐมภูมิ

การป่วยของ
ประชาชนจากโรค
ทีป้่องกนัไดล้ดลง

2.1 การพฒันา
คุณภาพชวีติทุกกลุ่ม
วยั

ประชาชนไดร้บั
การดแูลสขุภาพ
ตามมาตรฐาน/มี
ความปลอดภยั
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15.ระบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
(ระดบั 5)

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ รองปฐมภูมิ เวชกรรมสงัคม
คุณปราณี

16.รอ้ยละประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไปไดร้บัการคดักรอง DM/HT ≥90 DM 92%
HT 91%

DM 85.97%
HT 85.13%

DM 89%
HT 89.933%

DM 90.08 %
HT 90.18%

ผ่านเกณฑ์ รองปฐมภูมิ เวชกรรมสงัคม
คุณไชยา

17.รอ้ยละผูป้่วยเบาหวานสามารถควบคุมอยู่ในเกณฑ์ ≥40 28.50 31.06 31.94 34.06 ไม่ผ่านเกณฑ์ รองปฐมภูมิ PCT อายรุกรรม
คุณยวุมาลย์

18.รอ้ยละผูป้่วยความดนัโลหติสงูทีส่ามารถควบคุมความดนั
โลหติอยู่ในเกณฑ์

≥60 40.04 45.14 44.88 46.06 ไม่ผ่านเกณฑ์ รองปฐมภูมิ PCT อายรุกรรม
คุณยวุมาลย์

2.3 บรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้ม

19.การดาํเนินงาน Green and Clean hospital ผ่านเกณฑ์ ดมีาก
Plus

ดมีาก
Plus

ดมีาก
Plus

ดมีาก
Plus

ดมีาก
Plus

ดมีาก
Plus

รองบรหิาร กลุ่มงานบรหิาร
คุณศกัรนิทร ์

ไชยวงษ์

2.4 สรา้งเสรมิ
ศกัยภาพประชาชน
ใหด้แูลสขุภาพตนเอง

20.รอ้ยละประชาชนไดร้บัการดแูลตามแนวทางเวชศาสตร์
ครอบครวั

≥40 100 100 100 100 100 รองปฐมภูมิ เวชกรรมสงัคม
คุณนีระนุช จารยล์ี

21.ความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัการตดิ
เชือ้ Covid-19

≥100 100 100 100 100 100 คณะกรรมการ 
COVID-19

งานระบาดวทิยา
 กลุ่มงานเวช
กรรมสงัคม   
คุณดษิฐพงษ์ 
เปรมปรดีา

22.อตัราการเสยีชวีดิของผูต้ดิเชือ้ Covid-19 <1 3.79 2.76 0.54 5.91 3.25 คณะกรรมการ 
COVID-19

เลขา 
คณะกรรมการ 
COVID-19  คุณ
สจุติรา เหลา่ทวี

23.โรงพยาบาลมแีผนและซ้อมแผน BCP for BID 100% 100 100 100 100 100 คณะกรรมการ 
COVID-19

งานยทุธศาสตร ์
นายศวิตั จนัทศร
เวชกรรมสงัคม/
ควบคุมการตดิเชือ้

การป่วยของ
ประชาชนจากโรค
ทีป้่องกนัไดล้ดลง

2.2 พฒันาป้องกนั
โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั

2.5 ป้องกนัโรคตดิ
เชือ้อุบตัใิหม่
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24.ระยะเวลารอคอยผูป้่วยนอก(นาท)ี <90 126.76 112.15 110.73 142.15 122.95 รองปฐมภูม/ิผช.IT คณะกรรมการ
ด่านหน้า
คุณสดุาณ ีมณี
น่วม

25.รอ้ยละความพงึพอใจผูป้่วยนอก ≥85  -  - 82.10  - 82.10 รองปฐมภูมิ พฒันาทรพัยากร
บุคคล
คุณบุษราภรณ์ 
เมฆมุกดา

26.ระยะเวลารอคอยผูป้่วย Urgent ที ่ER (นาท)ี <30 14.46 9.04 13.85 14.59 12.99 รองปฐมภูมิ อุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน

คุณวลัยณ์าภสัร์

27.รอ้ยละผูป้่วย(Triage Level 1,2) ไดร้บัการ Admit ภายใน 2
 ชัว่โมง

≥60 87.00 95.00 88.00 65.95 90.52 รองปฐมภูมิ อุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน

คุณวลัยณ์าภสัร์

28.อตัราตายของผูป้่วยบาดเจบ็รนุแรงต่อสมอง (GCS)(รอ้ยละ) <45 56.00 33.00 67.00 7.69 47.06 รองปฐมภูมิ อุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน

คุณวลัยณ์าภสัร์

29.อตัราของผูป้่วย trauma triage level 1และมขีอ้บ่งชีใ้นการ
ผ่าตดัเขา้หอ้งผ่าตดัภายใน 60 นาท ี(รอ้ยละ)

≥80 0.00 100.00 0.00 0.00 33.33 รองปฐมภูมิ อุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน

คุณวลัยณ์าภสัร์

ยทุธศาสตร ์4 : พฒันาระบบบรกิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน

ผูป้่วยทีม่ภีาวะ
ฉุกเฉินไดร้บัการ
ดแูลอยา่งมี
คุณภาพ

4.1 พฒันาระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินให้
มคีุณภาพ

ลดความแออดั  
ลดระยะเวลารอ
คอยผูป้่วยนอก

3.1 พฒันา SMART
 HOSPITAL

ยทุธศาสตร ์3 : พฒันาคุณภาพระบบบรกิารด่านหน้า
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5.1พฒันาระบบ
คุณธรรมและความ
โปรง่ใส(ITA)

30.ระดบัการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั(ITA)

ระดบั 3 ระดบั 5 ระดบั 4
(91.30%)

86.96 100 100 รองบรหิาร งานทรพัยก์ร
บุคคล
คุณภศัรา แอสระ

31.รอ้ยละดชันีชีว้ดัความสขุ Happinometer ≥60  - 60.91  -  - 60.91 HRD พฒันาทรพัยากร
บุคคล
พญ.บุษราภรณ์ 
เมฆมุกดา

32.รอ้ยละความพงึพอใจบุคลากร ≥70 อยู่ระหวา่ง
ดาํเนินการ

อยู่ระหวา่ง
ดาํเนินการ

อยู่ระหวา่ง
ดาํเนินการ

อยู่ระหวา่ง
ดาํเนินการ

71.75
ณ 18 ตค 65

HRD พฒันาทรพัยากร
บุคคล
พญ.บุษราภรณ์ 
เมฆมุกดา

5.3พฒันาสมรรถนะ
บุคลากร

33.รอ้ยละของบุคลากรมสีมรรถนะผ่านเกณฑ์ ≥80 อยู่ระหวา่ง
ดาํเนินการ

อยู่ระหวา่ง
ดาํเนินการ

อยู่ระหวา่ง
ดาํเนินการ

95.31 95.31 HRD พฒันาทรพัยากร
บุคคล
พญ.บุษราภรณ์ 
เมฆมุกดา

35. รอ้ยละความสาํเรจ็ของการเรยีกเกบ็ ≥95 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 ผช.พฒันาระบบ
บรกิารและ

สนับสนุนบรกิาร
ดา้นสขุภาพ

ศนูยเ์รยีกเกบ็
คุณวยิะดา อ่าง
แกว้

36. รอ้ยละการเพิม่ RW จากการ Audit ≥80 N/A N/A N/A 93.20 93.20 ผช.พฒันาระบบ
บรกิารและ

สนับสนุนบรกิาร
ดา้นสขุภาพ

ศนูย ์Audit
คุณเกษร รุ่งเรอืง
บูรณะกุล

ยทุธศาสตร ์6 : เพิม่เสถยีรภาพการเงนิการคลงั

34.รอ้ยละรายรบัเพิม่ขึน้จากงานบรกิาร

ยทุธศาสตร ์5 : พฒันาบุคลากรและองคก์รแห่งความสขุ

บุคลากรมี
คุณธรรม/ความ
โปรง่ใส

5.2พฒันาองคก์ร
แห่งความสขุ

N/A รองพรส. การเงนิและบญัชี
คุณศุภษา

N/Aโรงพยาบาลมี
สภาพคลอ่งใน
การจดับรกิาร 6.2พฒันาระบบรกิาร

เพือ่เพมิรายได้
ลดค่าใชจ่้าย

≥3 54.27 43.02 N/A6.1เพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัเกบ็รายได้


