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1.พฒันาความเป็น
เลิศของระบบ
บริการพยาบาล
ครอบคลุมบริการ 
Service plan และ
สาขาหลัก สูติกรรม  
ศัลยกรรม  
อายุรกรรม  
กมุารเวชกรรม  

1.เพือ่พฒันาสมรรถนะพยาบาลให้มี
ความเชีย่วชาญการดูแลผู้ป่วย
ครอบคลุม การพฒันา Service plan 
และ 4 สาขาหลัก (สูติกรรม  ศัลยกรรม 
อายุรกรรม กมุารเวชกรรม )   

 

1. ร้อยละทารกแรกเกดิที่มีน้้าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม <7 
2. ร้อยละหญงิต้ังครรภม์ีภาวะโลหติจาง Hct<33%  <16     
3. ร้อยละมารดาตกเลือดหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมง<3     
4. ทารกแรกเกดิมีภาวะขาดออกซิเจนที ่1 นาท ี:1000ทารกเกดิมีชีพ< 25 
5. ร้อยละผู้ปว่ย AMI จะได้รับการท้า EKG ภายใน 10 นาท≥ี80 
6. ร้อยละผู้ปว่ย AMI ได้รับยา SK ภายใน 30 นาท ีหลังการวินิจฉัย≥80 
7. ร้อยละผู้ปว่ย Acute Strokeได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทหีลังการ

วินิจฉัย≥80 
8. ร้อยละผู้ปว่ย Sepsis  ได้รับATBภายใน 1 ชม. หลังการวินิจฉัย≥80 
9. ร้อยละการใหบ้ริการบ้าบดัทดแทนไตในผู้ปว่ย ESRD (รายใหม่) ≥30 

2. เพือ่พฒันาศักยภาพบริการทางการ
พยาบาลให้มีความเชีย่วชาญให้
สอดคล้องกบัการพฒันาบริการ 
Service plan และ4 สาขาหลัก (สูติ
กรรม  ศัลยกรรม อายุรกรรม กมุารเวช
กรรม) 

 

10. ร้อยละของผู้ปว่ย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กนิยาต้านไวรัสอย่างน้อย 12 
เดือนมี Viral Load <50 copies/ml ≥90 
11 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กนิยาต้านไวรัสได้รับการตรวจViral 

Load อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี ≥90 
12. ร้อยละของผู้ปว่ย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ได้รับยาต้านไวรัสและ
ยังคงอยู่ในระบบการรักษา ≥90 
13. ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ยไข้เลือดออก(pleural 
effusion,bleeding,shock) ≤2 
14. อบุติัการณ์การเกดิภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ย Diarrhea อายุ 0-14 ป ี 
(hypovolemic shock, sepsis,ARF, ชักsevere metabolic 
acidosis)=0 

15.จ้านวนสาขา Service plan ที่ใหบ้ริการตามเปา้หมาย = 6 สาขา 
16. ร้อยละผู้ปว่ย IMC ได้รับการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ
ผู้ปว่ยใน≥60 
17 ร้อยละผู้ปว่ย CKD ที่มีอตัราการกรองของไตลดลง < 4 
ml/1.73m2/min /yr≥60 
18 ร้อยละผู้ปว่ยได้รับยา Warfarin ได้ target INR ≥ 50 
19 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการพยาบาล ≥ 85 
20 ระยะเวลารอคอยคัดกรองผู้ปว่ยนอกเฉล่ีย (นาท)ี ≥ 40 นาที 
21 ระยะเวลาใหบ้ริการผู้ปว่ยนอกเฉล่ีย  ≥ 120 

22 ร้อยละความพึงพอใจหลังการได้รับการใหค้้าปรึกษา(ชปท.) ≥ 85 
23 ร้อยละการ Triage ผู้ปว่ยเหมาะสม ≥ 95 
24 ร้อยละผู้ปว่ยโรคส้าคัญได้รับค้าแนะน้ากอ่นกลับบา้น   
(โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง  โรคไตเร้ือรัง DM HT COPD Asthma ) 
≥ 90 
25 อตัราการเกดิ CAUTI : 1000 วันใส่ Cath(ชปท.) ≤0.5 
26 อตัราการติดเชื้อที่ปอด (VAP) :1000 วันนอน(ชปท.) ≤0.5 
27 อบุติัการณ์ผู้ปว่ยมีอาการทรุดลงขณะรอรับบริการ (ราย)=0 

2. พฒันาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยและ
เจ้าหนา้ท่ีให้
ปลอดภัยตาม
มาตรฐาน 2P 
Safety 

3 พฒันาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มี
ความปลอดภัยตามระบบ patient  
safety 

4 พฒันาคุณภาพการดูแลเจ้าหนา้ท่ีให้มี
ความปลอดภัยตามระบบ  personnel 
safety 

28. S: ร้อยละการติดเชื้อจากแผลผ่าตัดสะอาด≤0.5 
29. I :  อตัราการติดเชื้อในโรงพยาบาล :1000 วันนอน(ชปท) ≤0.3 
30. M: อบุติัการณ์ความผิดพลาดในการบริหารยาและสารน้้า   (Drug 
Administration Error) A/E =0 
31. M:  อบุติัการณ์ความผิดพลาดในการบริหารสารประกอบเลือด=0 

32.P:อตัราการเกดิแผลกดทบัในโรงพยาบาล :1000วันนอน≤ 0.5   
33. P: อตัราการพลัดตกหกล้ม :  1000วันนอน(ชปท.) ≤ 0.5   
34. L: ร้อยละการเกดิ Re-intubation ในหอ้ง recovery room =0 
35. E: ร้อยละผู้ปว่ย Resuscitated, Emergency และ Urgent 

ได้รับการการแกไ้ขภาวะคุกคามชีวิตภายใน   4 นาท ี=100% 

39.P: ร้อยละเจา้หน้าทีเ่จบ็ปว่ยโดยโรคติดเชื้อเจบ็ปว่ยจากการ
ท้างาน ≤2 
40.L:อุบติัการณ์เหตุไมพ่ึงประสงค์จากการใช้รถ refer =0 
41.E.: ร้อยละความพึงพอใจต่อบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมใน
การท้างาน≥70 

36.S:ร้อยละการร้องเรียนด้านบริการพยาบาล ≤3 
37.I:ร้อยละของบคุลากรทางการพยาบาลได้รับอุบติัเหตุถูกของ
แหลมของมคีม จากการท้างาน ≤2 
38.M:ร้อยละเจา้หน้าทีไ่ด้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีเกิด
ผลกระทบจากการดูแลรักษา ≤3 
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3. พฒันา
บคุลากรทางการ
พยาบาลใหม้ี
ประสิทธิภาพ   

5.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรทางการ
พยาบาลอยา่งมปีระสิทธภิาพ 

42.ผลผลิตทางการพยาบาล Productivity 90-110% 
43.ร้อยละหน่วยงานทางการพยาบาลมีผลผลิตทางการพยาบาลตาม
เกณฑ์เปา้หมาย ≥50 

7.  เพื่อใหบ้คุลากรในองค์กรพยาบาลมี
สุขภาพดีและมคีวามผูกพันกับองค์กร 

44.ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
≥80 
45.ได้รับการรับรอง QA จากกองการพยาบาล 
46.ร้อยละแผนงาน โครงการขององค์กรพยาบาลบรรลุตามเปา้หมาย
≥80 

57.ร้อยละหน่วยงานในสังกดักลุ่มงานการพยาบาลมีผลงาน วิชาการ 
หรือ CQI หรือ นวัตกรรม หรือ EBP(1 เร่ืองต่อป)ี ≥60 

4.พฒันาความ
เข้มแข็งในการ
ส่งเสริมดูแลผู้ป่วย
ต่อเนือ่งในชุมชน   

9.  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่องใน
ชุมชนอยา่งมปีระสิทธภิาพลดภาวะแทรกซ้อน 

10   เพื่อใหป้ระชาชนมพีฤติกรรมและวถิีชีวติ
ทีส่่งเสริมการมสุีขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้ 

59.ร้อยละการ Re-admission ในผู้ปว่ยเบาหวาน  ≤3 

60.ร้อยละการ Re-admission ผู้ปว่ย COPD/Asthma โดยมไิด้ ≤3 
61. ร้อยละการกลับเข้ารับการรักษาซ้้าในโรงพยาบาลภายใน 28วนั (Re-
admission) โดยมิได้วางแผนวางแผน ≤3 
62.ร้อยละผู้ปว่ยระยะสุดทา้ยได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ≥ 80 
63.ร้อยละผู้ปว่ยระยะสุดทา้ยได้รับการจัดการความปวด ≥ 80 
64. ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง   ≥ 85 

68.ร้อยละของผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันได้ดี≥60 
 

65.ร้อยละของผู้มารับบริการผู้ปว่ยนอกสูบบหุร่ี ≤10 
66. ร้อยละของผู้มารับบริการผู้ปว่ยนอกด่ืมสุรา ≤10 
67. ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดอยู่ใน 70 - 
130 mg% ≥40 

6.  เพื่อพัฒนาทรัพยากรบคุคลด้านการ
พยาบาลใหม้คีวามรู้ ทกัษะ และพฤติกรรม
บริการทีดี่ตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน
และองค์กร 

8. ส่งเสริมและพัฒนา ด้านวชิาการ 
นวตักรรม งานวจิยัเพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการพยาบาล 

47.ร้อยละของบคุลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
(functional competency) >80 
48.ร้อยละการใหบ้ริการด้วยหวัใจความเปน็มนุษย์ผ่านเกณฑ์  ≥85 
 

49.ร้อยละบคุลากรทางการพยาบาลผ่านการประเมนิ Core 

competency เกณฑ์ที ่>80 % ≥ 80 

50.ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากรทางการพยาบาล   ≥80 
51.ร้อยละความผูกพันของบคุลากรทางการพยาบาล≥80 
52.ร้อยละของบคุลากรทางการพยาบาลปว่ยเปน็โรค DM (รายใหม่) ≤4 
53.ร้อยละของบคุลากรทางการพยาบาลปว่ยเปน็โรค HT (รายใหม่) ≤8 
 

54.ร้อยละบคุลากรทางการพยาบาลได้รับวัคซีนปอ้งกนัโรค (HBV,Flu) 
100% 
55.ร้อยละบคุลากรทางการพยาบาลมีสุขภาพดี ≥70 
56.ร้อยละการลาออก/โอนย้ายของบคุลากรพยาบาล ≤2 

58.จ้านวนผลงานทางวิชาการ, CQI, นวัตกรรม,R2R, EBP และงานวิจัยที่
ได้รับการคัดเลือกเพื่อน้าเสนอในระดับจังหวัด หรือ ระดับเขต หรือ
ระดับประเทศ   ( เปา้หมาย 8  เร่ือง) ≥1 

5.พฒันาระบบ
กา้กบัติดตามและ
ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

11  เพื่อพัฒนาการใช้กระบวนการทางการ
พยาบาลใหม้ปีระสิทธภิาพ 

12.  เพื่อพัฒนาการบนัทกึทางการพยาบาล
ใหม้คุีณภาพ 

13  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศทางการ
พยาบาลใหม้คุีณภาพและประสิทธภิาพ 

69.ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ใหบ้ริการ ≥  80 

70.ร้อยละคุณภาพของบนัทกึทางการพยาบาลตามกระบวนการ
พยาบาล   ≥  85 

71.ร้อยละความครอบคลุมของหน่วยงานทีไ่ด้รับการนิเทศ
ทางการพยาบาล  100% 

72.ร้อยละอุบติัการณ์ระดับ E ทีพ่บจากการนิเทศทางการ
พยาบาลได้รับการแก้ไข ≥90 


