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ค ำน ำ 

 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 – 2563  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายใน 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นน าที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม” เป็นแผนยุทธศาสตร์
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 -2563 และจะสิ้นสุดวาระในปีงบประมาณ 2563  

คณะท างานด้านบริหารแผนยุทธศาสตร์องค์กร  ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (เป็นเลขานุการ) ได้จัดท า
ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่นปีงบประมาณ 2564 - 2565 จากการมีส่วนร่วมจากบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยได้ก าหนด         
วิสัยทัศน์ว่า “SMART HOSPITAL ที่มีคุณภาพ เป็น ที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชน” ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ เข็มมุ่งองค์กร 6 ประเด็น  และตัวชี้วัดตำม
แผนยุทธศำสตร์ รวม 30 ตัวชี้วัด 

คณะผู้จัดท าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่ายใช้เป็นเข็มมุ่งเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ หากมี
ข้อเสนอแนะประการใดที่เป็นประโยชน์ กรุณาชี้แนะได้ที่กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือการปรับปรุงที่มีคุณภาพมากขึ้น  และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้  

 

 

 
   ขอขอบคุณ 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น 
 กันยายน 2563
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ระดับองค์กร  

3 กำรน ำนโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติ   แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น 2564 - 2565 นับเป็นนโยบายหลักขององค์กรซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการน าสู่การปฏิบัติ
ที่มปีระสิทธิภาพ จากผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ มีข้ันตอน ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดประกาศนโยบายใช้เป็นทิศทางและแผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีการอ านวยการ ให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุนทรัพยากร ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ 

2. คณะท างานด้านบริหารแผนยุทธศาสตร์องค์กร  ท าหน้าที่ประสานการจัดท าแผน และสื่อสารแผนสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กรภาย ใต้ที่ปรึกษา        
โดยคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร คณะท างานฯ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย  
และกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (เป็นเลขานุการ) หลังจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เสร็จสมบูรณ์  มีการด าเนินการสื่อสารทุกรูปแบบทั้ง ทางเอกสารและเว็บไซต์ 
รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และการประชุมชี้แจงในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจแผนยุทธศาสตร์องค์กรอย่างแท้จริงและชัดเจน  

3. ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์หรือแต่ละเป้าประสงค์ ซึ่งเป็น  “แผนระดับ 1 (ระดับองค์กร)” เป็นประธานในแต่ละเป้าประสงค์ที่รับผิดชอบ โดย
มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) เป็นทีมเลขานุการ ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม และมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ 
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4. ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็น “แผนระดับ 2 (ระดับหน่วยงาน)” ซึ่งถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) แต่ละกลยุทธ์ (Strategy) หรือตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
(KPI) เป็นหัวหน้าในการด าเนินการ และมอบหมายหรือเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการ และมอบหมายหัวหน้างาน/หัวหน้า
โครงการเพื่อด าเนินการให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์หรือตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามแผน และมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ โดยรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์เป็นระยะ 

5. ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าโครงการ/กรรมการ ซึ่งเป็น “แผนระดับ 3 (ระดับแผนงานโครงการ)” เป็นผู้จัดท าและบริหารจัดการแผนงาน/ โครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ผู้ปฏิบัติรายบุคคล ซึ่งเป็น “แผนระดับ 4 (แผนบทบาทหน้าที่รายบุคคล)” ที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตามบทบาทที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ภายใต้การควบคุมก ากับ ติดตาม ประเมินผลของหัวหน้างาน/หัวหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด  

4 กำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์องค์กร แต่คณะท างานฯ มีแผนการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เช่น รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน และรายปี หาก
มีนโยบายหรือประเด็นยุทธศาสตร์ใดควรมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คณะท างานฯ จะเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาปรับประเด็นยุทธศาสตร์ หรืออาจปรับเปลี่ยนระหว่างมีการเปลี่ยน
ปีงบประมาณ ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนก่อนปรับประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทองค์กร และ สอดคล้องตามยุคสมัยที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลามากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น ปีงบประมำณ 2564 – 2565  

   1.1 กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น ปีงบประมำณ 2564 – 2565   

                    

 

 

 



ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 – 2565 : หน้าที ่9  

 

1.2 กระบวนกำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น ปีงบประมำณ 2564 – 2565  

 1.2.1 ปฏิทินกำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น ปีงบประมำณ 2564 – 2565  

วัน/เดือน/ปี  กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ  

มีนาคม 2563 
 

น าเสนอแนวทางการจัดท าวิสัยทัศน์โรงพยาบาล
ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564-2565 ให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาการ ประชุมครั้งที่ 2/2563  

คณะกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  

ประชุมคณะท างานแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ  และวางแผนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1  

คณะท างานด้านยุทธศาสตร์ (Core 
team)   
 

รพ.ขอนแก่น คณะท างานด้านยุทธศาสตร์ 
(Core team)   
  

เม.ย. –พ.ค. 2563  
 

น าเสนอแผนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564- 2565 ให้คณะกรรมการ 
นโยบายพิจารณา   

คณะกรรมการนโยบาย รพ.ขอนแก่น    24 มีนาคม 2563  ก ลุ ่ม ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์  

ส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดท าวิสัยทัศน์โรงพยาบาล   
ขอนแก่นปีงบประมาณ 25564-2565  (แบบสอบถาม 
Online e-Survey)     

 ภายใน  
 ภายนอกเครือข่าย  

สสจ./รพท./รพช./สสอ.เมือง/คณะแพทย์ 
มข./รพ.เอกชน/รพ.จิตเวช/รพ.ธัญรักษ์/
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์การแพทย์/เทศบาล/
อบจ./สปสช./สปส./ศูนย์ควบคุมโรค/ศูนย์
อนามัยที่ 7 ขอนแก่น   

ทั้งภายในและภาย  
นอกโรงพยาบาล  

ก ลุ ่ม ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์  

3–4 สิงหาคม
2563 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมสมรรถนะหลัก (Vision Mission  Value Core  
competency) “แผนยุทธศาสตร์ระดับ 1: องค์กร”     

- คณะกรรมการข ับเคลื ่อนแผน
ยุทธศาสตร์/ ผู้บริหาร/หน.กลุ่มงาน  
รวม 100 คน   

รพ.ขอนแก่น  
(วันที่ 24 เม.ย.2563) 
 

คณะท างานด้านยุทธศาสตร์ 
(Core team) 
 

 เสนอยกร่างแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพ่ือขอมติเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมสมรรถนะหลัก (Vision Mission Value Core competency) “แผนยุทธศาสตร์ระดับ 1: องค์กร” 

ก ลุ ่ม ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ 
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วัน/เดือน/ปี  กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ  
  - ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับ 2  (วิเคราะห์ความท้าท้าย

องค์กรและวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร) 
คณะท างานด้านยุทธศาสตร์ 
(Core team) 

13 สิงหาคม 
2563 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าวิสัยทัศน์ และแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล “แผนยุทธศำสตร์ระดับ 2 : 
กลุ่มงำน”   

 ประชาพิจารณ์- แก้ไข ปรับปรุง Strategic 
plan / KPI setting  

 จัดท าบัญชีตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ (Template) 

- ผู ้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
รวม 120 คน  

รพ.ขอนแก่น 
จ านวน 1 วัน  

(13 พ.ค.2563) 

คณะท างานด้านยุทธศาสตร์ 
(Core team) 
 

20 สิงหาคม 
2563 

- รับรองแผนยุทธศาสตร์ปี 2564-2568 ในเวที กกย. /กกบ.  
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564-2565 ในระบบ Intranet 
โรงพยาบาลขอนแก่น  

ก ลุ ่ม ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ 
- หนังสือแผนยุทธศาสตร์ปี 
2564-2565   

ปลายสิงหาคม 
2563 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงแผน ยุทธศาสตร์สู่การ

ปฏิบัติ   “แผนยุทธศาสตร์ระดับ 3:  แผนงานโครงการ”  

บุคลากรทุกระดับ รวม 200 คน รพ.ขอแก่น 
 

คณะท างานด้านยุทธศาสตร์ 
(Core team)   

 - ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน จัดท าแผนเงินประจ าปีงบประมาณ 2564  ทุกหน่วยงาน 
ส.ค.-ก.ย. 2563 - เวทีพิจารณาแผนงบประมาณประจ าปี 2564   ทุกหน่วยงาน 
1 ต.ค. 2563  - ประกาศใช้แผนงาน-แผนเงิน ปี 2564  สื่อสารสู่การปฏิบัติ  กลุ่มงานแผนงาน/โครงการ  
ตุลาคม-ธันวาคม 
2563 

- ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564-2565   ทุกหน่วยงาน 

มกราคม 2564 - ติดตามประเมินผลรอบไตรมาสแรก  ก ลุ ่ม ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ 
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1.3 กำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
1.3.1 ผลกำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT Analysis) ด้วยโปรแกรมแบบส ำรวจ e-Survey เป็นดังนี้ 

 1) ผลกำรวิเครำะห์ Strengths (S) (จุดแข็ง) สรุปได้ว่ำ    

1. มีการจัดบริการครอบคลุมทุกสาขาและทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง รวมถึงมีระบบบริการช่องทางด่ วน 8 ช่องทาง (Fast 
tracks) สอดคล้องตาม service plan ซึ่งมีความเข้มแข็งในระดับแนวหน้าสามารถเป็นแม่ข่ายระดับเขตได้ทุกสาขา และบางสาขาเป็นต้นแบบในระดับประเทศ 

2. ทีมน าองค์กรเข้มแข็ง แพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างาน เสียสละ จิตอาสา ท างานเป็น
ทีม สามัคคี รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

3. โครงสร้างมีอาคารสถานที่ใหญ่โต สวยงาม เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยสามารถรองรับผู้ป่วยในเขตสุขภาพได้ครอบคลุมทุกสาขา 
4. มีความเป็นผู้น าด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ จากการผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 6 ครั้ง และมาตรฐานวิชาชีพสาขาต่างๆ ท าให้มีความเชื่อมั่น

ในด้านคุณภาพบริการ  
5. มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ มีทีมงานเข้มแข็ง ท าให้มีผลงานวิชาการจ านวนมาก ท าให้ได้รับรางวัลระดับประเทศ

และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  

2) จำกกำรวิเครำะห์ Weakness (W) (จุดอ่อน) สรุปได้ว่ำ  
1. ด้านบุคลากร อัตราก าลังขาดแคลนบางวิชาชีพ มีอัตราลาออกสูงในระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาชีพขาดแคลน สมรรถนะความช านาญและพฤติกรรมบริการยังส่งผล

กระทบต่อผู้ใช้บริการและภาพลักษณ์องค์กร ยังมีปัญหาด้านสวัสดิการที่พักและที่จอดรถ 

2. ด้านการเงินการคลัง Demand ไม่สมดุลกับ Supply สถานะการเงินยังไม่คล่องตัว การใช้ทรัพยากรยังไม่คุ้มค่าและบุคลากรยังไม่ตระหนักเท่าที่ควร  ระบบการเงิน การบัญชี 

ยังต้องมีการพัฒนาให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลามากขึ้น 

3. ด้านครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์และวัสดุการแพทย์ ขาดการวิเคราะห์และจัดท าแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ ซึ่ งยังขาดอีกจ านวนมาก หลายรายการ และมีราคาแพง 
รวมทั้งความเสี่ยงพ้ืนฐานยังมีมาก และการตอบสนองไม่ทันกับความต้องการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาล่าช้า  เครื่องมือไม่พร้อมใช้  ไม่มีส ารอง เครื่องมือช ารุดบ่อย ซ่อม
บ ารุงใช้เวลานาน  

4. ด้าน IT/IM พบว่า การบริหารยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ยังมีปัญหาเรื่องความเชื่อมโยงข้อมูลระบบต่างๆ ปัญหาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต ปัญหาการ 
Input ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ไม่สมบูรณ์   
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5. ด้านการบริหารจัดการ  ขาดการก ากับติดตามตัวชี้วัดองค์กร หน่วยงาน บุคคล อย่างต่อเนื่องจริงจัง การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของหน่วยงานอย่างจริงจังและเคร่งครัด  
การสื่อสารองค์กร การท างานที่ซ้ าซ้อนกัน ไม่บูรณาการ ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร การให้บริการมีหลายขั้นตอนท าให้ล่าช้า ระยะเวลารอคอยนาน รวมถึงการบริหารจัดการทุก
ระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ตอบสนองผู้รับบริการให้พึงพอใจ    

 
จำกกำรวิเครำะห์ Opportunities (O) (โอกำส) สรุปได้ว่ำ  
1. การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ ท าให้การจัดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในองค์กรระดับล่างมีความชัดเจนมากขึ้น    
2. ด้านนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขมีการก าหนดนโยบายขับเคลื่อน service plan มีความชัดเจน เชื่อมโยงเครือข่ายบริการในระดับเขตสุขภาพ และผู้บริหารให้การสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรที่สอดคล้องระบบบริการ service plan เพ่ิมข้ึน  และมีเวทีติดตามนโยบายหลายเวที ท าให้มีการสื่อสารและปฏิบัติได้ง่ายขึ้น   
3. โรงพยาบาลขอนแก่น เป็น CSO มีประธานหลายสาขา เป็นแม่ข่าย สามารถก าหนดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันได้ทั้งเขตสุขภาพ    

4. เครือข่ายบริการทั้งใน  CUP ในจังหวัด และในเขตสุขภาพ ให้การยอมรับและสนับสนุน รวมถึงชุมชนให้ความร่วมมือ ท าให้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายและจัดบริการร่วมกัน
มากขึ้น     

5. ด้านสังคม ประชาชนยอมรับศรัทธาต่อโรงพยาบาลขอนแก่น  มีองค์กรทางศาสนาเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณและเครื่องมือแพทย์   พร้อมกับประชาชนมีจิต
ศรัทธา บริจาค  ท าให้มีการก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือให้บริการได้คล่องตัวมากข้ึน     

6. ด้านเทคโนโลยี มีระบบอินเตอร์เน็ตและ Social media ทีท่ันสมัยมากข้ึน สนับสนุนระบบสื่อสารที่รวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ อยู่ในพ้ืนที่ท าให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกินศักยภาพได้มากขึ้นภายในเขต และมีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบและรับรองคุณภา พ ท าให้องค์กรมีการพัฒนาใน
ทิศทางท่ีชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น เช่น กพร., UN, สพร., สตง., สปสช., เป็นต้น   
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จำกกำรวิเครำะห์ Threat (T) (สิ่งคุกคำม) สรุปได้ว่ำ 
1. ด้านนโยบายภาครัฐไม่เหมาะสม งบประมาณลงมาไม่ถึงสถานบริการ ซึ่งต้องจัดหางบประมาณเองเพ่ือให้ทันต่อการให้บริการ 
2. ด้านการเจ็บป่วยและภัยต่อสุขภาพ ผู้ป่วยยังมีความแออัด มาใช้บริการแนวโน้มยังไม่ลดลง ปัจจัยที่เป็นภัยต่อสุขภาพยังมีมาก ประชาชนยังมีความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้

สูง  
3. ด้านเครือข่ายบริการหน่วยบริการปฐมภูมิใน CUP ยังมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระดับตติยภูมิไม่เพียงพอ กลุ่มพิเศษในชุมชน ยังจ าเป็นต้องได้รับการจัดบริการและสร้างเสริม

สุขภาพที่เหมาะสมเพียงพอ และหน่วยบริการเครือข่าย (รพท./รพช. ในจังหวัด ในเขต) ยังมีศักยภาพไม่เข้มแข็งมากพอในบางสาขา ท าให้ต้องส่งต่อผู้ป่วยโรคที่ไม่ซับซ้อน
จ านวนมากมารักษาต่อในโรงพยาบาล ท าให้มีความแออัด และระยะเวลารอคอยนาน  

4. ด้านสังคม ประชาชนมีความคาดหวังสูง มีความรู้ด้านกฎหมาย มีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องท าให้องค์กรได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและภาพลักษณ์องค์กร และยังมีการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ ต้องมีความระมัดระวังในสิ่ที่อาจมีผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กร 

5. ด้านคู่ค้าและตลาดคู่แข่งมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือเอกชน ดึงตัวบุคลากรที่มีศักยภาพท าให้สูญเสียคนเก่งที่มีสมรรถนะโรงพยาบาลคู่ค้าในเครือข่ายไม่จ่ายตามท่ีเรียกเก็บ 
6. ด้านบริหารระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลยังล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ รวมถึงบริษัท ร้านค้า คิดราคาต้นทุนสูง มีโอกาสการทุจริต ฮ้ัว และมักได้ของคุณภาพต่ าแต่

ราคาสูงกว่าตลาดระบบการจ้างเหมาบริการ (outsource) ขาดประสิทธิภาพ การก ากับควบคุมผู้รับเหมาไม่ดี ท าให้คุณภาพการให้บริการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการคนไข ้ 

7. ด้านผู้รับบริการ และประชาชนมีความคาดหวังสูง มีความรู้ด้านกฎหมาย มีการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง มีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ ต้องมีความระมัดระวังใน
สิ่งที่อาจมีผลเสียท าให้องค์กรได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและภาพลักษณ์องค์กร  

1.4  ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
1. การเสริมสร้างพลังให้หน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถดูแลประชาชนได้ทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ  
2. การยกระดับศักยภาพของศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและตติยภูมิขั้นสูงทุกสาขาให้เข็มแข็งมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถรองรับผู้ป่วยของเค รือข่ายในเขตสุขภาพ 
3. การสร้างความเข็มแข็งให้โรงพยาบาลเครือข่าย โดยเฉพาะ Node เพื่อให้ส่งต่อผู้ป่วยได้เหมาะสม การพัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับอย่างไร้
รอยต่อ 
4. การบริหารอัตราก าลังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข     
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ   
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1.5 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือเสริมสร้างพลังให้หน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชนเข็มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ดูแลประชาชนได้ทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ  
2. เพ่ือยกระดับศักยภาพของศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและตติยภูมิขั้นสูงทุกสาขาให้เข็มแข็งมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถรองรับผู้ป่วยของเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
3. เพ่ือให้โรงพยาบาลเครือข่าย โดยเฉพาะ Node ส่งต่อผู้ป่วยได้เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับอย่างไร้รอยต่อ 
4. เพ่ือบริหารอัตราก าลังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข     
5. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
6. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
 

1.6 ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
1. มีการจัดบริการครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และความเชี่ยวชาญระดับสูง มีระบบบริการช่องทางด่วน 8 ช่องทาง (Fast track) สอดคล้องตาม 

Service plan ซึ่งมีความเข้มแข็งในระดับแนวหน้า สามารถเป็นแม่ข่ายระดับเขตได้ทุกสาขา และบางสาขาเป็นต้นแบบในระดับประเทศ   
2. โครงสร้างอาคารใหญ่โต มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถรองรับผู้ป่วยใ นเขตสุขภาพได้ครอบคลุม

ทุกสาขา  
3. มีความเป็นผู้น าด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ จากการผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง และมาตรฐานวิชาชีพสาขาต่างๆ ท าให้มี

ความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพบริการ  
4. มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาคุณ ภาพ มีทีมงานเข้มแข็ง ท าให้มีผลงานวิชาการจ านวนมาก ท าให้ได้รับรางวัล

ระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง     
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1.7  กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ : จำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis สำมำรถสรุปได้ ดังนี้  
 

SWOT matrix ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ KPI ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

S-O 1.ส่งเสรมิ ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (SMART 
Prevention, Promotion & 
Protection) 

1. ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี ลด

การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้  

2. ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) และ

สามารถจัดการดูแลตนเองได้ (Self-

Management) 

3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจใน

บริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิ

4. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพปฐมภูมิแบบใกล้บา้นใกล้ใจ  
ได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรมสีมรรถนะด้านการ
เสรมิสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และการจัดการดูแลสุขภาพ รวมทัง้
องค์กรมีนวัตกรรมด้าน Health 
Literacy 
6. น าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย  
มาใช้ในงานบริการและการเรียนรู้
ของ ประชาชน 
 

1. จ านวนโรคเรื้อรังเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การ
ส่งเสริม  ป้องกัน ที่ก าหนด   
    1) อัตราการเกดิโรค DM 
    2) อัตราการเกดิโรค HT 
    3) อัตราการเกดิโรค Stroke  
    4) อัตราการเกดิโรค CKD  
    5) อัตราการเกดิโรค STEMI  
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควบคุมไดต้ามเกณฑ์    
   1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ด ี 
   2) ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตไดด้ ี 
3. จ านวนของหน่วยบริการปฐมภมูิที่มีการพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยดา้น
ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 
4. อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบบริการปฐม
ภูมิ (รพ.ขอนแก่น 2, ศูนย์แพทย์ชุมชน และรพสต.)  
5. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ที่ใช้บริการรพ.สต และ 
ศสม. เทียบกับท่ีใช้บริการผู้ป่วยนอกใน รพ.
ขอนแก่น    
 

1. รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย ์ 

2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  2 สาขาวัดศิริธรรมิ

กาวาส และหัวหน้ากลุม่งานเวชกรรมสังคม  
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SWOT matrix ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ KPI ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

6. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตยีง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทีม่ภีาวะพึ่งพิง) ที่
ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน และมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
7. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการวางระบบส่งเสริม 
Health Literacy 
8. ร้อยละของหน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 แห่ง) ที่
มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร *มาใช้ ในงานบริการ
หรือการเรียนรู้ของประชาชน      

S-T 2.บริการเป็นเลิศ (SMART 
Service) 

1. ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา 
พึงพอใจ ไว้วางใจ ต่อระบบบริการ
สุขภาพ 
2. ประชาชนเข้าถึงบริการที่เท่าเทยีม 
สะดวก ได้รับบริการทีม่าตรฐาน 
ปลอดภัย 
3. การจัดการด้านความปลอดภัย 2P 
Safety  อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน 

ลดความแออัด และลดระยะ เวลารอ

คอย ลดการแพร่กระจายเชื้อ (New 

Normal) 

5. เครือข่ายบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง 

ให้บริการอย่างไร้รอยต่อ     

6. บุคลากรทางการแพทย์และสา

9. จ านวน Excellence Center ที่ได้ระดับ 1  
ตาม  Service Plan 
10. จ านวนความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
   1) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก   

   2) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน  

   3) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการER     

11. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการ OPD 

ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาไม่เกิน 180 นาที  

12. จ านวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน แยกตาม KESI ที่ได้รับ

บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เฉพาะ KESI 1-

3)  

     1) KESI 1 ภายใน 60 นาที 

    2) KESI 2 ภายใน120 นาที   

1. รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย ์  

2. รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และปลอดภัย  

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านอุบัติเหตุ และผู้อ านวยการศูนย์

อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบดั  

4. หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นพัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ  

5. หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลาง     

6. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ทารกแรกเกดิ    

7. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจ   

8. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์มะเร็ง   

9. ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคมุโรค ติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล 
10. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
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SWOT matrix ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ KPI ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

ธารณสุ อาคาร/สถานท่ี สิ่งแวดลอ้ม 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
ที่เพียงพอ และมีสมรรถนะที่เป็นเลิศ 
เอื้อต่อการให้บริการสุขภาพขั้นสูง   

    3) KESI 3 ภายใน 240 นาที 

13. จ านวนครั้งของความ เสี่ยงตามเป้าหมายความ 

ปลอดภัย Patient  Safety ที่มีระดับความ รุนแรง

ตั้งแต่ E ขึน้ไป 

14. อัตราตายรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาล    

15. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี การปรับ ลด ข้ันตอน

การ บริการ (Lean)  

16. ร้อยละผู้ป่วยที่รับส่งต่อ (Refer in) ที่มีค่า RW 

น้อยกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลแตล่ะ

ระดับ   

17. ร้อยละการส่งต่อออก (Refer out) ไป รพ.ท่ีมี 

ศักยภาพสูงกว่า    

S-T 3.บุคลากรเก่ง ดี มสีุข (SMART 
People) 

1.บุคลากรเก่ง ดี มคีวามสุข     
2. มีระบบการดูแลสุขภาพของ
บุคลากรในองค์กรที่ดี ครอบคลมุทั้ง
รักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค 

18. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ที่มี

คุณภาพมาตรฐาน          

19. ระดับความส าเร็จของการจัดการภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรในองค์กร 
20. จ านวนของบุคลากรที่มีการตดิเช้ือจากการ

ปฏิบัติงานลดลง (วัณโรค, โรคตดิเช้ือไวรัสตับอักเสบ

บี, โรคตดิเช้ือไวรสัตับอักเสบซี และ HIV) 

              

1. รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล  

2. รองผู้อ านวยการอาวุโส 

3. รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนาความเป็นธรรมทาง

สุขภาพ  

4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านศาสนสมัพันธ์ 

6. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกิจกรรมพิเศษ  

7. ประธานองค์กรแพทย์   
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SWOT matrix ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ KPI ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

W-O 4.บริหารจดัการเป็นเลศิ (SMART 
Governance) 

1. ประชาชนมีความเช่ือมั่นใน

ภาพลักษณ์ในการบริหารจดัการทีด่ี

ขององค์กร 

2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่

ประทับใจ (Service mind) 

 

3. มีระบบการจัดการที่ไดม้าตรฐาน

ตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

ด าเนินงานขององค์กร 

4. โรงพยาบาลมคีวามมั่นคงทาง

สถานะการเงิน 

5. บริหารจัดการและใช้ ทรัพยากรที่

มีจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่

ส่วนรวม 

6. ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

7. ขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลให้บรรลุ 
เป้าหมาย 
  
  
 
  

21. ร้อยละความเชื่อมั่นในการบรหิารจัดการองค์กร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับมาก – มากที่สุด 
(ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเหน็ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีประจ าปี)   
22. ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการระบบ
ลูกค้าสมัพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดบริการ
ที่ประทับใจ (Service mind)  
23. คะแนนการประเมิน ITA ขององค์กร 
24. ระดับความส าเร็จของ การพัฒนาตามมาตรฐาน  
HA, DSC, PNC, AHA  
25. ระดับปัญหาวิกฤตทางการเงินขององค์กร   

26. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีนอน เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
(WTLOS)    
27. ค่า CMI  
28. คะแนนเฉลี่ยของการส ารวจวฒันธรรมความ 
ปลอดภัยในโรงพยาบาล (Hospital Safety  
Culture Survey)  
29. ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนยทุธศาสตร์ 
โรงพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์    

1. รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร  

2. รองผู้อ านวยการด้านอาวโุส   

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการบรหิารการเงินการคลัง  

4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีทาง

การแพทย์และสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการจดั

วางระบบควบคุมภายใน และหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์ และรักษาการหัวหนา้กลุ่มงานโภชนศาสตร์    

5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านธรรมาภบิาล  

6. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารจดัการระบบเวชภณัฑ์

มิใช่ยาและวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

7. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านอุปกรณก์ารแพทย์  

8. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารจดัการครภุณัฑ์  

9. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านลูกคา้สมัพันธ์  

10. ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 
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SWOT matrix ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ KPI ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

W-T 5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นเลิศ (SMART ICT)  

1. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยในการให้บริการทั่วทั้งองค์กร   
2. ระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนนุ
ในการรักษาพยาบาลเพื่อตอบสนอง
ต่อการบริหารจดัการได้อย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว 
3. การเช่ือมโยงข้อมูล  
(Information  seamless) ทั้งใน 
โรงพยาบาลขอนแก่น  เครือข่าย 
จังหวัด เขต  และระดับประเทศ 

30. ระดับความส าเร็จของ การบรหิารจัดการ ระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ     
  

1. รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนา ความเป็นธรรมทาง

การแพทย์     

2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการ ประเมินเทคโนโลยีทาง

การแพทย์,หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส,์  

หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ และหัวหน้ากลุม่ภารกิจ พรส.    

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกีฬาและนันทนาการ  

4. คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศ    
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ส่วนที่ 2 ทิศทำงและแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น ปีงบประมำณ 2564 – 2565 
 

2.1 วิสัยทศัน์ พันธกิจ ค่ำนิยม สมรรถนะหลักองค์กร และประเด็นยุทธศำสตร์ 
โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับตติยภูมิ หรือ ระดับ A (Advance - Level Referral Hospital) เป็นแม่ข่ายของเขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น  

ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม (ร้อยแก่นสารสินธุ์) มีความเชี่ยวชาญในระดับบริการตติยภูมิและสาขาย่อย (Subspecialty Level Referral Hospital) ครอบคลุมทุกสาขา และมีศูนย์
ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Excellent Center) 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขามะเร็ง สาขาหัวใจ สาขาทารกแรกเกิด สาขาปลูกถ่ายและบริจาคอวัยวะ 

2.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

“SMART HOSPITAL ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชน ” 

ค ำส ำคัญ นิยำม 

SMART HOSPITAL 
(S-MA-R-T) 

S = Service การบริการเป็นเลิศ  หมายถึง ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา พึงพอใจ ไว้วางใจต่อระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย

ภูม ิสามารถเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดการแพร่กระจายเชื้อ (New Normal) ทีไ่ด้

มาตรฐาน ปลอดภัย 2P Safety  อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง ให้บริการอย่างไร้รอยต่อ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

อาคาร/สถานที่  สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพียงพอ มีสมรรรถนะที่เป็นเลิศ เอ้ือต่อการให้บริการสุขภาพข้ันสูง   

MA = Management  บริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล หมายถึง ประชาชนมีความเชื่อม่ันในภาพลักษณ์การบริหารจัดการ 

ที่ดีขององค์กร ผู้รับบริการได้รับบริการที่ประทับใจ (Service mind) บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มจี ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  มีความ

มัน่คงทางสถานะทางการเงิน ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการด าเนินงานของ

องค์กร  

R = Human Resource หมายถึง บุคลากรเป็นเลิศ   

1.เก่ง หมายถึง มีความรู้และสมรรถนะในการให้บริการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างปลอดภัย  

2.ดี หมายถึง มีการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามค่านิยม (Core Value) ขององค์กร คือ “บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล”   

3.มีสุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างมีสุข    
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ค ำส ำคัญ นิยำม 

T = Technology เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นเลิศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในการให้บริการทั่วทั้งองค์กร  ระบบ
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนในการรักษาพยาบาลเพ่ือตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูล  (Information  seamless) 
ทั้งในโรงพยาบาลขอนแก่น  เครือข่าย จังหวัด เขต  และระดับประเทศ  

คุณภำพ 
(Quality) 

หมายถึง การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ปลอดภัย มีต้นทุนการด าเนินงานที่เหมาะสม ลูกค้ามีความพึงพอใจและไว้วางใจ  

มิติคุณภาพ : เข้าถึง (Accessibility) การยอมรับ (Acceptability)  เหมาะสม (Appropriateness) สมรรถนะ (Competency) ต่อเนื่อง (Continuity) 

ครอบคลุม (Coverage) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เท่าเทียม (Equity) องค์รวม (Holistic) ตอบสนอง (Responsive) 

ปลอดภัย (Safety) ทันการณ์ (Timeliness)   

เป็นที่พึ่งด้ำนสุขภำพ 
ของประชำชน 

(Health Relied ) 

หมายถึง เป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูควบคุมโรค แบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ทั้งกาย จิต วิญญาณ สังคม  ของประชาชนในเขตบริการ

สุขภาพบริการและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง  

2.1.2 พันธกิจ (Mission) 
1. ให้บริการด้านสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และความเชี่ยวชาญระดับสูง   
2. พัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ ในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพท่ี 7   
3. บริหารจัดการระบบสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
 
2.1.3 สมรรถนะหลักขององค์กร (Core competency) 
1. การบริการด้านสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และความเชี่ยวชาญระดับสูง   
2. การบริหารจัดการระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ สู่ระดับทุติยภูมิ และปฐมภูมิ แบบไร้รอยต่อ  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขทีม่ีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ  
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2.1.4 ค่ำนิยม (Core value)  

“บริการ สามัคคี มีธรรมาภิบาล” 

ค ำส ำคัญ นิยำม 
บริกำรดี หมายถึง การให้บริการภายใต้จิตส านึก  1) ด้านพฤติกรรมบริการ :ดูแลผู้ป่วยดุจญาติพ่ีน้องใช้วาจาไพเราะ ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม ให้ความสะดวกแก่ผู้

มาใช้บริการท าให้ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ  2) ด้านมาตรฐานวิชาชีพ : ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียน ให้บริการแบบองค์รวม โดย

ค านึงถึงร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้ป่วย  

สำมัคคี หมายถึง ท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยความรักและสามัคคีน าความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะด้านที่แตกต่างกันมาท างานร่วมกัน เพื่อมุ่งแก้ไข

ปัญหาร่วมกันอย่างมีระบบและเป็นกระบวนการ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เดียวกันในการปฏิบัติงานมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่าง

ต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบร่วมกัน  

มีธรรมำภิบำล หมายถึง การบริหารกิจการภายในองค์กรที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบ ครอบคลุมถึงฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการ ฝ่ายวิชาการ และสนับสนุนบริการ 

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีรวมกันเป็นพลัง เสริมความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันแก่องค์กร ยึดมั่นความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมี

ส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญขององค์กรที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ  

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่
ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย 

2. หลักคุณธรรม (Morality)  หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ  

3. หลักความโปร่งใส (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน  

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัต ิ 
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5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability )  หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการ

บริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 
6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)  หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ส่วนรวม มีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  

2.1.5  ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
1. การเสริมสร้างพลังให้หน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถดูแลประชาชนได้ทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ  
2. การยกระดับศักยภาพของศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและตติยภูมิขั้นสูงทุกสาขาให้เข็มแข็งมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถรองรับผู้ป่วยของเ ครือข่ายในเขตสุขภาพ 
3. การสร้างความเข็มแข็งให้โรงพยาบาลเครือข่าย โดยเฉพาะ Node เพื่อให้ส่งต่อผู้ป่วยได้เหมาะสม การพัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับอย่างไร้
รอยต่อ 
4. การบริหารอัตราก าลังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข     
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ   

2.1.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)  
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (SMART Prevention, Promotion & Protection)  
2. บริการเป็นเลิศ (SMART Service)  
3. บุคลากรเป็นเลิศ (SMART People) 
4. บริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance)  
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเลิศ (SMART ICT)  
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2.1.7 เข็มมุ่งองค์กร  
 

เข็มมุ่ง ควำมหมำย 
1. Health Literacy & Self-Management  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถจัดการตนเองได้ 
2. 2P Safety  การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ  
3. Smart personnel  เสริม สร้างบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข  ให้เก่ง ดี มีสุข 
4. Lean & Service mind   ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้รับบริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม “บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล” 
5. In time - Key in   การน าเข้าข้อมูลด้านบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
6. Proactive MIS  ระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานใน Website KKH ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง ให้บริการแบบเชิงรุก 
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2.1.8 ประเด็นยุทธศำสตร์และเข็มมุ่งองค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น ปีงบประมำณ 2564 – 2565  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด เข็มมุ่งองค์กร 
1. ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (SMART Prevention, 
Promotion & Protection) 

1. จ านวนโรคเรื้อรังเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การส่งเสริม  ป้องกัน ที่
ก าหนด   
    1) อัตราการเกิดโรค DM 
    2) อัตราการเกิดโรค HT 
    3) อัตราการเกิดโรค Stroke  
    4) อัตราการเกิดโรค CKD  
    5) อัตราการเกิดโรค STEMI  
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควบคุมได้ตามเกณฑ์    
   1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  
   2) ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  
3. จ านวนของหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
4. อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบบริการปฐมภูมิ (รพ.
ขอนแก่น 2, ศูนย์แพทย์ชุมชน และรพสต.)  
5. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ใน (CUP) ที่ใช้บริการรพ.สต และ ศสม. เทียบกับที่ใช้บริการผู้ป่วย
นอกใน รพ.ขอนแก่น    
6. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง) ที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ า

1. Health Literacy & Self-Management : ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถจัดการตนเองได้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด เข็มมุ่งองค์กร 
บ้าน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการวางระบบส่งเสริม Health Literacy 
8. ร้อยละของหน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 แห่ง) ที่มีการน า
เทคโนโลยีการสื่อสาร *มาใช้ ในงานบริการหรือการเรียนรู้ของ
ประชาชน      

2.  บริกำรเป็นเลิศ (SMART Service)  9. จ านวน Excellence Center ที่ได้ระดับ 1 ตาม  Service Plan 
10. จ านวนความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  
   1) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก   

   2) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน  

   3) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการER     

11. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการ OPD ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับ

ยาไม่เกิน 180 นาท ี 

12. จ านวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน แยกตาม KESI ที่ได้รับบริการภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด (เฉพาะ KESI 1-3)  

     1) KESI 1 ภายใน 60 นาท ี

    2) KESI 2 ภายใน120 นาท ี  

    3) KESI 3 ภายใน 240 นาท ี

13. จ านวนครั้งของความ เสี่ยงตามเป้าหมายความ ปลอดภัย 

Patient  Safety ที่มีระดับความ รุนแรงตั้งแต่ E ขึ้นไป 

2. 2P Safety : การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งในการ

ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด เข็มมุ่งองค์กร 
14. อัตราตายรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาล     

15. ร้อยละของหน่วยงานที่มี การปรับ ลด ขั้นตอนการ บริการ 

(Lean)   

16. ร้อยละผู้ป่วยที่รับส่งต่อ (Refer in) ที่มีค่า RW น้อยกว่าค่า 

เกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลแต่ละระดับ    

17. ร้อยละการส่งต่อออก (Refer out) ไป รพ.ที่มี ศักยภาพสูงกว่า     
3. คนเก่ง ดี มีควำมสุข (SMART People)   18. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

(Happy Organization) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน          
19. ระดับความส าเร็จของการจัดการภาวะสุขภาพของบุคลากรใน 
องค์กร 
20. จ านวนของบุคลากรที่มีการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานลดลง  

(วัณโรค, โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 

และ HIV) 

3. Smart personal : เสริม สร้างบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข  ให้เก่ง 
ดี มีสุข 

4. บริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ และมีธรรมำภิ
บำล (SMART Governance)  
 

21. ร้อยละความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการองค์กร ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ระดับมาก – มากที่สุด (ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี)   
22. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดบริการที่ประทับใจ (Service mind)  
23. คะแนนการประเมิน ITA ขององค์กร 
24. ระดับความส าเร็จของ การพัฒนาตามมาตรฐาน  HA, DSC, 
PNC, AHA  

4. Lean & Service mind : ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน 
ผู้รับบริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม “บริการดี สามัคคี มีธรร
มาภิบาล” 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด เข็มมุ่งองค์กร 
25. ระดับปัญหาวิกฤตทางการเงินขององค์กร   

26. ร้อยละของผู้ป่วยที่นอน เกินเกณฑ์มาตรฐาน  (WTLOS)    
27. ค่า CMI  
28. คะแนนเฉลี่ยของการส ารวจวัฒนธรรมความ ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล (Hospital Safety  Culture Survey)  
29. ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลที่ผ่าน
เกณฑ ์   

5. เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็น
เลิศ (SMART ICT) 

30. ระดับความส าเร็จของ การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ     

 

5. In time - Key in : การน าเข้าข้อมูลด้านบริการที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา 
6. Proactive MIS : ระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานใน 
Website KKH ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง 
ให้บริการแบบเชิงรุก 

 

2.1.9 ควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำน HA      

 มำตรฐำน HA    ตัวชี้วัด  

IV-1   ผลด้ำนกำรดูแลสุขภำพ  

  

1. จ านวนโรคเรื้อรังเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การส่งเสริม  ป้องกัน ที่ก าหนด   
1) อัตราการเกิดโรค DM     2) อัตราการเกิดโรค HT    3) อัตราการเกิดโรค Stroke     4) อัตราการเกิดโรค CKD     
5) อัตราการเกิดโรค STEMI  
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควบคุมได้ตามเกณฑ์    
   1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  
   2) ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  
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 มำตรฐำน HA    ตัวชี้วัด  

3. จ านวนของหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง) ที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจ าบ้าน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการวางระบบส่งเสริม Health Literacy 

IV-2   ผลด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงำน  5. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ที่ใช้บริการรพ.สต และ ศสม. เทียบกับที่
ใช้บริการผู้ป่วยนอกใน รพ.ขอนแก่น   
 4. อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบบริการปฐมภูมิ (รพ.ขอนแก่น 2, ศูนย์แพทย์ชุมชน และรพสต.)  
13. จ านวนครั้งของความ เสี่ยงตามเป้าหมายความ ปลอดภัย Patient  Safety ที่มีระดับความ รุนแรงตั้งแต่ E ขึ้นไป 

14. อัตราตายรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาล     

22. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดบริการที่ประทับใจ 
(Service mind)  
28. คะแนนเฉลี่ยของการส ารวจวัฒนธรรมความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล (Hospital Safety  Culture Survey)  

IV-3   ผลด้ำนก ำลังคน 18. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  (Happy Organization) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน          
19. ระดับความส าเร็จของการจัดการภาวะสุขภาพของบุคลากรใน องค์กร 
20. จ านวนของบุคลากรที่มีการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานลดลง  (วัณโรค, โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, โรคติดเชื้อไวรัส

ตับอักเสบซี และ HIV) 

IV-4   ผลด้ำนกำรน ำ 9. จ านวน Excellence Center ที่ได้ระดับ 1 ตาม  Service Plan 
11. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการ OPD ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาไม่เกิน 180 นาที  

21. ร้อยละความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการองค์กร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับมาก – มากที่สุด (ข้อมูลจากการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี)   
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 มำตรฐำน HA    ตัวชี้วัด  

23. คะแนนการประเมิน ITA ขององค์กร 
24. ระดับความส าเร็จของ การพัฒนาตามมาตรฐาน  HA, DSC, PNC, AHA  
29. ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์    
30. ระดับความส าเร็จของ การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ     

IV-5   ผลด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำนส ำคัญ   8. ร้อยละของหน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 แห่ง) ที่มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร *มาใช้ ในงานบริการหรือการเรียนรู้
ของประชาชน      
10. จ านวนความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
   1) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก   

   2) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน  

   3) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการER     

12. จ านวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน แยกตาม KESI ที่ได้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เฉพาะ KESI 1-3)  

     1) KESI 1 ภายใน 60 นาท ี   2) KESI 2 ภายใน120 นาท ี    3) KESI 3 ภายใน 240 นาที 

15. ร้อยละของหน่วยงานที่มี การปรับ ลด ขั้นตอนการ บริการ (Lean)   

16. ร้อยละผู้ป่วยที่รับส่งต่อ (Refer in) ที่มีค่า RW น้อยกว่าค่า เกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลแต่ละระดับ    

17. ร้อยละการส่งต่อออก (Refer out) ไป รพ.ที่มี ศักยภาพสูงกว่า     
IV-6   ผลด้ำนกำรเงิน  25. ระดับปัญหาวิกฤตทางการเงินขององค์กร   

26. ร้อยละของผู้ป่วยที่นอน เกินเกณฑ์มาตรฐาน  (WTLOS)    
27. ค่า CMI  
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2.1.10 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด และแผนยุทธศำสตร์ 

รำยเดือน (11 ตัวชี้วัด) รำย 3 เดือน  (6 ตัวชี้วัด) รำย 6 เดือน  (4 ตัวชี้วัด) รำยปี (9 ตัวชี้วัด) 

4. อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบ
บริการปฐมภูมิ (รพ.ขอนแก่น 2, ศูนย์
แพทย์ชุมชน และรพสต.)  
6. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วย
ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มี
ภาวะพ่ึงพิง) ที่ได้รับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจ าบ้าน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการวางระบบ

ส่งเสริม Health Literacy  

10. จ านวนความพึงพอใจผู้ใช้บริการตาม
เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
   1) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วย

นอก   

   2) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วย

ใน  

   3) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการER   

11. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการ 

OPD ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาไม่เกิน 180 

นาท ี 

2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควบคุมได้
ตามเกณฑ์    
   1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ดี  
   2) ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  
5. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบใน (CUP) ที่ใช้
บริการรพ.สต และ ศสม. เทียบกับที่ใช้
บริการผู้ป่วยนอกใน รพ.ขอนแก่น   
23. คะแนนการประเมิน ITA ขององค์กร 
25. ระดับปัญหาวิกฤตทางการเงินของ

องค์กร   

26. ร้อยละของผู้ป่วยที่นอน เกินเกณฑ์
มาตรฐาน  (WTLOS)    
27. ค่า CMI     
29. ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์    
 

3. จ านวนของหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงและ
แจ้งเตือนภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการวางระบบ

ส่งเสริม Health Literacy  

8. ร้อยละของหน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 
แห่ง) ที่มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร *มา
ใช้ ในงานบริการหรือการเรียนรู้ของ
ประชาชน      
15. ร้อยละของหน่วยงานที่มี การปรับ ลด 

ขั้นตอนการ บริการ (Lean)   

  

1. จ านวนโรคเรื้อรังเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การ
ส่งเสริม  ป้องกัน ที่ก าหนด   
1) อัตราการเกิดโรค DM      
2) อัตราการเกิดโรค HT     
3) อัตราการเกิดโรค Stroke      
4) อัตราการเกิดโรค CKD      
5) อัตราการเกิดโรค STEMI  
22. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดบริการที่ประทับใจ (Service mind)  
28. คะแนนเฉลี่ยของการส ารวจวัฒนธรรม

ความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล (Hospital 

Safety  Culture Survey) 

18. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  (Happy 
Organization) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน          
19. ระดับความส าเร็จของการจัดการภาวะ
สุขภาพของบุคลากรใน องค์กร 
9. จ านวน Excellence Center ที่ได้ระดับ 1 
ตาม  Service Plan 
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รำยเดือน (11 ตัวชี้วัด) รำย 3 เดือน  (6 ตัวชี้วัด) รำย 6 เดือน  (4 ตัวชี้วัด) รำยปี (9 ตัวชี้วัด) 

12. จ านวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน แยกตาม 

KESI ที่ได้รับบริการภายในระยะเวลาที่

ก าหนด (เฉพาะ KESI 1-3) 1) KESI 1 

ภายใน 60 นาที    2) KESI 2 ภายใน120 

นาท ี    3) KESI 3 ภายใน 240 นาที 

13. จ านวนครั้งของความ เสี่ยงตามเป้า

หมายความ ปลอดภัย Patient  Safety ที่

มีระดับความ รุนแรงตั้งแต่ E ขึ้นไป 

14. อัตราตายรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาล     

16. ร้อยละผู้ป่วยที่รับส่งต่อ (Refer in) ที่มี

ค่า RW น้อยกว่าค่า เกณฑ์มาตรฐานของ

โรงพยาบาลแต่ละระดับ    

17. ร้อยละการส่งต่อออก(Refer out) ไป 

รพ.ที่มี ศักยภาพสูงกว่า 

20. จ านวนของบุคลากรที่มีการติดเชื้อจาก

การปฏิบัติงานลดลง  (วัณโรค, โรคติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบี, โรคติดเชื้อไวรัสตับ

อักเสบซี และ HIV) 

27. ค่า CMI     

21. ร้อยละความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
องค์กร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับมาก – 
มากที่สุด (ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี)   
24. ระดับความส าเร็จของ การพัฒนาตาม
มาตรฐาน  HA, DSC, PNC, AHA  
30. ระดับความส าเร็จของ การบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ      
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2.1.11  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลขอนแก่น ปีงบประมำณ 2564 – 2565    
 

“SMART HOSPITAL ที่มีคุณภำพ เป็นที่พึ่งด้ำนสุขภำพของประชำชน”  

 SMART HOSPITAL   

ผลด าเนินงานตาม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (30 ตัวชี้วัด) 

ระดับความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์v 

ผลการด าเนินงานมากกว่า 80%         ระดับ A   

ผลการด าเนินงาน 70% – 79%         ระดับ B  

ผลการด าเนินงาน 60% – 69%         ระดับ C  

ผลการด าเนินงานมากกว่า 50% – 59%        ระดับ D  

ผลการด าเนินงานน้อยกว่า 50%        ระดับ F  

 ที่มคีุณภาพ (Quality)  

 เป็นที่พ่ึงด้านสุขภาพของ
ประชาชน 
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2.2 แผนยุทธศำสตร์ระดับ 1 (ระดับองค์กร) 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 

(Goal) 

ล ำ

ดับ 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 

(KPI) 

ฐำนข้อมูล 

ปี 2563 

(Baseline) 

เป้ำหมำย (Target) 
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

(Administrator) 2564 2565 

1.ด้ำนส่งเสริม ป้องกันโรค 

และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น

เลิศ (SMART 

Prevention, Promotion 

& Protection) 

1.ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี  

ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกัน

ได้  

 

1. จ านวนโรคเรื้อรังเป้าหมายทีผ่่านเกณฑ์การ

ส่งเสริม  ป้องกัน ที่ก าหนด   

 4 โรค 5 โรค  1. รองผู้อ านวยการฝา่ย

การแพทย์  

2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน, 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

ขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกา

วาส และหัวหน้ากลุม่งานเวช

กรรมสังคม  

 

1) อัตราการเกิดโรค DM  ผ่าน ผ่าน  ผ่าน  

2)-อัตราการเกิดโรค HT  ผ่าน ผ่าน  ผ่าน  

3) อัตราการเกิดโรค Stroke ผ่าน ผ่าน  ผ่าน  

4) อัตราการเกิดโรค CKD ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

5) อัตราการเกิดโรค STEMI  ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) 

และสามารถจัดการตนเองได้ 

(Self-Management)  

2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควบคุมไดต้าม

เกณฑ์   

ไม่ผา่น ผ่านท้ัง 

2 โรค 

ผ่านท้ัง 

2 โรค 

(1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับน้ าตาลไดด้ ี 

18.61 ≥ร้อยละ 40 ≥ร้อยละ 40 

(2) ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ด ี

36.06 ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 50 

3. จ านวนของหน่วยบริการปฐมภูมิทีม่ีการ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความเสีย่งและ
แจ้งเตือนภัยดา้นยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

4 แห่ง 10 แห่ง 15 แห่ง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 

(Goal) 

ล ำ

ดับ 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 

(KPI) 

ฐำนข้อมูล 

ปี 2563 

(Baseline) 

เป้ำหมำย (Target) 
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

(Administrator) 2564 2565 

 3.ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

ในบริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิ

4. อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบ

บริการปฐมภูมิ (รพ.ขอนแก่น 2, ศูนย์

แพทย์ชุมชน และรพสต.)  

NA ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90  

4.ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสุขภาพปฐมภูมิแบบใกล้

บ้านใกล้ใจ  ได้สะดวก รวดเร็ว 

ลดขั้นตอน ปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพ 

5. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใน (CUP) ที่ใช้

บริการรพ.สต และ ศสม. เทียบกบัท่ีใช้

บริการผู้ป่วยนอกใน รพ.ขอนแก่น   

81:19 

(ปี 2562) 

83:17 85:15 

6. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยตดิ

บ้าน ติดเตยีง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มี

ภาวะพึ่งพิง) ที่ได้รับการดูแลจาก อสม. 

หมอประจ าบ้าน และมีคณุภาพชีวติที่ดี  

NA ≥ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 70  

5. บุคลากรมสีมรรถนะด้านการ

เสรมิสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ และการจดัการดูแล

สุขภาพ รวมทั้งองค์กรมี

นวัตกรรมด้าน Health 

Literacy 

7. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการวางระบบ

ส่งเสริม Health Literacy  

74.78% ≥80% ≥85% 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 

(Goal) 

ล ำ

ดับ 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 

(KPI) 

ฐำนข้อมูล 

ปี 2563 

(Baseline) 

เป้ำหมำย (Target) 
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

(Administrator) 2564 2565 

 6. น าเทคโนโลยีการสื่อสารที่

ทันสมัย  มาใช้ในงานบริการ

และการเรียนรู้ของ ประชาชน  

8. ร้อยละของหน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 

แห่ง) ที่มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร *มา

ใช้ ในงานบริการหรือการเรียนรู้ของ

ประชาชน     

NA ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  

(SMART Service) 

1.ประชาชนมีความเช่ือมั่น 

ศรัทธา พึงพอใจ ไว้วางใจ ต่อ

ระบบบริการสุขภาพ  

9. จ านวน Excellence Center ที่ได้ระดับ 1 

ตาม Service Plan  

3 

Excellence  

4 

Excellence  

5 

Excellence  

1. รองผู้อ านวยการฝา่ย

การแพทย์   

2. รองผู้อ านวยการด้าน

ยุทธศาสตร์และปลอดภัย  

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน

อุบัติเหตุ และผู้อ านวยการศูนย์

อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบดั 

4. หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้น

พัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

5. หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลาง    

6. ประธานคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ทารกแรกเกิด    

7. ประธานคณะกรรมการ

บริหารศูนย์หัวใจ   

10. จ านวนความพึงพอใจผู้ใช้บริการตาม

เป้าหมายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
ผ่าน 2 ข้อ ผ่านท้ัง 3 ข้อ ผ่านท้ัง 3 ข้อ 

(1) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

ผู้ป่วยนอก  

97.47% ≥90% ≥95% 

(2) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน  97.26% ≥90% ≥95% 

(3) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการER   85.76% ≥90% ≥95% 

2.ประชาชนเข้าถึงบริการที่เท่า

เทียม สะดวก ไดร้ับบริการที่

มาตรฐาน ปลอดภยั  

11. ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ไดร้ับบริการ OPD 

ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาไม่เกิน 180 นาที  

63.77% ≥70% ≥80% 

12. จ านวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน แยกตาม KESI ที่

ได้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(เฉพาะ KESI 1-3) 

ไม่ผา่น ≥2 KESI ≥3 KESI 

(1) KESI 1 ภายใน 60 นาที  28.89% ≥80% ≥80% 

(2) KESI 2 ภายใน120 นาที   33.12% ≥80% ≥80% 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 

(Goal) 

ล ำ

ดับ 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 

(KPI) 

ฐำนข้อมูล 

ปี 2563 

(Baseline) 

เป้ำหมำย (Target) 
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

(Administrator) 2564 2565 

(3) KESI 3 ภายใน 240 นาที 

 

 

 

14.03% ≥80% ≥80% 8. ประธานคณะกรรมการ

บริหารศูนย์มะเร็ง   

9. ประธานคณะกรรมการ

ป้องกันและควบคุมโรค ตดิเช้ือ

ในโรงพยาบาล  

 3. การจัดการด้านความ

ปลอดภัย 2P Safety  อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

13.  จ านวนครั้งของความ เสี่ยงตามเปา้

หมายความ ปลอดภยั Patient  Safety  

ที่มีระดับความ รุนแรงตั้งแต่ E ขึ้นไป  

110 ครั้ง/ 

6 เดือน 

≤200ครั้ง/ปี ≤150ครั้ง/ปี 10. คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

14. อัตราตายรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาล   2.09% <2% <2% 

4.ระบบบริการที่รวดเร็ว ลด

ขั้นตอน ลดความแออัด และลด

ระยะ เวลารอคอย ลดการ

แพร่กระจายเช้ือ  

(New Normal)  

15. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี การปรับ ลด 

ขั้นตอนการ บริการ (Lean)  

  

 

NA ≥50% ≥60% 

5.เครือข่ายบริการสุขภาพท่ี

เข้มแข็ง ให้บริการอย่างไร้

รอยต่อ     

16. ร้อยละผู้ป่วยท่ีรบัส่งต่อ (Refer in) ที่มีค่า 

RW น้อยกว่าค่าเกณฑม์าตรฐานของ

โรงพยาบาลแต่ละระดับ 

NA 20% 15% 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 

(Goal) 

ล ำ

ดับ 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 

(KPI) 

ฐำนข้อมูล 

ปี 2563 

(Baseline) 

เป้ำหมำย (Target) 
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

(Administrator) 2564 2565 

6. บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุ อาคาร/สถานท่ี 

สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ท่ี

เพียงพอ และมีสมรรรถนะที ่

เป็นเลิศ เอื้อต่อการให้บริการ

สุขภาพข้ันสูง   

17. ร้อยละการส่งต่อออกนอก รพ.ขอนแก่น  

(Refer out) ไป รพ.ท่ีมี ศักยภาพสูงกว่า  

 

4.8% ≤5% ≤3% 

3.บุคลำกรเป็นเลิศ   

(SMART People) 

1. บุคลากรเก่ง ดี มีความสุข   18. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ี

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Happy 

Organization) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน                       

ระดับ 2 ≥ 

ระดับ 3 

≥ 

ระดับ 4 

1. รองผู้อ านวยการด้านการ

พยาบาล  

2. รองผู้อ านวยการอาวุโส 

3. รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนา

ความเป็นธรรมทางสุขภาพ  

4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  

5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านศาสน

สัมพันธ์ 

6. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน

กิจกรรมพิเศษ  

7. ประธานองค์กรแพทย์   

2. มีระบบการดูแลสุขภาพของ

บุคลากรในองค์กรที่ดี 

ครอบคลมุทั้งรักษา ส่งเสริม 

ป้องกันโรค 

19. ระดับความส าเร็จของการจัดการภาวะ

สุขภาพของบุคลากรในองค์กร  

NA ≥ 

ระดับ 3 

≥ 

ระดับ 4 

20.  จ านวนของบุคลากรที่มีการติดเชื้อจากการ

ปฏิบัติงานลดลง (วัณโรค, โรคตดิเช้ือไวรัส

ตับอักเสบบี, โรคตดิเช้ือไวรัสตบัอักเสบซี 

และ HIV)  

 

 

 

NA ลดลง ลดลง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 

(Goal) 

ล ำ

ดับ 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 

(KPI) 

ฐำนข้อมูล 

ปี 2563 

(Baseline) 

เป้ำหมำย (Target) 
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

(Administrator) 2564 2565 

4.กำรบริหำรจัดกำรเป็น

เลิศ  

และมีธรรมำภิบำล 

(SMART Governance) 

1.ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน

ภาพลักษณ์ในการบริหารจดัการ 

ที่ดีขององค์กร 

21. ร้อยละความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ

องค์กร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับมาก – 

มากที่สุด (ข้อมูลจากการส ารวจความ

คิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียประจ าปี)   

NA 80% 85% 1. รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร  

2. รองผู้อ านวยการด้านอาวโุส   

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการ

บริหารการเงินการคลัง  

4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน

วิศวกรรมเทคโนโลยีทาง

การแพทย์และสิ่งแวดล้อม,  

ประธานคณะกรรมการจัดวาง

ระบบควบคมุภายใน 

2.ผู้รับบริการได้รับบริการที่

ประทับใจ (Service mind) 

22. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ

ระบบลูกค้าสมัพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดบริการที่ประทับใจ (Service 

mind)  

 

NA ≥ 

ระดับ 3 

≥ 

ระดับ 4 

 

 

 

 

 

 

3.มีระบบการจัดการที่ได้

มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการด าเนินงานของ

องค์กร 

23. คะแนนการประเมิน ITA ขององค์กร  100  100  100  และหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์ และรักษาการหัวหนา้

กลุ่มงานโภชนศาสตร์    

5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านธรร

มาภิบาล  

6. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร

จัดการระบบเวชภณัฑ์มิใช่ยา

และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

24. ระดับความส าเร็จของ การพัฒนาตาม

มาตรฐาน  HA, DSC, PNC, AHA  

ระดับ 3 ≥ 

ระดับ 4 

≥ 

ระดับ 4 

4. รพ.มีความมั่นคงทางสถานะ

ทางการเงิน 

25. ระดับปญัหาวิกฤตทางการเงินขององค์กร   

(รายไตรมาส)  

ระดับ 1 ≤  

ระดับ1 

≤ 

 ระดับ1  

5. บริหารจัดการและใช้ 

ทรัพยากรที่มีจ ากดั ให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดแก่ ส่วนรวม 

26. ร้อยละของผู้ป่วยที่นอน เกินเกณฑ์

มาตรฐาน  (WTLOS)   

 23%  <20%  <18%  

27. ค่า CMI  2.06 ≥2.08 ≥2.10 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 

(Goal) 

ล ำ

ดับ 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 

(KPI) 

ฐำนข้อมูล 

ปี 2563 

(Baseline) 

เป้ำหมำย (Target) 
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

(Administrator) 2564 2565 

6. ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

28. คะแนนเฉลีย่ของการส ารวจวัฒนธรรม

ความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล (Hospital 

Safety  Culture Survey)  

NA  ≥70% ≥75% 7. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน

อุปกรณ์การแพทย ์  

8. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร

จัดการครุภณัฑ์  

9. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านลูกคา้

สัมพันธ์    

10. ผู้อ านวยการศูนย์   

แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก   

 7. ขับเคลื่อนนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลให้บรรลุ

เป้าหมาย  

29. ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

โรงพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์   

53%  ≥70% ≥80% 

5. เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำรเป็นเลิศ  

(SMART ICT) 

1.การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่

ทันสมัยในการ  ให้บริการทั่วท้ัง

องค์กร    

30.  ระดับความส าเร็จของ การบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ     

   

ระดับ 2 ≥ระดับ 3   ≥ระดับ 4    1. รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนา 

ความเป็นธรรมทางการแพทย์   

2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการ 

ประเมินเทคโนโลยีทาง

การแพทย์,หัวหน้ากลุ่มงาน

ศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ ,หัวหน้า

ศูนย์ส่งต่อ และหัวหน้ากลุม่

ภารกิจ พรส.   

3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกีฬา

และนันทนาการ  

4. คณะกรรมการบริหารระบบ

สารสนเทศ  
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 2.3 แผนยุทธศำสตร์ระดับ 2 (ระดับหน่วยงำน) 

2.3.1  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (SMART Prevention, Promotion & Protection) 

แผ
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์ร

ะด
ับ 

 1
 (ร

ะด
ับอ

งค์
กร

) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

ด้ำนส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (SMART Prevention, Promotion & Protection) 

เป้ำประสงค์(Goal) 1.ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้  

2. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และสามารถจัดการดูแลตนเองได้ (Self-Management) 

3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  

4. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบใกล้บ้านใกลใ้จ  ได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรมสีมรรถนะด้านการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการจัดการดูแลสุขภาพ รวมทั้งองค์กรมีนวัตกรรมด้าน Health Literacy 
6. น าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย  มาใช้ในงานบริการและการเรยีนรู้ของ ประชาชน 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 
(KPI)    และเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล 

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 

1.จ านวนโรคเรื้อรังเป้าหมายทีผ่่านเกณฑ์การส่งเสรมิ  ป้องกัน ที่ก าหนด  (อัตราการเกิดโรค DM, HT, 
Stroke, CKD, STEMI 

ผ่าน 4 โรค ผ่าน 4 โรค ผ่าน 5 โรค 

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควบคุมไดต้ามเกณฑ์  (DM, HT) ไม่ผา่น ผ่านท้ัง 2 โรค ผ่านท้ัง 2 โรค 

3.จ านวนของหน่วยบริการปฐมภูมทิี่มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านยาและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

4 แห่ง 10 แห่ง 15 แห่ง 

4.อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบบริการปฐมภมูิ (รพ.ขอนแก่น 2, ศูนย์แพทย์ชุมชน และรพสต.)  NA ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 

5.สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใน (CUP) ที่ใช้บริการรพ.สต และ ศสม. 

เทียบกับท่ีใช้บริการผู้ป่วยนอกใน รพ.ขอนแก่น   

81:19 

(ปี 2562) 

83:17 85:15 

6.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยติดบา้น ติดเตียง ผู้พิการ/ผูด้้อยโอกาสที่มภีาวะพึ่งพิง) ที่ได้รบัการ

ดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน และมีคณุภาพชีวิตที่ดี  

NA ≥ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 70  

7.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการวางระบบส่งเสริม Health Literacy  74.78% ≥80% ≥85% 
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8.ร้อยละของหน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 แห่ง) ที่มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร *มาใช้ ในงานบริการหรือ

การเรยีนรู้ของประชาชน     

NA ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
(Administrator) 

ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส และ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม  

 
 

กลยุทธ ์ มุมมอง 
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด 

ฐำน 

ข้อมูล 

เป้ำหมำย 

(Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy BSC No. KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

1.1.1 เสริมสุขภาพประชาชน 

CUP โรงพยาบาลขอนแก่น  

1.1.2 สร้างความเข้มแข็งใน

ชุมชนให้มีความเชื่อมั่น  

1.1.3 สร้างความเข้มแข็งใน

ชุมชนให้มีความเชื่อมั่น  

1.1.4 ระบบสื่อสารระหว่าง

องค์กรกับผู้ป่วย 

1.1.5 เสริมศักยภาพเครือข่าย 

PCC ให้เป็น Node เฉพาะ

ทาง Primary care 

1.1.6 เสริมศักยภาพเครือข่าย 

PCC ให้เป็น Node เฉพาะ

ทาง Primary care 

F 1. จ านวนโรคเรื้อรังเป้าหมายทีผ่่านเกณฑ์การ

ส่งเสริม  ป้องกัน ที่ก าหนด   

 4 โรค 5 โรค รายป ี ก.เวชกรรม

สังคม 

- ทุกหน่วยบริการปฐม

ภูม ิ  (CUP รพ.ขก. 

- สสอ. เมืองขอนแก่น.    

 

IV-1 

1) อัตราการเกิดโรค DM   ผ่าน  ผ่าน  

2)-อัตราการเกิดโรค HT   ผ่าน  ผ่าน  

3) อัตราการเกิดโรค Stroke  ผ่าน  ผ่าน  

4) อัตราการเกิดโรค CKD  ผ่าน ผ่าน 

5) อัตราการเกิดโรค STEMI     ผ่าน  ผ่าน  

C 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควบคุมไดต้ามเกณฑ์    

  

ไม่ผา่น  ผ่านท้ัง  

2 โรค  

ผ่านท้ัง  

2 โรค  

ราย  

3 เดือน 

ก.เวชกรรม

สังคม 

- ทุกหน่วยบริการปฐม

ภูม ิ  (CUP รพ.ขก. 

- สสอ. เมืองขอนแก่น.    

 

IV-1 

(1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ด ี 

18.61 ≥40% ≥40% 

(2) ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตไดด้ ี

36.06 ≥50% ≥50% 



ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 – 2565 : หน้าที ่43  

 

กลยุทธ ์ มุมมอง 
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด 

ฐำน 

ข้อมูล 

เป้ำหมำย 

(Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy BSC No. KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

 1.1.7 เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของบุคลากรทาง

การแพทย์ 

1.1.8 ขยายศักยภาพระบบ 

Internet ให้สามารถใช้งานได้

ทั้งบุคลากรและผูม้ารับบริการ 

C 3. จ านวนของหน่วยบริการปฐมภูมิทีม่ีการพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ระดับ 5  

4 แห่ง 10 แห่ง 15 แห่ง ราย 

6 เดือน 

ก.เวชกรรม

สังคม 

- ทุกหน่วยบริการปฐม

ภูม ิ  (CUP รพ.ขก. 

- สสอ. เมืองขอนแก่น.    

- กลุ่มภารกจิด้าน 

การพยาบาล 

-กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน  

- สขศ.    

 

IV-1 

C 4. อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบบริการปฐม

ภูมิ (รพ.ขอนแก่น 2, ศูนย์แพทย์ชุมชน และรพ

สต.)  

NA ≥90% ≥90% รายเดือน  IV-2 

P 5. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนใน

พื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ที่ใช้บริการรพ.สต และ 

ศสม. เทียบกับท่ีใช้บริการผู้ป่วยนอกใน รพ.

ขอนแก่น   

81:19 

(ปี 

2562) 

83:17 85:15 ราย  

3 เดือน 

 IV-2 

 P 6. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยตดิบ้าน 

ติดเตยีง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทีม่ภีาวะพึ่งพิง) ที่

ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มี

คุณภาพชีวิตที่ดี  

NA ≥70% ≥70%  รายเดือน IV-1 

 P 7. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการวางระบบส่งเสริม 

Health Literacy  

74.78% ≥80% ≥85% ราย  

6 เดือน 

คณะกรรมก

ารเสริมสร้าง

ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ 

- องค์กรแพทย์  

- ก.การพยาบาล   

- ก.สุขศึกษา   

- ศูนย์วิจัย   

 

IV-1  
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กลยุทธ ์ มุมมอง 
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด 

ฐำน 

ข้อมูล 

เป้ำหมำย 

(Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy BSC No. KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

 L 8. ร้อยละของหน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 แห่ง) ที่

มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร *มาใช้ ในงาน

บริการหรือการเรียนรู้ของประชาชน     

NA 80% 100% ราย  

6 เดือน 

ก.เวชกรรม

สังคม 

- ทุกหน่วยบริการปฐม

ภูม ิ  (CUP รพ.ขก. 

- กก. Health Literacy 

IV-5  
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2.3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 บริกำรเป็นเลิศ (SMART Service)    
แผ

นย
ุทธ

ศำ
สต

ร์ร
ะด

ับ 
 1

 (ร
ะด

ับอ
งค์

กร
) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

2. บริกำรเป็นเลิศ (SMART Service)    

เป้ำประสงค์(Goal) 2.1 ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา พึงพอใจ ไว้วางใจ ต่อระบบบริการสุขภาพ 
2.2 ประชาชนเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม สะดวก ไดร้ับบริการที่มาตรฐาน ปลอดภัย 
2.3 การจัดการดา้นความปลอดภยั 2P Safety อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ระบบบริการทีร่วดเร็ว ลดขั้นตอน ลดความแออัด และลดระยะ เวลารอคอย ลดการแพร่กระจายเชื้อ (New Normal) 

2.5 เครือข่ายบริการสุขภาพท่ีเขม้แข็ง ให้บริการอย่างไรร้อยต่อ     

2.6 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ อาคาร/สถานท่ี สิ่งแวดลอ้ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ท่ีเพียงพอ และมีสมรรถนะที่เป็นเลิศ เอื้อต่อการให้บริการ

สุขภาพข้ันสูง   

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศำสตร์ (KPI)    
และเป้ำหมำย 

 

ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. จ านวน Excellence Center ที่ได้ระดับ 1 ตาม Service Plan  3 Excellence  4 Excellence  5 Excellence  

2. จ านวนความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามเป้าหมายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, ER)  ไม่ผา่น ผ่านท้ัง 3 ข้อ ผ่านท้ัง 3 ข้อ 

3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการ OPD ตั้งแต่ยื่นบตัรถึงรับยาไม่เกิน 180 นาที  63.77% ≥70% ≥80% 

4. จ านวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน แยกตาม KESI ที่ได้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เฉพาะ KESI 1-3) 1 KESI ≥2 KESI ≥3 KESI 

5. จ านวนครั้งของความเสี่ยงตามเป้าหมายความ ปลอดภัย Patient  Safety ท่ีมีระดับความรุนแรงตั้งแต่ E ขึ้นไป  110 ครั้ง/6 เดือน ≤200ครั้ง/ปี ≤150ครั้ง/ปี 

6. อัตราตายรวมผูป้่วยในโรงพยาบาล   2.09% <2% <2% 

7. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี การปรับ ลด ขั้นตอนการ บริการ (Lean)  NA ≥50% ≥60% 

8.ร้อยละผู้ป่วยท่ีรับส่งต่อ (Refer in) ที่มีค่า RW น้อยกว่าค่าเกณฑม์าตรฐานของโรงพยาบาลแต่ละระดับ NA 20% 15% 

9.ร้อยละการส่งต่อออกนอก รพ.ขอนแก่น  (Refer out) ไป รพ.ท่ีมี ศักยภาพสูงกว่า   4.8% ≤5% ≤3% 

ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 
(Administrator) 

ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย/์ ประธาน Service Plan ทุกสาขา /รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และปลอดภัย / ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านอุบัตเิหตุและ

ผู้อ านวยการศูนย์อุบัติเหตุฯ/หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พรส./หัวหน้าศูนยค์ลังเลือดกลาง /ประธานกก.ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล/กก.บริหารความเสีย่ง  
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กลยุทธ ์ มุมมอง 
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด 

ฐำน 

ข้อมูล 
เป้ำหมำย (Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy BSC No. KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

2.1.1  ยกระดับความ

เชี่ยวชาญ Excellence 

Center เป็นระดับ 1 ให้ครบ

ทุก 5 สาขา  (มะเร็ง  

อุบัติเหต ุหัวใจ ปลูกถ่าย 

ทารกแรกเกิด) 

2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถ

ทางการแพทย์ให้มีมาตรฐาน

ระดับภูมิภาค และนานาชาต ิ

2.1.3 เป็นศูนย์ฝึกอบรม และ

เรียนรูร้ะดับนานาชาต ิ

2.1.4 เพิ่มศักยภาพเครือข่าย 

Node service plan ที่

เข้มแข็ง และระบบ Referral 

System ทีมีประสิทธิภาพ 

2.1.5 พัฒนาระบบส่งต่อ

เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ    

2.1.6 ระบบ  Queue Online 

 

F 9. จ านวน Excellence Center ที่ได้ระดับ 1 

ตาม Service Plan  

3 
Excellence  

4 
Excellence 

5 
Excellence 

 ก.นโยบาย

และ

ยุทธศาสตร ์

5 Excellence  

 

IV-4 

F 10. จ านวนความพึงพอใจผู้ใช้บริการตาม

เป้าหมายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผ่าน 2 

 ข้อ  

ผ่านท้ัง 3 

ข้อ 

ผ่านท้ัง 3 

ข้อ 

  - องค์กรแพทย์ 
- กลุ่มภารกจิด้านการ
พยาบาล 
- PST OPD/ ER 
- ก.สารสนเทศทาง

การแพทย์ 

- ก.บริหารทั่วไป 

- ก.ประกันสุขภาพ 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์

และบริการทั่วไป 

- Lab 

- X-ray 

-ยา 

 

 

 

 

IV-5 

  (1) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วย

นอก 

97.47% 

≥90% ≥95% 

 ก.ผู้ป่วยนอก 

  (2) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน  97.26% ≥90% ≥95%  ก.พัฒนา

คุณภาพและ

มาตรฐาน 

  (3) อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการER   85.76% ≥90%  ≥95%  ER  
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กลยุทธ ์ มุมมอง 
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด 

ฐำน 

ข้อมูล 
เป้ำหมำย (Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy BSC No. KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

2.1.7 ระบบสื่อสารระหว่าง

องค์กรกับผู้ป่วย 

2.1.8 เพิ่มระบบบริการ 

Premium Service  

2.1.9 เพิ่มประสิทธิภาพ 2P 

Safety 

2.1.10 ใช้นวัตกรรม/

เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบ 

(Lean) มาพัฒนาระบบ 

C 11. ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ไดร้ับบริการ OPD 

ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาไม่เกิน 180 นาที  

63.77% ≥70% ≥80%  ก.ผู้ป่วยนอก - องค์กรแพทย ์ 

- กลุ่มภารกจิด้านการ

พยาบาล 

- ก.เภสัชกรรม  

- ก.เทคนิคการแพทย ์ 

- ก.รังสีวิทยา / ก.สาร 

สนเทศทางการแพทย ์

IV-4 

C 12. จ านวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน แยกตาม KESI ที่

ได้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(เฉพาะ KESI 1-3) 

1 KESI ≥2 KESI ≥3 KESI  ER - องค์กรแพทย์  

- กลุ่มภารกจิด้านการ

พยาบาล 

- ก.เภสัชกรรม  

- ก.เทคนิคการแพทย ์ 

- ก.รังสีวิทยา 

- ก.สารสนเทศทาง

การแพทย์ 

 

 

 

 

 

IV-5 

  (1) KESI 1 ภายใน 60 นาที  71.11% ≥80% ≥80%  

  (2) KESI 2 ภายใน120 นาที   66.88% ≥80% ≥80%  

  (3) KESI 3 ภายใน 240 นาที 85.97% ≥80% ≥80%  
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กลยุทธ ์ มุมมอง 
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด 

ฐำน 

ข้อมูล 
เป้ำหมำย (Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy BSC No. KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

C 13.  จ านวนครั้งของความ เสี่ยงตามเปา้

หมายความ ปลอดภยั Patient  Safety ที่มี

ระดับความ รุนแรงตั้งแต่ E ขึ้นไป  

110 

ครั้ง/ 

6 เดือน 

≤200

ครั้ง/ป ี

≤150

ครั้ง/ป ี

รายป ี คณะกรรมก

ารบริหาร

ความเสีย่ง 

- องค์กรแพทย์ 

- กลุ่มภารกจิด้านการ

พยาบาล 

- ก.สารสนเทศทาง

การแพทย์ 

- ก.พัฒนาคุณภาพ

บริการและมาตรฐาน

โรงพยาบาล  

- PCT ต่างๆ 

IV-2 

C 14. อัตราตายรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาล   2.09% <2% <2% ราย

เดือน 

กลุ่มภารกิจ 

พรส. 

ทุกหน่วยงาน IV-2 

P 15. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี การปรับ ลด 

ขั้นตอนการบริการ (Lean)  

NA ≥50% ≥60% ราย  

6 เดือน 

ก.นโยบาย

และ

ยุทธศาสตร ์

 

-ศูนย์ส่งต่อ 

-PCT 

IV-5 

P 16. ร้อยละผู้ป่วยท่ีรบัส่งต่อ (Refer in) ที่มีค่า 

RW น้อยกว่าค่าเกณฑม์าตรฐานของ

โรงพยาบาลแต่ละระดับ  

NA 20% 15% ราย

เดือน 

ก.ภารกิจ 

พรส. 

-ศูนย์ส่งต่อ 

-PCT 

IV-5 

L 17. ร้อยละการส่งต่อออกนอก รพ.ขอนแก่น  

(Refer out) ไป รพ. ที่มศีักยภาพสูงกว่า   

4.8% ≤5% ≤3% ราย

เดือน 

ก.ภารกิจ 

พรส. 

-ศูนย์ส่งต่อ 

-PCT 

IV-5 
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2.3.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บุคลำกรเป็นเลิศ (SMART People)  
แผ

นย
ุทธ

ศำ
สต

ร์ร
ะด

ับ 
 1

 (ร
ะด

ับอ
งค์

กร
) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

3. บุคลำกรเป็นเลิศ (SMART People) 

เป้ำประสงค์(Goal) 3.1.1 บุคลากรเก่ง ดี มีความสุข    3.1.2 มีระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรที่ดี ครอบคลมุทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค 

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศำสตร์ (KPI)     
และเป้ำหมำย 

 

ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1.ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน                       

ระดับ 2 ≥ระดับ 3 ≥ระดับ 4 

2. ระดับความส าเร็จของการจดัการภาวะสุขภาพของบุคลากรในองค์กร NA ≥ระดับ 3 ≥ระดับ 4 

จ านวนของบุคลากรที่มีการติดเชื้อจากการปฏิบตัิงานลดลง (วัณโรค, โรคติดเชื้อไวรสัตับอักเสบบี, โรคติด

เชื้อไวรัสตับอักเสบซี และ HIV)  

NA ลดลง ลดลง 

ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 
(Administrator) 

ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย/์ รองผู้อ านวยการดา้นการพยาบาล /รองผู้อ านวยการอาวุโส/ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาความเปน็ธรรมทาง

สุขภาพ/ผูช้่วยผู้อ านวยการดา้นพัฒนาทรัพยากรมนษุย์/ ผูช้่วยผู้อ านวยการดา้นศาสนสัมพนัธ์/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกิจกรรมพิเศษ /ประธานองค์กรแพทย์  
 

กลยุทธ์  มุมมอง  
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล  เป้ำหมำย (Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy   BSC   No.   KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

3.1.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้

ของบุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข และพัฒนา

หลักสตูร 

3.1.2 ระบบสื่อสารระหว่าง

F 18.   ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีขับเคลื่อน  

องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน                         

ระดับ 2  ≥ระดับ 3  ≥ระดับ 4  รายป ี กก.บริหาร

และพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

 

 

ทุกหน่วยงาน IV-3   
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กลยุทธ์  มุมมอง  
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล  เป้ำหมำย (Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy   BSC   No.   KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

องค์กรกับบุคลากร 

3.1.3 เสริมสร้างส านึกรัก

องค์กร 

3.1.4 สร้างและเชิดชูบุคลากร

ต้นแบบ  

3.1.5 สร้างเสรมิสุขภาพกาย

และใจบุคลากร    

F  19.  ระดับความส าเร็จของการจัดการภาวะสุขภาพ 

ของบุคลากรในองค์กร    

NA ≥ระดับ 3 ≥ระดับ 4 รายป ี ก.สุขศึกษา  -ก.อาชีวเวชกรรม 

-ก.พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

-ก.ทรัพยากรบุคคล  

-ทุกหน่วยงาน  

IV-3 

F  20.  จ านวนของบุคลากรที่มีการติดเชื้อจากการ

ปฏิบัติงานลดลง (วัณโรค, โรคตดิเช้ือไวรัสตับ

อักเสบบี, โรคติดเชื้อไวรสัตับอักเสบซี และ 

HIV) 

NA  ลดลง ลดลง ราย  

3 เดือน 

งานป้องกัน

และควบคมุ

การติดเชื้อ

ใน

โรงพยาบาล 

-ก.อาชีวเวชกรรม 

-ทุกหน่วยงาน 

IV-3 
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2.3.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศและมีธรรมำภิบำล (SMART Governance)  
แผ

นย
ุทธ

ศำ
สต

ร์ร
ะด

ับ 
 1

 (ร
ะด

ับอ
งค์

กร
) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

4. กำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศและมีธรรมำภิบำล (SMART Governance)   

เป้ำประสงค์(Goal)  4.1.1 ประชาชนมีความเช่ือมั่นในภาพลักษณ์ในการบริหารจดัการทีด่ีขององค์กร 

4.1.2 ผู้รับบริการไดร้ับบริการที่ประทับใจ (Service mind)  

4.1.3 มีระบบการจดัการทีไ่ด้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินงานขององค์กร  

4.1.4 โรงพยาบาลมีความมั่นคงทางสถานะการเงิน 

4.1.5 บริหารจัดการและใช้ ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม 

4.1.6 ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมปีระสิทธิภาพ  

4.1.7 ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลให้บรรลเุป้าหมาย   

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ 
(KPI)  และเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1.ร้อยละความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการองค์กร ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ระดับมาก – มากที่สุด (ข้อมูลจาก

การส ารวจความคดิเห็นของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี)   

NA 80% 85% 

2.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดบริการที่

ประทับใจ (Service mind)  

NA ≥ระดับ 3 ≥ระดับ 4 

3.คะแนนการประเมิน ITA ขององค์กร  100  100  100  

4.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐาน  HA, DSC, PNC, AHA  ระดับ 3 ≥ระดับ 4 ≥ระดับ 4 

5.ระดับปญัหาวิกฤตทางการเงินขององค์กร   ระดับ 1 ≤ ระดับ1 ≤ ระดับ1  

6.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีนอน เกินเกณฑ์มาตรฐาน  (WTLOS)    23%  <20%  <18%  

7.ค่า CMI  2.06 ≥2.08 ≥2.10 

8.คะแนนเฉลี่ยของการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Hospital Safety  Culture 

Survey)  

NA  ≥70% ≥75% 
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9.ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์  53% ≥70% ≥80% 

ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
(Administrator) 

ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย/์ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร /รองผู้อ านวยการด้านอาวุโส  /ผูช้่วยผู้อ านวยการดา้นการบริหารการเงินการคลัง /

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยทีางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์ และรักษาการหัวหนา้กลุ่มงานโภชนศาสตร์ /ผูช้่วยผูอ้ านวยการด้านธรรมาภิบาล /ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์มิใช่ยาและ

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ /ผูช้่วยผู้อ านวยการดา้นอุปกรณ์การแพทย์ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นบริหารจัดการครุภัณฑ์ /ผู้ชว่ยผู้อ านวยการด้านลูกค้าสัมพนัธ์ 

/ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

 

กลยุทธ์  มุมมอง  
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล  เป้ำหมำย (Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy   BSC   No.   KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

4.1.1 เครือข่ายภาคประชาชน 
4.1.2 การสื่อสารองค์กรใหม้ี
ประสิทธิภาพท้ังในองค์กรและ
ผู้มารบับริการ  
4.1.3 ศูนย์รับบริจาคและ

จัดหารายได้  (แคมเปญ/จูงใจ

การบริจาค เช่น ตรวจสุขภาพ

ฟรี, ลดราคา ฯลฯ)   

4.1.4 ระบบบริหารจัดการ

จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบ

ภายในและควบคุมภายใน ที่มี

ประสิทธิภาพ 

F 21. ร้อยละความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ

องค์กร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับมาก – 

มากที่สุด (ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี)   

NA 80% 85% รายป ี ก.นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

ทุกหน่วยงาน IV-4 

C 22. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ

ระบบลูกค้าสมัพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเ้กิดบริการที่ประทับใจ (Service 

mind)  

NA ≥ 

ระดับ 3 

≥ 

ระดับ 4 

รายป ี ก.นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

-ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

บริการท่ัวไป  

-ศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย 

-ศูนย์พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐาน 

-กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล   

-ทุกหน่วยงาน 

 

IV-2 
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กลยุทธ์  มุมมอง  
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล  เป้ำหมำย (Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy   BSC   No.   KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

4.1.5 เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย 

4.1.6 การสรุปเวชระเบียน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.7 เพิ่มประสิทธิภาพ 2P 

Safety 

L 23. คะแนนการประเมิน ITA ขององค์กร  100  100  100  ราย  

3 เดือน 

คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล 

ทุกหน่วยงาน IV-4 

F 24. ระดับความส าเร็จของ การพัฒนาตาม

มาตรฐาน  HA, DSC, PNC, AHA  

ระดับ 3 ≥ระดับ 4 ≥ระดับ 

4 

รายป ี ก.พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานฯ 

ทุกหน่วยงานใน รพ. IV-4 

C 25. ระดับปญัหาวิกฤตทางการเงินขององค์กร   

 

ระดับ 1 ≤ ระดับ1 ≤ ระดับ

1  

ราย 

3 เดือน 

กลุ่มงานบัญชี - กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

- กลุ่มงานการเงิน 

- กลุ่มงานพัสดุ 

- ศูนย์จัดซ้ือ วชย. 

- กลุ่มงานสารสนเทศทาง

การแพทย์ 

-กลุ่มงาน IT 

IV-6 

P 26. ร้อยละของผู้ป่วยที่นอน เกินเกณฑ์มาตรฐาน  

(WTLOS)   

 23%  <20%  <18%  ราย 

3 เดือน 

ก.สารสนเทศ 

ทางการ แพทย์  

- กลุ่มงานคลินิกบริการ

ทางการแพทย์ (ทุก PCT) 

- ก.ภารกิจ พรส. 

IV-6 

P 27. ค่า CMI  2.06 ≥2.08 ≥2.10 รายเดือน ก.สารสนเทศ

ทางการ แพทย์ 

ทุกหน่วยงาน IV-6  

P 28. คะแนนเฉลีย่ของการส ารวจวัฒนธรรมความ 

ปลอดภัยในโรงพยาบาล (Hospital Safety  

Culture Survey)  

NA  ≥70% ≥75% รายป ี กก.บริหารความ

เสี่ยง 

- ก.พัฒนาคุณภาพฯ  

ทุกหน่วยงานใน รพ. 

IV-2 

 F 29. ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลทีผ่่านเกณฑ ์

53% ≥70% ≥80% ราย  
3 เดือน 

ก.นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

IV-4 
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2.3.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเลิศ (SMART ICT) 
แผ

นย
ุทธ

ศำ
สต

ร์ร
ะด

ับ 
 1

 (ร
ะด

ับอ
งค์

กร
) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

5. เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเลิศ (SMART ICT) 

เป้ำประสงค์(Goal) 1. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในการให้บริการทั่วทั้งองค์กร   
2. ระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนนุในการรักษาพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
3. การเช่ือมโยงข้อมูล  (Information  seamless) ทั้งใน โรงพยาบาลขอนแก่น  เครือข่าย จังหวัด เขต  และระดับประเทศ 

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศำสตร์ (KPI) และ
เป้ำหมำย 

 

ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
30. ระดับความส าเร็จของ การบรหิารจัดการระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ     ระดับ 2 >ระดับ 3  >ระดับ 4  

ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
(Administrator) 

ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร/ รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาความเป็นธรรมทางการแพทย์ /ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์, 
หัวหน้ากลุ่มงานศลัยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ ,หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ พรส. /ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกีฬาและนันทนาการ 
/คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 

กลยุทธ์  มุมมอง  
ล ำดับ

ตัวชี้วัด 
รหัส/ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล  เป้ำหมำย (Target) 

ควำมถี่ 

ในกำร

รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำนที่ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

สอดคล้อง 

มำตรฐำน 

Strategy   BSC   No.   KPI Baseline   ปี 2564  ปี 2565  Owner Stakeholder HA 

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีที ่

ทันสมัยในการส่งต่อแบบ

อัจฉริยะ  

F  30.  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ

ระบบ สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ      

ระดับ 2  ≥ 

ระดับ 3  

≥ 

ระดับ 4  

รายป ี ก.เทศโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

-เครือข่ายบริการ CUP 
รพ.ขอนแก่น  
-เครือข่าย รพท/รพช.
ภายในจังหวัด 

IV-4  
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ส่วนที่ 3  รำยละเอียดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ (KPI Template)  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์ 1.ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได ้

กลยุทธ์ 1.1.1 เสริมสุขภาพประชาชน CUP โรงพยาบาลขอนแก่น   

เข็มมุงองค์กร Health Literacy & Self-Management (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรูด้้านสุขภาพ และสามารถ

จัดการดูแลตนเองได้) 

ชื่อตัวชี้วัด 1. จ ำนวนโรคเร้ือรังเป้ำหมำยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรส่งเสริม  ป้องกัน ทีก่ ำหนด  (อัตรำกำรเกิดโรค DM, HT, 

Stroke, CKD, STEMI) 

นิยำม โรค 5 กลุ่มโรค หมายถึง (DM, HT, Stroke, CKD, STEMI) 

1. ผู้ป่วยโรคเบำหวำนรำยใหม่  หมายถึง  ผู้ที่ไดร้ับการวินิจฉัยครั้งแรกโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

2.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่  หมายถึง  ผู้ที่ไดร้ับการวินิจฉยัครั้งแรกโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคความ

ดันโลหติสูง 

3. ผู้ป่วยโรคไตรำยใหม่  หมายถึง  ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงที่ไดร้ับการวินจิฉัยครั้งแรกโดย

แพทย์ว่าป่วยเป็นโรคไต 

4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรำยใหม่ หมายถึง ท่ีได้รับการวินิจฉยัครั้งแรกโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคหลอด

เลือดสมอง (I60-I69) 

5. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดรำยใหม่  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกโดยแพทย์ว่าป่วยเป็น

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

* ค ำนวณแยกรำยโรค 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
ผ่าน 4 โรค ผ่าน 5 โรค 

 

ประชำกรกลุม่เป้ำหมำย  ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรครายใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบ CUP รพ.ขอนแก่น (หน่วยบริการปฐมภูมิ /รพ.สต./สสอ.เมือง

ขอนแก่น/รพศ.ขอนแก่น)  

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รวบรวมผลการประเมิน  

ฐานข้อมูล Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายปี   

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ.เมืองขอนแก่น 
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(1) อัตรำป่วยรำยใหม่ของโรคเบำหวำนต่อประชำกรลดลง 
นิยำม ผู้ป่วยโรคเบำหวำนรำย ใหม่  หมายถึง  ผู้ที่ไดร้ับการวินิจฉัยครั้งแรกโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน   

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
ลดลงร้อยละ 5  

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา   
ลดลงร้อยละ 5  

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา    
รำยงำนข้อมูล  1  A = จ านวนผู้ป่วยในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบท่ีได้รับวินิจฉยัครั้งแรกโดยแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน 

( E10-E14) ในปงีบประมาณปัจจบุัน    

สูตรค ำนวณ ปี 2564 [(A*100/B ปี 64) - (A*100/B ปี63)] *100 / (A*100/B ปี64) 

    ปี 2565 [(A*100/B ปี 65) - (A*100/B ปี64)] *100 / (A*100/B ปี65) 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น     

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายปี   

ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร 043-009900 ต่อ 1184 (นางอรวรรณ ศรีเกิน) เบอร์โทร 094-5352906    

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ.เมืองขอนแก่น 

 
(2) อัตรำป่วยรำยใหม่ของโรคควำมดันโลหิตสูงต่อประชำกรลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ร้อยละป่วยด้วยโรคไตรำยใหม่ต่อประชำกรลดลง 

นิยำม ผู้ป่วยโรคไตรำยใหม่  หมายถึง  ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไดร้ับการวินิจฉัยครั้งแรกโดย

แพทย์ว่าป่วยเป็นโรคไต   

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
ลดลงร้อยละ 5  

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา   
ลดลงร้อยละ 5  

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา   
 

รำยงำนข้อมูล  1   A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณนั้นที่ถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเปน็โรคไต   

นิยำม ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่  หมายถึง  ผู้ที่ได้รบัการวินิจฉยัครั้งแรกโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคความ

ดันโลหติสูง 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
ลดลงร้อยละ 5  

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา   
ลดลงร้อยละ 5  

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา   
 

รำยงำนข้อมูล  1   A = จ านวนผู้ป่วยในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบท่ีได้รับวินิจฉยัครั้งแรกโดยแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหติสูง 

( I10-I15 ) ในปีงบประมาณปัจจุบนั 

รำยงำนข้อมูล  2  B = ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในปีงบประมาณเดียวกัน 

สูตรค ำนวณ ปี 2564 [(A*100/B ปี 64) - (A*100/B ปี63)] *100 / (A*100/B ปี64) 

ปี 2565 [(A*100/B ปี 65) - (A*100/B ปี64)] *100 / (A*100/B ปี65) 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ

ข้อมูล 

รายป ี

ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร 043-009900 ต่อ 1184  (นางอรวรรณ ศรีเกิน) เบอร์โทร 094-5352906   

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ.เมืองขอนแก่น 
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รำยงำนข้อมูล  2  B = จ านวนประชากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานละความดันโลหติสูงตาม type area 1,3  

     ในปีปีงบประมาณเดยีวกัน  

สูตรค ำนวณ ปี 2564 [(A*100/B ปี 64) - (A*100/B ปี63)] *100 / (A*100/B ปี64) 

ปี 2565 [(A*100/B ปี 65) - (A*100/B ปี64)] *100 / (A*100/B ปี65) 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ

ข้อมูล 

รายป ี

ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โทร 043-009900 ต่อ 1184  (นางสาววิทูรทิพย์ รังสิยานนท์) เบอรโ์ทร 089- 

4355449   

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ.เมืองขอนแก่น 

 

(4) อัตรำอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ประชำกรลดลง 

นิยำม จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รายใหม่ในปี 2564 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
ลดลงร้อยละ 2.5 

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา  
ลดลงร้อยละ 2.5  

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา 
 

รำยงำนข้อมูล  1   A = จ านวนผู้ป่วยท่ีได้ที่ถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) 

รำยงำนข้อมูล  2  B = ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในปีงบประมาณเดียวกัน 

สูตรค ำนวณ ปี 2564 [(A*100/B ปี 64) - (A*100/B ปี63)] *100 / (A*100/B ปี64) 

ปี 2565 [(A*100/B ปี 65) - (A*100/B ปี64)] *100 / (A*100/B ปี65) 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ

ข้อมูล 

รายป ี

ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร. 043-009900 ต่อ 1184 (นางกนกพิชญ์ กาฬหว้า) โทร 065-6939645   

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ.เมืองขอนแก่น 
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(5) อัตรำป่วยรำยใหม่ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) ต่อประชำกรลดลง 

นิยำม ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดรายใหม่  หมายถึง  ผู้ที่ไดร้ับการวินิจฉัยครั้งแรกโดยแพทย์ว่าป่วยเป็น

โรคหัวใจและหลอดเลือด  รหสั ICD10 3 หลักแรก เป็น I00-I09 หรอื I20-I28 หรือ I30-I52  

เกณฑ์เป้ำหมำย  

 

 

ปี 2564 ปี 2565 
ลดลง 

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา  
ลดลง 

เมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา 

รำยงำนข้อมูล  1   A = จ านวนประชากรในปีงบประมาณนั้นท่ีถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

รำยงำนข้อมูล  2  B = ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในปีงบประมาณเดียวกัน 

สูตรค ำนวณ ปี 2564 [(A*100/B ปี 64) - (A*100/B ปี63)] *100 / (A*100/B ปี64) 

ปี 2565 [(A*100/B ปี 65) - (A*100/B ปี64)] *100 / (A*100/B ปี65) 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ

ข้อมูล 

รายป ี

ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร. 043-009900 ต่อ 1184 (นางกนกพิชญ์ กาฬหว้า) โทร 065-6939645   

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ.เมืองขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์  1.ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได ้

กลยุทธ ์ 1.1.1 เสริมสุขภาพประชาชน CUP โรงพยาบาลขอนแก่น   

เข็มมุ่งองค์กร Health Literacy & Self-Management : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรูด้้านสุขภาพ และสามารถ
จัดการดูแลตนเองได ้

ชื่อตัวชี้วัด 2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดี 
 (1) ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดไดดี  

นิยำม 1.ผู้ป่วยเบำหวำน หมายถึง ผู้ป่วยที่ไดรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและ ไดรับการขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วย

โรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  

2.ผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดไดดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ไมมีโรคร่วมที่มีค่าระดับ

น้ าตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้าย  น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม*ที่มีค่าระดับ

น้ าตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8  

* หมำยเหตุ : รหัส ICD10 ที่เป็นโรคร่วม ไดแก  

1.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหสั) ร่วมกับรหัสโรค หัวใจขาดเลือด I20-I25  

2.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหสั) ร่วมกับรหัสโรค หัวใจล้มเหลว I50 

3.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหสั) ร่วมกับรหัสโรค หลอดเลือดสมอง I60-I69  

4.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหสั) ร่วมกับรหัสโรค  ไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 N18.4-

N18.5  

5.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหสั) ร่วมกับรหัสโรค  ลมชักและโรคลมชัก ชนิด

ต่อเนื่อง G40-G41 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥ร้อยละ 40 ≥ร้อยละ 40 

 

รำยงำนข้อมูล  1   A = จ านวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไดด ี 

รำยงำนข้อมูล  2  B = จ านวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด  

สูตรค ำนวณ (A/B) x 100   

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ

ข้อมูล 

รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โทร 043-009900 ต่อ 1184  (นางสาววิทูรทิพย์ รังสิยานนท์) เบอรโ์ทร 089- 

4355449   

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ.เมืองขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์  1.ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 

กลยุทธ ์ 1.1.1 เสริมสุขภาพประชาชน CUP โรงพยาบาลขอนแก่น   

เข็มมุ่งองค์กร Health Literacy & Self-Management : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรูด้้านสุขภาพ และสามารถ
จัดการดูแลตนเองได ้

ชื่อตัวชี้วัด 2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดี 
 (2) ร้อยละผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี 

นิยำม ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 
ด้วยรหัส = I10-I15  
ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับควำมดันโลหิตไดดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มี
ระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน  < 140/90 mmHg ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ไมว่า
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 50 

 

รำยงำนข้อมูล  1   A  = จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคมุระดบัความดันโลหิตสูงไดดี 2 ครั้งสดุท้าย
ติดกัน ในปีงบประมาณ   

รำยงำนข้อมูล  2  B  = จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ 

สูตรค ำนวณ (A/B) x 100 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ

ข้อมูล 

รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โทร 043-009900 ต่อ 1184  (นางสาววิทูรทิพย์ รังสิยานนท์)  

เบอร์โทร 089- 4355449   

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ.เมืองขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์  2.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และสามารถจัดการดูแลตนเองได้ (Self-
Management) 

กลยุทธ์ 1.1.1เสริมสุขภาพประชาชน CUP อ าเภอเมือง 
เข็มมุ่งองค์กร 1. Health Literacy & Self-Management  
ชื่อตัวชี้วัด 3. จ ำนวนของหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่มีกำรพัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้ำนยำ

และผลิตภัณฑ์สุขภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
นิยำม 1. ระบบกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้ำนยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ                      

โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนระดับอ ำเภอ  หมายถึง  
การออกแบบระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เชื่อมโยงทั้ง

หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับทั้งรัฐ/เอกชน โดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
การบริโภคอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล และมีการเชื่อมโยงสู่การเฝ้าระวังสู่ครัวเรือนและชุมชน  
โดยมีการรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และจัดการข้อมูล เพื่อวางระบบจัดการปัญหาในหน่วยบริการ
สุขภาพ รวมถึงมีการน าข้อมูลคืนกลับให้ประชาชนโดย SAT team หรือคณะกรรมการ/ทีมงานที่ตั้ง
มาโดยเฉพาะของพื้นที่  เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและเกิดการแก้ปัญหาในชุมชนด้วยชุมชน และมี
การจัดการความเสี่ยง ในรูปแบบต่างๆ ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพื้นที่  
2. ผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยง  หมายถึง  

1) ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผัก
หรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่
ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่จ าหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี  
      ผักและผลไม้สดที่ได้รับการตรวจสอบต้องพบการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ ตามเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด 

2) ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรหรืออำหำรกลุ่มเป้ำหมำยที่พบสำรที่มีฤทธิ์ในกำรลดน้ ำหนักหรือ
เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงเพศ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ที่ผลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2561 - 2562 พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ใน  การลด
น้ าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist) 
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ค ำนิยำม (ต่อ) 3) เคร่ืองส ำอำงกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เครื่องส าอางที่จดแจ้งในประเภทบ ารุงผิวที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผิวขาว กระจ่างใส และปัญหาสิว ฝ้า กระจุดด่างด าและฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือ
เครื่องส าอางที่มีลักษณะทางกายภาพสีเข้ม/ฉูดฉาด 

4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีทะเบียนต ารับยา ชนิด
รับประทานที่พบจากการสุ่มส ารวจในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง ได้แก่ 1) โรคเก๊าต์ 2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน 4) ความดัน 5) หอบหืด   6) ข้อเสื่อม 7) โรคไต
เรื้อรัง 

หมายเหตุ : การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการ ส าหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีเกณฑ์การคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ฯ มา
ทดสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย หากพบตกมาตรฐานจะตรวจยืนยัน โดยวิ ธีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  

กำรแจ้งเตือนภัย หมายถึง กระบวนการในการสื่อสารข้อมูลปัญหาหรือความเสี่ยง                   
ที่ เกิดจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ เกิดขึ้นจากทั้ งในพื้นที่หรืออาจส่งผลกระทบในพื้นที่                  
ไปยังเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาจากการใช้
ยาและผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมายถึง การด าเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการจัดการความเสี่ยง
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์หลัก :  
1. พัฒนาระบบการระวังความเสี่ยงและแจ้งเตือนภยัด้านยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในระดับอ าเภอ  
2. พัฒนาพ้ืนท่ีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการระบบการใช้ยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัยในชุมชน (model) ในระดับอ าเภอ 
วัตถุประสงค์รอง 
1.เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านยาและผลติภณัฑส์ุขภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนระดับอ าเภอ (Active base surveillance) 
2.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในเฝ้าระวังความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านยาและผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
(Community participation) 
3.พัฒนาศักยภาพผู้น า ประชาชน ท้องถิ่น องค์กรและเครือข่ายที่เกีย่วข้องในชุมชนให้มีส่วนร่วมและ
สามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยดา้นยาและผลิตภัณฑ์สขุภาพ (RDU literacy) 
4.เพื่อควบคุมก ากับให้มีการกระจายและใช้ยา รวมถึงผลติภณัฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในชุมชน 
(Good private sector) 



ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแกน่ ปีงบประมาณ 2564 – 2565 : หน้าที ่63  

 

 

เป้ำหมำย 1. มีพื้นท่ีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการระบบการใช้ยาและผลิตภัณฑส์ขุภาพอย่างสมเหตผุลและ
ปลอดภัยในชุมชน (model) ในระดับอ าเภออย่างน้อย 1 หมู่บ้าน 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการใช้ยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล  

กลุ่มเป้ำหมำย 32 แห่ง   

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
10 แห่ง 15 แห่ง  

ควำมถี่กำรจัดเก็บข้อมลู ราย 6 เดือน   

แหล่งข้อมลู กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และสสอ.เมือง  

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเตม็ 5 คะแนน ดังนี ้

 

 
ระดับควำมส ำเร็จ เกณฑ ์

ระดับ 1 มีโครงสร้างขององค์กร/ผู้รับผิดชอบ และระบบสนับสนุน ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาและจัดการความเสี่ยงระดับอ าเภอ และหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน ได้แก่ ก าหนดผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ โครงสร้างการจัดการ  ดังนี้ 
1. โครงสร้างองค์กร/ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีบุคลากรของชุมชน 
    - คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและเกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอ าเภอ เช่น คณะกรรมการ คบส.อ าเภอ หรือ กรรมการช่ืออ่ืน เป็นต้น 
    - มีเครือข่ายในระดับชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ เช่น         
อสม./อย.น้อย เป็นต้น 
2. ระบบสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพื้นที่  ได้แก่ 

 - ระบบข้อมูลสารสนเทศ (ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงฯลฯ) 
 - ระบบติดตามประเมินผล 
 - ระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์กำรประเมิน  (ต่อ) 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ ์

ระดับ 2 มีการค้นหาปัญหาด้านยาและผลติภณัฑ์สุขภาพ วิเคราะห์ ตรวจสอบเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม (Active base surveillance ทั้งเชิง
รับ/เชิงรุก) ได้แก่ 
1. การค้นหาปัญหาและวิเคราะห์  มีการเยี่ยมบ้าน ส ารวจ ค้นหาปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนท่ี 
2. การตรวจสอบและเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่เฝ้าระวังได้รับการตรวจสอบและมีคุณภาพตามก าหนด (สสจ.
จะแจ้งรายการกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนตัวอย่างที่ต้องตรวจวิเคราะห์ และเพิ่มเติมได้เองใน
ส่วนท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี) ได้แก่ 

1) ผัก/ผลไม้  
2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธ์ิในการลดน้ าหนักหรือ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
3) เครื่องส าอางกลุ่มเสี่ยง 
4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สมุนไพรปนเปื้อนสเตียรอยด์ (มีการเยี่ยมบ้านและ
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ค้นหาปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือน) 
      โดยพิจารณาจาก หลักฐาน/เอกสารได้แก่ 

1) ร้อยละ 100 ของแหล่งกระจายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ได้แก่ ร้านค้า ร้านช า 
ร้านขายยา สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการตรวจสอบ 

2) จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการจัดการแก้ไข 
ระดับ 3 มีระบบการแจ้งเตือนภัย และการจัดการความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีพบปัญหาใน

พื้นที่หรือท่ีอาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย   
โดยพิจารณาจาก หลักฐาน/เอกสารได้แก่ 

1) ช่องทาง/กลไก/รูปแบบในการสื่อสาร และจัดการความเสี่ยงของเครือข่ายและชุมชน 
   2) รายงาน/ความถี่ในการแจ้งเตือนภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ด้วยวิธีการ/สื่อ
ต่างๆ (แบบรายงานท่ีอนุกรรมการคบส.จังหวัดขอนแก่นก าหนด) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์ 2.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และสามารถจัดการดูแลตนเองได้  
(Self-Management) 

กลยุทธ์ 1.1.4 เสริมศักยภาพเครือข่าย PCC ให้เป็น Node เฉพาะทาง Primary care 

เข็มมุ่งองค์กร 1. Health Literacy & Self-Management  
ชื่อตัวชี้วัด  4. อัตรำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบบริกำรปฐมภูมิ (รพ.ขอนแก่น 2, ศูนย์แพทย์ชุมชน และ

รพ สต.)  
นิยำม  ผู้ใช้บริกำรระบบบริกำรปฐมภูมิ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ รพ.ขอนแก่น 2, 

ศูนย์แพทย์ชุมชน และรพสต.  
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย หรือ ญาติ ท่ีมาใช้บริการ รพ.ขอนแก่น 2, ศูนย์
แพทย์ชุมชน และรพสต. ในระดับดีขึ้นไป (ดีถึงดีมาก)  

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 

 
วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ  

รำยกำรข้อมูล 1 (OPD) A = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทีใ่ห้คะแนนความคดิเห็นระดับดีขึ้นไป (ดีถึงดีมาก) 

รำยกำรข้อมูล 2 (IPD) B = จ านวนผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด  

สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B)*100   
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ ทุกเดือน   
ผู้รับผิดชอบหลัก  ก.เวชกรรมสังคม  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  - ทุกหน่วยบริการปฐมภูม ิ  (CUP รพ.ขก./ รพ.ขอนแก่น 2 /กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/ กลุ่มงาน

การพยาบาลชุมชน /สสอ. /สขศ. /พรส.   
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์ 4. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบใกล้บ้านใกลใ้จ  ได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1.1.4 เสริมศักยภาพเครือข่าย PCC ให้เป็น Node เฉพาะทาง Primary care 

เข็มมุ่งองค์กร 1. Health Literacy & Self-Management  : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
สามารถจัดการดูแลตนเองได ้

ชื่อตัวชี้วัด  5. สัดส่วนกำรใช้บริกำรผู้ป่วยนอกของประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ที่ใช้บริกำร
รพ.สต และ ศสม. เทียบกับที่ใช้บริกำรผู้ป่วยนอกใน รพ.ขอนแก่น   

นิยำม ผู้ป่วยนอก (OPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ในท่ีนี้เป็นผู้ป่วยนอกทั่วไป (GP)  
ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง (ศสม.) หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดตั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 7  PCC  ได้แก่ ศูนย์แพทย์มิตรภาพ, วัดหนองแวง 
ประชาสโมสร, ชาตะผดุง, หนองกุง, หัวทุ่ง, รพ.ขอนแก่น 2  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในเขตชนบท 
ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เน้นบริการ
สุขภาพในพ้ืนท่ีเชิงรุก (18 แห่ง) 
โรงพยำบำลแม่ข่ำย คือ โรงพยาบาลขอนแก่น 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥83:17 ≥85:15  

ประชำกรกลุม่เป้ำหมำย ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ทีใ่ช้บริการที่โรงพยาบาลขอนแก่น  รพ.สต และ PCC     
วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
รำยกำรข้อมูล 1 A =จ านวนครั้ง (Visit) การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ที ่รพ.สต./PCC 

รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนครั้ง (Visit) การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ที่รพ.แม่ข่าย (ผู้ป่วย 
GP) 

รำยกำรข้อมูล 3 C = (จ านวนครั้งการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ที่ รพ.สต./PCC) + 

(จ านวนครั้งการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใน (CUP) ที่รพ.แม่ข่าย (ผู้ป่วย GP)  

สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/C): (B/C)   
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ ราย 3 เดือน  
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โทร. 043-009900 ต่อ 3821  

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร. 043-009900 ต่อ 1184  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ./ศสม./รพ.สต./ศูนย์เทศบาล/สสส./กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล/กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์ 1.ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้  
4. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบใกล้บ้านใกลใ้จ  ได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1.1.4 เสริมศักยภาพเครือข่าย PCC ให้เป็น Node เฉพาะทาง Primary care 

เข็มมุ่งองค์กร 1. Health Literacy & Self-Management  : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
สามารถจัดการดูแลตนเองได ้

ชื่อตัวชี้วัด  6. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำย (ผู้ป่วยติดบ้ำน ติดเตียง ผู้พิกำร/ผู้ด้อยโอกำสที่มีภำวะพ่ึงพิง) ที่
ได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำน มีคุณภำพชีวิตที่ดี 

นิยำม ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำย หมำยถึง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง  
อสม. หมอประจ ำบ้ำน หมำยถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหบักสูตร อสม. หมอประจ าบ้าน ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
อสม.มีศักยภำพเป็น อสม. หมอประจ ำบ้ำน หมำยถึง อสม. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร อสม.หมอ
ประจ าบ้าน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
คุณภำพชีวิตที่ดี หมำยถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 70  

 

รำยกำรข้อมูล 1 A =จ านวน อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน  
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน    
รำยกำรข้อมูล 3 C = จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
รำยงำนข้อมูล 4  D = จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด 1.ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 

= (A/B)*100  
2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
= (C/D)*100  

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายงานเดือน  
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร. 043-009900 ต่อ 1184  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP รพ.ขก.)/สสอ./ศสม./รพ.สต./ศูนย์เทศบาล/สสส./กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล/กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์  2.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และสามารถจัดการดูแลตนเองได้ (Self-
Management) 

กลยุทธ ์ เสรมิสุขภาพประชาชน CUP อ าเภอเมือง 
เข็มมุ่งองค์กร 1. Health Literacy& Self-Management 
ชื่อตัวชี้วัด          7. จ ำนวนหน่วยงำนที่มีกำรวำงระบบส่งเสริม Health Literacy  
นิยำม จ ำนวนหน่วยงำนทีม่ีกำรวำงระบบส่งเสริม Health Literacy  หมายถึงหน่วยงานท่ีมีกระบวนการ

ด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรูด้า้นสุขภาพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ในด้านผู้ให้บริการ และ/หรอื 
ผู้ใช้บริการ และ/หรือ ด้านสิ่งแวดล้อม  
หน่วยบริกำร หมายถึง หน่วยงานท่ีให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ  
หน่วยสนับสนนุบริกำร หมายถึง  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการให้บริการของหน่วยบริการ 
รวมถึง หน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
คุ้มครองผู้บริโภค 
เครือข่ำย CUP โรงพยำบำลขอนแก่น หมายถึง โรงพยาบาลขอนแก่น 2 และ หน่วยบริการปฐมภมูิ  
เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น 

เกณฑ์เป้ำหมำย 
 

 
ปี 2564 ปี 2565 

≥80% ≥85% 

รำยกำรข้อมูล 1 A=จ านวนหน่วยงานท่ีมีการวางระบบส่งเสริม Health Literacy 
รำยกำรข้อมูล 2 B=  จ านวนหน่วยงานท่ีให้บริการ/สนับสนุนบริการ/เครือข่าย CUP รพ.ขอนแก่น 120หน่วยงาน  ไดแ้ก ่

1) หน่วยงานบริการ ได้แก่ งานผูป้่วยนอก (OPD),  ผู้ป่วยใน (IPD)  : หอผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 
หอผู้ป่วยทั่วไป : สูตินรเีวชกรรม, ศัลยกรรม, อายรุกรรม, กุมารเวชกรรม ออร์โธปดิิกส์จักษุ, หู คอ จมูก) 
หอผู้ป่วยพิเศษ , กลุม่งานทันตกรรม, กลุม่งานอุบัติเหตฉุุกเฉิน, , กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก, กลุ่มงานกายภาพบ าบดั, กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู, กลุ่มงานกายภาพบ าบัด, กลุ่มงานเวช
กรรมฟื้นฟู, ศูนยด์ูแลต่อเนื่อง, แพทย์แผนไทย (74 หน่วยงาน) 
2) หน่วยงานสนับสนุนบริการ ไดแ้ก่  ศูนย์คลังเลือดกลาง ,ห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echo), 
ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนยร์ับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะกลุ่มงานอาชีวเวช
กรรม, กลุ่มงานโภชนศาสตร์, กลุม่งานเภสัชกรรม, กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา, กลุม่
งานพยาธิวิทยา, กลุ่มงานนิติเวช, กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด, ก.สุขศึกษา, งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป, กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (18 หน่วยงาน)  
3) โรงพยาบาลขอนแก่น 2 และหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เครือขา่ย โรงพยาบาลขอนแก่น  27 แห่ง 
 (28 หน่วยงาน)    

สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B)*100  
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ ราย 6 เดือน     
ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการเสริมสรา้งความรอบรู้ด้านสุขภาพ โทร. 043-009900 ต่อ 1111  

(นางภัทราภรณ์ กาบกลาง)  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ก.การพยาบาล/ ก.สุขศึกษา/ก.เวชกรรมสังคม/ ศูนย์อุบตัิเหตุและวกิฤตบ าบัด 



ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแกน่ ปีงบประมาณ 2564 – 2565 : หน้าที ่69  

 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

เป้ำประสงค์  6. น าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย  มาใช้ในงานบริการเพื่อการเรียนรู้ของประชาชน 

กลยุทธ์ 1.1.6 ขยายศักยภาพระบบ Internet ให้สามารถใช้งานได้ทั้งบุคลากรและผู้มารับบริการ 

เข็มมุ่งองค์กร 1. Health Literacy& Self-Management ส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรอบรูด้้านสุขภาพ และสามารถ
จัดการดูแลตนเองได ้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 SMART Prevention, Promotion & Protection (ส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ)  

ชื่อตัวชี้วัด           8. ร้อยละของหน่วยบริกำรของปฐมภมูิในเขตอ ำเภอเมือง (32 แห่ง) ที่มีกำรน ำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำร *  มำใช้ในงำนบริกำรหรือกำรเรียนรู้ของประชำชน       

นิยำม          หน่วยบริกำรของปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการของปฐมภูมิในเขตอ าเภอเมือง (32 แห่ง) 
เทคโนโลยีกำรสื่อสำร ได้แก่ คลิปวิดีโอด้านสุขภาพ , แอพพลิเคชั่น, Scan QR code, ระบบเวชระเบียน

อิเลคทรอนิกส์ (EMR), ตู้ Kios เป็นต้น  

เกณฑ์เป้ำหมำย  
 

 
ปี 2564 ปี 2565 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

รำยกำรข้อมูล 1 A= หน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 แห่ง) ที่มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร *มาใช้ ในงานบริการหรือการ 
เรียนรู้ของประชาชน  

รำยกำรข้อมูล 2 B=  หน่วยบริการของปฐมภูมิทั้ง 32 แห่ง  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B)*100  

วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  จากรายงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ  
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ  ทุก 6 เดือน     
ผู้รับผิดชอบหลัก   ก.เวชกรรมสังคม 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   คณะกรรมการ Health Literacy /หน่วยบริการของปฐมภูมิ (32 แห่ง)  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2   บริการเป็นเลิศ (SMART Service)   
เป้ำประสงค์ 1 ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา พึงพอใจ ไว้วางใจ ต่อระบบบริการสุขภาพ 

2.2 ประชาชนเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม สะดวก ไดร้ับบริการที่มาตรฐาน ปลอดภัย 
กลยุทธ์ 2.1.1  ยกระดับความเช่ียวชาญ Excellence Center เป็นระดบั 1 ให้ครบทุก 5 สาขา  (มะเร็ง  อุบัตเิหต ุ

หัวใจ ปลูกถ่าย ทารกแรกเกิด)   
เข็มมุ่งองค์กร 2. 2P Safety : การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบท้ังในการดูแลผู้ป่วย/ผูร้ับบริการ  
ชื่อตัวชี้วัด 9. จ ำนวน Excellence Center ที่ได้ระดับ 1 ตำม Service Plan 
นิยำม Excellence Center ได้แก่  

1. Trauma Center  
2. Cardiac Center 
3. Newborn Center  
4. Cancer Center  
5. Transplant Center  
ระดับ 1 หมายถึง ศักยภาพในการดูแลรักษาตามคู่มือเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดต้ังศูนย์ควำมเป็นเลิศทำง
กำรแพทย์ สถำบันทำงกำรแพทย์ สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ในภำพรวมของประเทศ ในระยะยำว (5 - 
10 ปี) 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
5 Excellence 5+ Excellence  

  
วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายปี    
ผู้รับผิดชอบหลัก  ก.นโยบายและยุทธศาสตร์  โทร.043-009900 ตอ่ 1160  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ศูนย์อุบัติเหตุและวิฤตบ าบัด/ศูนยท์ารกแรกเกิด/ศูนยม์ะเร็ง/ศูนยห์วัใจ /ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  บริการเป็นเลิศ (SMART Service)   
เป้ำประสงค์ 2.1 ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา พึงพอใจ ไว้วางใจ ต่อระบบบริการสุขภาพ 
กลยุทธ์ 2.1.6 ระบบ  Queue Online 

2.1.7 ระบบสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ป่วย 

2.1.8 เพิ่มระบบบริการ Premium Service  

2.1.9 เพิ่มประสิทธิภาพ 2P Safety 

เข็มมุ่งองค์กร 4. Lean & Service Mind : ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผูร้บับริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม 
“บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล”  

ชื่อตัวชี้วัด 10.จ ำนวนประเภทผู้ใช้บริกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ควำมพึงพอใจตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
นิยำม จ ำนวนประเภทผู้ใช้บริกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ควำมพึงพอใจตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด หมายถึง จ านวนประเภท

ผู้ใช้บริการแบ่งเป็น ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจท่ีก าหนด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ประเภท  
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย หรือ ญาติ ที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  
1) ผู้ป่วยนอก (OPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่รับการตรวจทีแ่ผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น  
2) ผู้ป่วยใน (IPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป  
3) ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) หมายถึง ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ทุกช่วงเวลา  

เกณฑ์เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ปี 2564 ปี 2565 
(1) ผู้ป่วยนอก (OPD) ≥90% ≥95% 
(2) ผู้ป่วยใน (IPD) ≥90% ≥95% 
(3) ผู้ป่วย ER  ≥90% ≥90%  

ประชำกรกลุม่เป้ำหมำย - ผู้ป่วยนอก (OPD) :  ผู้ป่วยท่ีมารับบริการที่ OPD รพ.ขอนแก่น   
- ผู้ป่วยใน (IPD) : ผู้ป่วยท่ีนอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น  
- ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) หมายถึง ผูป้่วยท่ีมาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ทุกช่วงเวลา  

วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 

รำยกำรข้อมูล 1 (OPD) A1 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความคิดเห็นระดับดีขึน้ไป (ดีถึงดีมาก)  
B1 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ สอบถามทัง้หมด 

รำยกำรข้อมูล 2 (IPD) A2 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความคิดเห็นในระดับดีขึ้นไป  
B2 = จ านวนผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด  

รำยกำรข้อมูล 3 (ER) A1 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความคิดเห็นระดับดีขึน้ไป (ดีถึงดีมาก)  
B3 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ สอบถามทัง้หมด 

สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A1/B1)*100  (OPD) 
(A2/B2)*100  (IPD) 
(A3/C3)*100  (ER)   

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ ทุกเดือน   
ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้ป่วยนอก (OPD) : กลุ่มงานผู้ปว่ยนอก โทร. 043 -009900 ตอ่ 3821  (นางรม่ฉัตร คุณรกัษ์ พยาบาล

ช านาญการพิเศษ)   
ผู้ป่วยใน (IPD) : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลผู้ป่วยใน  โทร. 043-009900 ต่อ 3821 (นางร่มฉัตร         
คุณรักษ์ พยาบาลช านาญการพิเศษ)   
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ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร โทร. 043-009900 ต่อ 1203 (นางธัญรัศม์ ปิยวัชรเวลา) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  PST OPD/งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน /กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  บริการเป็นเลิศ (SMART Service)   
เป้ำประสงค์ 2.1 ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา พึงพอใจ ไว้วางใจ ต่อระบบบริการสุขภาพ 
กลยุทธ์ 2.1.6 ระบบ  Queue Online 

2.1.7 ระบบสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ป่วย 

2.1.8 เพิ่มระบบบริการ Premium Service  

2.1.9 เพิ่มประสิทธิภาพ 2P Safety 

เข็มมุ่งองค์กร 4. Lean & Service Mind : ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผูร้บับริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม 
“บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล”  

ชื่อตัวชี้วัด 11.ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริกำร OPD ต้ังแต่ยืน่บัตรถึงรับยำไม่เกิน 180 นำท ี
นิยำม ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ป่วยที่รับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น ยกเว้นผู้มาใช้บริการ

หน่วยไตเทียม กายภาพบ าบัด แผนไทย ห้องส่องกล้อง ห้องผ่าตัดเล็ก งานรังสีรักษา  
ระยะเวลำต้ังแต่ยื่นบัตรถึงรับยำ หมายถึง ระยะเวลาในระบบสารสนเทศตั้งแต่ท าบัตรจนรับยา   

เกณฑ์เป้ำหมำย  ปี2564 ปี 2565 
≥70% ≥80% 

 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น  
รำยกำรข้อมูล 1  A = จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาไม่เกิน 180 นาที  
รำยกำรข้อมูล 2  B = จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่นตามที่ก าหนด    
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B)*100   
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู  ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ  
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ  รายเดือน   
ผู้รับผิดชอบหลัก   กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  โทร. 043-009900 ต่อ 1132 (นางวรรณา ปิยะเศวตกุล)  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  องค์กรแพทย์/ กลุ่มการพยาบาล/ ก.เภสัชกรรม/ ก.เทคนิคการแพทย์/ ก.รังสีการแพทย์/ก.สารสนเทศ

ทางการแพทย์  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  บริการเป็นเลิศ (SMART Service)   
เป้ำประสงค์ 2.1 ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา พึงพอใจ ไว้วางใจ ต่อระบบบริการสุขภาพ 
กลยุทธ์ 2.1.6 ระบบ  Queue Online 

2.1.7 ระบบสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ป่วย 

2.1.9 เพิ่มประสิทธิภาพ 2P Safety 

เข็มมุ่งองค์กร 4. Lean & Service Mind : ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผูร้บับริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม 
“บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล”  

ชื่อตัวชี้วัด  12. จ ำนวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน แยกตำม KESI ที่ได้รับบริกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
(เฉพำะ KESI 1-3)  

นิยำม ระยะเวลำที่รับกำรรักษำ หมายถึง ระยะเวลา นับเริ่มตั้งแตเ่ข้ารับบริการ (Time-in) จนถึงออกจากห้อง
ฉุกเฉิน (Time-out) ซึ่งอาจเป็นการออกโดย จ าหน่าย, admit, หรอื refer 
Emergency Room (ER) หมายถึง ห้องฉุกเฉิน ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วถูกต้อง
ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพให้บริการตลอด 24 ชม.  
KESI หมายถึง การคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน กระท าโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการ
อบรมแล้ว เป็นการ คัดแยกเน้นภาวะคุกคามต่อชีวิต และการใช้ทรัพยากรเพื่อวินิจฉัยและรักษา ไม่ใช่
การคัดแยกตามการ วินิจฉัยโรค โดยหลักการแล้ว สามารถยอมรับความผิดพลาดของการคัดแยกได้  
KESI 1  Resuscitation สีแดง ต้องให้การช่วยเหลือทันที และจ าหน่วยจากห้องฉุกเฉิน  ภายใน  60 
นาที  
KESI 2 Emergent  สีชมพ ูต้องได้รับการตรวจรักษาในเวลา 5-15  นาที และจ าหน่วยจากห้องฉุกเฉิน 
ภายใน 120 นาที  
KESI 3 Urgent  สีเหลือง รับการตรวจรักษาในเวลา 15-30  นาที และจ าหน่วยจากห้องฉุกเฉิน ภายใน  
240 นาที  

เกณฑ์เป้ำหมำย KESI 1   ภายใน 60 นาที  
ปี 2564 ปี 2565 
≥80% ≥80% 

KESI 2  ภายใน 120 นาที  
ปี 2564 ปี 2565 
≥80% ≥80% 

KESI 3 ภายใน 240 นาที 
ปี 22564 ปี 2565 

≥80% ≥80% 
 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ป่วยท่ีมารับบริการที่ ER รพ.ขอนแก่น ได้แก่ ผู้ป่วย KESI 1 ทีอ่ยู่ในห้องฉุกเฉิน ภายใน 60 นาที ,ผู้ป่วย 
KESI 2 ทีอ่ยู่ในห้องฉุกเฉินภายใน 120 นาที และผู้ป่วย KESI 3 ทีอ่ยู่ในห้องฉุกเฉินภายใน 240 นาที 

วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
รำยกำรข้อมูล 1 A =  จ านวนผู้ป่วย ผู้ป่วย KESI 1 , KESI 2 , KESI 3 ทีอ่ยู่ในห้องฉุกเฉินภายในเวลาที่ก าหนด   
รำยกำรข้อมูล 2 B =  จ านวนผู้ป่วย ผู้ป่วย KESI 1 , KESI 2 , KESI 3 ที่รับบริการทั้งหมด 

สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B)*100    
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายเดือน  
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ผู้รับผิดชอบหลัก  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โทร. 043-009900 ต่อ 1203  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  องค์กรแพทย์/ กลุ่มการพยาบาล/ ก.เภสัชกรรม/ ก.เทคนิคการแพทย์/ ก.รังสีการแพทย์/ก.สารสนเทศ

ทางการแพทย์  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  บริการเป็นเลิศ (SMART Service)   
เป้ำประสงค์ 2.3 การจัดการดา้นความปลอดภยั 2P Safety  อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 2.1.9 เพิ่มประสิทธิภาพ 2P Safety 

 4. Lean & Service Mind : ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผูร้บับริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม 
“บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล”  

เข็มมุ่งองค์กร 2. 2P Safety : การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบท้ังในการดูแลผู้ป่วย/ผูร้ับบริการ   
ชื่อตัวชี้วัด  13. จ ำนวนคร้ังของควำมเสี่ยงตำมเป้ำหมำยควำม ปลอดภัย Patient  Safety ที่มีระดับควำม รุนแรง

ต้ังแต่ E ขึ้นไป  
นิยำม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนคร้ังของควำมเสี่ยง หมายถึง จ านวนครั้งของความเสี่ยงต่อผูป้่วยตามเปา้หมายความปลอดภัย 
Patient Safety Goal ที่มีระดับความรุนแรงตั้งแต ่E ขึ้นไป    
ควำมรุนแรงต้ังแต่ E ขึ้นไป หมายถึง     

 ระดับ ค ำอธิบำย 

I เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต เสียช่ือเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/ 

สื่อ 

H เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยมีผลท าให้ต้องทาการช่วยชีวิต หรือกรณีท าให้เสียช่ือเสียงและ/ 

หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล 

G เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบท าให้เสียช่ือเสียง/ 

ความเชื่อถือและ/ หรือมีการร้องเรียน 

F เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินก าหนด ผู้ป่วยต้อง

รักษา/ นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

E เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราวท่ีต้องแก้ไข/ รักษาเพิ่มมากข้ึน 

D เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็น

อันตราย 

C เกิดเหตุการณ์/ ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผู้ป่วยแต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย 

B เกิดเหตุการณ์/ ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่

สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วย 

A เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเองสามารถปรับแก้ไขได้ไม่ส่งผลกระทบถึง

ผู้อื่นและผู้ป่วย 
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เกณฑ์เป้ำหมำย จ านวนครั้งของบุคลากรตามเปา้หมายความปลอดภยั Personal Safety Goal ที่มีระดับความรุนแรงตั้งแต ่E 
ขึ้นไป  

ปี 2564 ปี 2565  
≤20 ครั้ง/เดือน ≤15 ครั้ง/เดือน 

 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ (HRMS On Cloud)  
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ  รายเดือน       
ผู้รับผิดชอบหลัก   กก.บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล โทร. 043-009900 ตอ่ 3635  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   องค์กรแพทย์/ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/ ก.สารสนเทศทางการแพทย/์ ก.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน/ 

PCT ต่างๆ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  บริการเป็นเลิศ (SMART Service) 
เป้ำประสงค์ 2.1 ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธา พึงพอใจ ไว้วางใจ ต่อระบบบริการสุขภาพ 

2.2 ประชาชนเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม สะดวก ไดร้ับบริการที่มาตรฐาน ปลอดภัย 
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานระดับภูมภิาค และนานาชาต ิ

2.1.9 เพิ่มประสิทธิภาพ 2P Safety 

เข็มมุ่งองค์กร 2. 2P Safety : การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบท้ังในการดูแลผู้ป่วย/ผูร้ับบริการ   
ชื่อตัวชี้วัด 14. อัตรำตำยรวมผู้ป่วยในโรงพยำบำล   
นิยำม ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยแพทย์สั่งให้รับไว้เพื่อให้อยู่พักรักษาใน

สถานพยาบาล และลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน (Admit)  
กำรเสียชีวิต หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
กำรจ ำหน่ำยทุกสถำนะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะทุกกรณี 
อัตรำตำยรวมผู้ป่วยในโรงพยำบำล หมายถึง จ านวนผู้ป่วยในที่เสียชีวิต x 100/จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลในทุกสถานะทุกกรณี 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
<2% <2%  

วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยในท่ีจ าหน่ายด้วยการเสียชีวิตจากทุกหอผู้ป่วยในเดือนนั้น   
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทุกสถานะจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันนั้น  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B)*100 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายเดือน 
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โทร. 043-009900 ต่อ1177 (นางบุรารัตน์ ละลี) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  องค์กรแพทย์/กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/ ก.สารสนเทศทางการแพทย/์ก.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน/

PCT ต่างๆ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  บริการเป็นเลิศ (SMART Service) 
เป้ำประสงค์ 2.4 ระบบบริการที่รวดเรว็ ลดขั้นตอน ลดความแออัด และลดระยะ เวลารอคอย ลดการแพร่กระจายเชื้อ 

(New Normal) 
กลยุทธ์ 2.1.10 ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบ (Lean) มาพัฒนาระบบ2.1.10 ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี

มาพัฒนาระบบ (Lean) มาพัฒนาระบบ 
เข็มมุ่งองค์กร 4. Lean & Service mind : ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้รับบริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม 

“บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล” 
ชื่อตัวชี้วัด 15. ร้อยละของระบบงำนส ำคัญที่มีกำรปรับ ลด ขั้นตอนหรือลดระยะเวลำกำรใหบ้ริกำร (Lean) 
นิยำม  ระบบงำนส ำคัญ หมำยถึง  

1.ระบบบริกำร ได้แก่ ระบบบริการผู้ป่วยนอก ระบบบริการผู้ป่วยใน ระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ระบบ
บริการผ่าตัด ระบบบริการห้องคลอด ระบบบริการทางห้องปฏิบัติการ ระบบบริการรังสีวิทยา ระบบ
บริการเปล ระบบบริการยา ระบบบริการกายภาพบ าบัด ระบบบริการแพทย์แผนไทย   
2.ระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบซ่อมบ ารุง ระบบยานยนต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขนส่งผ้า  ระบบ 
Supply  ระบบงานสารบรรณ ระบบเวชระเบียน ระบบตรวจสอบสิทธ์ิ   
ขั้นตอนกำรให้บริกำร หมายถึง  ขั้นตอนงานบริการหลักของหน่วยงานตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสิ้นการส่ง
มอบงาน  

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565  
≥50% ≥60% 

 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู รายหน่วยงาน 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ ราย 6 เดือน  
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 043 -009900 ตอ่ 1160  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยงาน  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 2.5 เครือข่ายบริการสุขภาพท่ีเข้มแข็ง ให้บริการอย่างไร้รอยต่อ     
กลยุทธ์ 2.1.4 เพิ่มศักยภาพเครือข่าย Node service plan ที่เข้มแข็ง และระบบ Referral System ทีมีประสิทธิภาพ 

2.1.5 พัฒนาระบบส่งต่อเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ    
เข็มมุ่งองค์กร 2. 2P Safety (การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)  
ตัวชี้วัด 16. ร้อยละผู้ป่วยท่ีรับส่งต่อ (Refer in) ที่มีค่ำ RW น้อยกว่ำค่ำเกณฑ์มำตรฐำนของโรงพยำบำลแต่ละระดับ 
นิยำม กำรส่งต่อ  หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มี

ศักยภาพสูงกว่า  เช่น  กรณีขาดแพทย์เฉพาะทาง ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัย 
รักษา ผ่าตัด ชันสูตร เป็นต้น และท าให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลปลายทางนั้นๆ การส่งต่อรวมทั้ง
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา 
Refer  in  หมายถึง  การรับผู้ป่วยต่อจากสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพต่ ากว่า    
ค่ำ Relative weight (RW) หมายถึง ค่าน้ าหนักมาตรฐานสัมพัทธ์ คือต้นทุนเฉลี่ยในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม DRG 
นั้นเป็นกี่เท่าของต้นทุนเฉลี่ยของผู้ป่วยทุกกลุ่ม DRG เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นค่าที่ใช้เรียกเก็บการดูแลรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยจาก สปสช. 
เกณฑ์มำตรฐำนของโรงพยำบำลแต่ละระดับ ดังนี ้
ระดับโรงพยำบำล A S M1 M2 F ทุกระดับ 

ค่ำ CMI 1.6 1.2 1.0 0.8 0.6 
 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
20% 15%  

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ป่วยท่ีรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลทุกระดับ (Refer in) 
วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยที่รับรักษา (Refer in) และรับไว้รักษา (IPD) ที่มีค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ต่ ากว่าค่ามาตรฐานของ

สถานพยาบาลนั้นๆ 
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยท่ีรับรักษา (Refer in) และรับไว้รักษา (IPD) ทั้งหมด 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด A/B) *100 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายเดือน 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ก.สารสนเทศทางการแพทย์   
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ศูนย์ส่งต่อ/องค์กรแพทย/์กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/กลุ่มงานทางคลินิก/Excellent center/Service plan/CSO 

เขต/จังหวัด/พรส./ก.นโยบายและยุทธศาสตร ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 2.5 เครือข่ายบริการสุขภาพท่ีเข้มแข็ง ให้บริการอย่างไร้รอยต่อ     
กลยุทธ์ 2.1.4 เพิ่มศักยภาพเครือข่าย Node service plan ที่เข้มแข็ง และระบบ Referral System ทีมีประสิทธิภาพ 

2.1.5 พัฒนาระบบส่งต่อเช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อ    
เข็มมุ่งองค์กร 2. 2P Safety (การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)  
ตัวชี้วัด 17. ร้อยละกำรส่งต่อออก (Refer out) นอก รพ.ขอนแก่น 
นิยำม กำรส่งต่อ  หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มี

ศักยภาพสูงกว่า  เช่น  กรณีขาดแพทย์เฉพาะทาง ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัย 
รักษา ผ่าตัด ชันสูตร เป็นต้น และท าให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลปลายทางนั้นๆ การส่งต่อ
รวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา 
กำรส่งต่อออก (Refer out) หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลทีมีศักยภาพที่สูงกว่าและเกินขีด
ความสามารถ รพ.ขอนแก่น เนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านเครื่องมือ ด้านสถานที่ และด้าน
บุคลากร เช่น รพ.ศรีนครินทร์ รพ.จิตเวชขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ สถาบันธัญญารักษ์ และอื่น (สถาบันพัฒนา

เด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ) เป็นต้น 
เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 

≤5% ≤3%  
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ป่วยท่ีส่งต่อออกนอกโรงพยาบาลขอนแก่น 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีศักยภาพสูงกว่า  
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B)*100 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายเดือน   
ผู้รับผิดชอบหลัก  ศูนย์ส่งต่อ  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  องค์กรแพทย์/กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/ศูนยส์่งต่อ/กลุม่งานทางคลินิก/Excellent center/Service plan / 

CSO เขต/จังหวัด/พรส./ก.นโยบายและยุทธศาสตร์/ก.สารสนเทศทางการแพทย์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  บุคลำกรเป็นเลิศ (SMART People) 

เป้ำประสงค์ 1.1.1 บุคลากรเก่ง ดี มีความสุข 
กลยุทธ์ 3.1.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และพัฒนาหลักสตูร 

3.1.2 ระบบสื่อสารระหว่างองค์กรกับบุคลากร 

3.1.3 เสริมสร้างส านึกรักองค์กร 

3.1.4 สร้างและเชิดชูบุคลากรต้นแบบ  

3.1.5 สร้างเสรมิสุขภาพกายและใจบุคลากร    

เข็มมุ่งองค์กร 3. Smart personnel : เสริม สร้างบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข   
ตัวชี้วัด 18. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน SMART People “คนเก่ง ดี มีสุข”    
นิยำม SMART People หมายถึง บุคลากรเป็นเลิศ  

1. “เก่ง” หมายถึง มีความรู้และสมรรถนะในการให้บริการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างปลอดภัย  

2. “ด”ี หมายถึง มีการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามค่านิยม (Core Value) ขององค์กร คือ “บริการดี สามัคคี 

มีธรรมาภิบาล”   

3. “มีสุข” หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างมีสุข    
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทุกหน่วยงาน  
แนวทำงกำรประเมิน ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อน SMART People “คนเก่ง ดี มีสุข” ได้แก่  

ระดับ 1 มีการวิเคราะห์ ประเมินผล การบรรลุเป้าหมาย SMART People “คนเก่ง ดี มีสุข” ในองค์กร  
ระดับ 2 มีการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กร สู่ SMART People  

ระดับ 3 มีการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน สู่ SMART People  

ระดับ 4 มีผลลัพธ์การขับเคลื่อน SMART People ที่เป็นรูปธรรม   

ระดับ 5 เป็นต้นแบบในการด าเนินงานขับเคลื่อนสู่การเป็น SMART People   
เกณฑ์เป้ำหมำย 

 
ปี 2564 ปี 2565 
≥ระดับ 3 ≥ระดับ 4 

 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายปี  
ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร.043-009900 ต่อ 1465   
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยงาน  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  บุคลำกรเป็นเลิศ (SMART People) 
เป้ำประสงค์ 3.1.2 มีระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรที่ดี ครอบคลุมทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค  
กลยุทธ์ 3.1.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และพัฒนาหลักสตูร 

3.1.2 ระบบสื่อสารระหว่างองค์กรกับบุคลากร 

3.1.3 เสริมสร้างส านึกรักองค์กร 

3.1.4 สร้างและเชิดชูบุคลากรต้นแบบ  

3.1.5 สร้างเสรมิสุขภาพกายและใจบุคลากร    

เข็มมุ่งองค์กร 3. Smart personnel : เสริม สร้างบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข     
ตัวชี้วัด 19. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรภำวะสุขภำพของบุคลำกรในองค์กร  
นิยำม กำรจัดกำรภำวะสุขภำพของบุคลำกร หมายถึง การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 

literacy) เข้าถึงข้อมูลความรู้ เข้าใจ ตระหนัก ตัดสินใจ  มีการจัดการตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี   และการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพ  

ประชำกรกลุม่เป้ำหมำย ทุกหน่วยงาน  
แนวทำงกำรประเมิน ระดับความส าเร็จของการจัดการภาวะสุขภาพของบุคลากรในองคก์ร ได้แก่   

 ระดับ 1 : ส ารวจ/ศึกษาข้อมลูภาวะสุขภาพของบุคลากรในองค์กร 
            (บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี > 60%) 

 ระดับ 2 : วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนจัดการภาวะสุขภาพของบคุลากร     
            ในองค์กร 

 ระดับ 3 : ด าเนินการตามแผนจดัการภาวะสุขภาพของบุคลากรในองค์กร 
            (กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุม่ป่วย) 

 ระดับ 4 ประเมินผลสัมฤทธ์ิการจดัการภาวะสุขภาพของบุคลากรใน 
           องค์กร  
            1.บุคลากรมี BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ > 40% 
            2.บุคลากรมีความรอบรูด้้านสุขภาพ 3 อ. 2 ส.> 60 % 

 ระดับ 5 : บุคลากรมสีุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ สามารถปฏิบตัิงานอย่าง  
            มีประสิทธิภาพ 
            1. บุคลากรต้นแบบ 10 คนต่อป ี
            2. มีนวัตกรรมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร 5 เรื่องต่อปี 
               หรือมีการวิจัยด้านการจัดการสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง       

เกณฑ์เป้ำหมำย 
 

ปี 2564 ปี 2565 
≥ระดับ 3 ≥ระดับ 4  

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายปี   
ผู้รับผิดชอบหลัก  ก.สุขศึกษา โทร.043-009900 ตอ่ 1111 (นายวิรชั มัน่ในบุญธรรม) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ก.อาชีวเวชกรรม/HRD/ ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  บริกำรเป็นเลิศ (SMART Service)    
เป้ำประสงค์ 3.1.2 มีระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรที่ดี ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกันโรคและรักษา  
กลยุทธ์ 3.1.5 ระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กร   
เข็มมุ่งองค์กร 3.Healthy personnel  (การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข) 
ตัวชี้วัด 20. จ ำนวนของบุคลำกรท่ีมีกำรติดเชื้อจำกกำรปฏิบัติงำนลดลง (วัณโรค, โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, 

โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และ HIV)  

นิยำม บุคลำกรติดเชื้อจำกกำรปฏิบัติ ได้แก ่
1.การติดเช้ือโรคที่แพร่กระจายทางอากาศ (Airborne Transmission) เช่น วัณโรค (Tuberculosis)  สุกใส 
(Chicken pox) หัด (Measle) เป็นต้น 
2.การติดเช้ือจากการโดนเข็มทิ่มต า ของมีคมบาด สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง  เช่น HIV, Hepatitis B, Hepatitis 
C เป็นต้น 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทุกหน่วยงาน  
เกณฑ์เป้ำหมำย 

 
ปี 2564 ปี 2565 
ลดลง ลดลง 

 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายเดือน   
ผู้รับผิดชอบหลัก  งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โทร. 043-009900 ตอ่ 1231 (นางประภาวด ีเวชพันธ์) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ก.อาชีวเวชกรรม/ ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 4.1.1 ประชาชนมีความเช่ือมั่นในภาพลักษณ์ในการบริหารจดัการทีด่ีขององค์กรจยวต 

กลยุทธ์ 4.1.1 เครือข่ายภาคประชาชน 
4.1.2 การสื่อสารองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพท้ังในองค์กรและผู้มารับบริการ  

เข็มมุ่งองค์กร 4. Lean & Service mind ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้รับบริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม 
“บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล” 

ชื่อตัวชี้วัด 21. ร้อยละควำมเชื่อมั่นในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับดี (ข้อมูลจำกกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ ำปี)   

นิยำม ควำมเชื่อมั่น หมายถึง ความรู้สึกมั่นใจ คาดหวัง และไว้วางใจ ของประชาชนหรือองค์กรทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนต่อการบริหารจัดการของโรงพยาบาล  
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร หมำยถึง การบริหารทรัพยากรทางสุขภาพทั้งด้านบริหาร บริการ และ
สนับสนุนบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ประชาชนหรือองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาล   
ระดับควำมเชื่อมั่นในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ระดับดี หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึก ต่อการ
บริหารจัดการองค์กร ในระดับดีมาก – มากที่สุด  

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
80% 85%  

วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจระดับความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการองค์กรระดับดีขึ้นไป  
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B)*100  
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายปี  
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  โทร. 043-009900 ตอ่1160  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทัว่ไป /กลุม่งานเวชกรรมสังคม/ กลุม่งานอาชีวเวชกรรม/ กลุ่มงาน

ประกันสุขภาพ/ องค์กรแพทย ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 4.1.1 ประชาชนมีความเช่ือมั่นในภาพลักษณ์ในการบริหารจดัการทีด่ีขององค์กรจยวต 

กลยุทธ์ 4.1.1 เครือข่ายภาคประชาชน 
4.1.2 การสื่อสารองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพท้ังในองค์กรและผู้มารับบริการ  

เข็มมุ่งองค์กร 4. Lean & Service mind ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้รับบริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม 
“บริการดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล” 

ชื่อตัวชี้วัด 22.ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรระบบลูกค้ำสัมพันธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือให้เกิด
บริกำรที่ประทับใจ (Service mind) 

นิยำม บริหำรจัดกำรระบบลูกค้ำสัมพันธ์ หมายถึง  กระบวนการรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการของผู้
ที่มาใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ  
บริกำรที่ประทับใจ (Service mind) หมายถึง การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ และใส่ใจในการบริการลูกค้า 
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริการที่ดี ได้แก่ รอยยิ้ม ความกระตือรือร้น ความรวดเร็ว ความประทับใจ 
ความสุภาพ ความอดทน การยึดถือลูกค้า และการอุทิศตน 
วัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับบริกำร (Customer Focus) หมายถึง มีการรับฟังเสียง
สะท้อนของผู้ป่วยและผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงระบบบริการเพื่อตอบสนองความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้ที่มาใช้บริการ   

แนวทำงกำรประเมิน ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรระบบลูกค้ำสัมพันธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่  

ระดับ 1 : จัดตั้งศูนยล์ูกค้าสมัพันธ์ (We Care You Center)  

ระดับ 2 : ด าเนินการจดัเก็บ ข้อมลูทั้งข้อร้องเรียน ข้อช่ืนชม และขอ้เสนอแนะ ท้ังองค์กร    

ระดับ 3 : วิเคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูล วางแผน และจัดการข้อช่ืนชม/ข้อร้องเรยีน/ข้อเสนอแนะ พร้อม

น าเสนอผลลัพธ์แกผู่้บริหารและผูเ้กี่ยวข้อง    

ระดับ 4 : มีระบบบริหารจัดการข้อช่ืนชน/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับ 5 :  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการมุ่งเน้นผู้ป่วย และผู้รับบริการ 
เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 

80% 85%  
วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจระดับความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการองค์กรระดับดีขึ้นไป  
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจท้ังหมด  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B)*100  
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายปี  
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  โทร. 043-009900 ต่อ 1160  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทัว่ไป /กลุม่งานเวชกรรมสังคม/ กลุม่งานอาชีวเวชกรรม/ กลุ่มงาน

ประกันสุขภาพ/ องค์กรแพทย ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 4.1.3 มีระบบการจดัการทีไ่ด้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินงานขององค์กร 

กลยุทธ์ 4.1.4 ระบบบริหารจัดการจัดซื้อจดัจ้าง ตรวจสอบภายในและควบคมุภายใน ที่มีประสิทธิภาพ 

เข็มมุ่งองค์กร 4. Lean & Service mind ระบบบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้รับบริการประทับใจ ภายใต้ ค่านิยม “บริการ
ดี สามัคคี มีธรรมาภิบาล” 

ชื่อตัวชี้วัด 23. คะแนนกำรประเมิน ITA ขององค์กร 
นิยำม            การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญและจ าเปน็ในการประเมิน จ าแนกองค์ประกอบ

หลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมลูเอกสาร

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดัชนี 

ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส (Transparency)  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) ดชันีความปลอดจาก

การทุจริตในการปฏิบตัิงาน (Corruption-Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร (Integrity 

Culture) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity)  

 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริตประกอบด้วย (1) ปลูก/
ปลุกจิตส านึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเนน้การป้องกันการทุจริตใหเ้ข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสขุทีย่ึด
หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี ครอบคลมุการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” ที่
มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล  
รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต จุดเน้น
หลักคือการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT)  

เกณฑ์เป้ำหมำย เกณฑ์เป้ำหมำย : ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก  

ปี 2564  ปี 2565 

100 100  

 คะแนนระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   

ระดับ สูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ ำ ต่ ำมำก 

คะแนน  80–100  60–79.99  40–59.99  20–39.99  0–19.99  
 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน

มีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดอืนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)  

แหล่งข้อมลู แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาจากส านักงาน ป.ป.ช.  

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ ราย 3 เดือน  
ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการธรรมาภิบาล รพ.ขอนแก่น โทร 3631  (พญ.จรรยาภรณ์  รัตนโกศล นายแพทย์เช่ียวชาญ)  
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4     การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ (Goal) 4.1.3 มีระบบการจดัการทีไ่ด้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินงานขององค์กร 

กลยุทธ์           4.1.2 การสื่อสารองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพท้ังในองค์กรและผู้มารับบริการ  
เข็มมุ่งองค์กร 2.การสรา้งความปลอดภัยอย่างเปน็ระบบท้ังในการดูแลผู้ป่วย/ผูร้ับบริการ  
ชื่อตัวชี้วัด          24. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน HA, DSC, HNA, AHA  
นิยำม        มาตรฐาน HA, DSC, HNA, AHA  หมายถึง การผ่านการประเมินคณุภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA , 

มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards : PDSS)เป็นการกระตุ้น
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่ความเช่ียวชาญเฉพาะโรคหรือระบบ, มาตรฐานระบบเครือข่ายบรกิาร
สุขภาพ (Healthcare Network System Standards : HNA) เป็นพัฒนาและรับรองคุณภาพเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับจังหวัด, Advance HA (AHA) เป็นการก้าวไปสู ่Empowerment Evaluation ประเด็น
ในการประเมินร่วมกัน ส่งเสริมความสามารถในการประเมินของโรงพยาบาล ประเมิน compliance ด้วยการ
ใช้ checklist ( Not Met / Partially Met / Met) 
ประเมิน performance ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ     

เกณฑ์เป้ำหมำย  
 
  
 
  
  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐาน HA, DSC, HNA, AHA  
ระดับ 1 : ไมผ่่าน HA (Re-acc)  
ระดับ 2 : ผ่าน แบบมเีงื่อนไข (ติด Focus)   
ระดับ 3 : ผ่าน ไม่มีเงื่อนไข  
ระดับ 4 : ผ่าน HA+ผ่านการ DSC หรือ HNA อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ระดับ 5 : ผ่าน Advance HA (AHA) 

ปี 2564 ปี 2565 

≥ระดับ 4 ≥ระดับ 4 
 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ  รายปี      
ผู้รับผิดชอบหลัก   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล  โทร. 043-099900  ต่อ 1252 (พญ.วิภาพร คงศรียาตรา) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   องค์กรแพทย์/ ก.การพยาบาล/ ทกุ PCT/PST  /ก. สารสนเทศทางการแพทย์ /คณะกรรมการบริหาร รพ./ 

กก. HR / กก. ความเสีย่ง/ กก.สิ่งแวดล้อม/กก. เภสัชกรรมและการบ าบัด/ ก.เวชกรรมสังคม/ งานป้องกัน
และควบคมุการตดิเช้ือใน รพ. /กก. Lab /กก. X-ray /ก.พยาธิวิทยากายวิภาค/ศูนย์คลังเลือดกลาง/ICT  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 4.1.4 โรงพยาบาลมีความมั่นคงทางสถานะการเงิน  

กลยุทธ์ 4.1.5 เพิม่รายรับ ลดรายจ่าย 

เข็มมุ่งองค์กร 5. In time – Key in : การน าเข้าข้อมูลด้านบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ชื่อตัวชี้วัด 25. ระดับปัญหำทำงกำรเงินขององค์กร 
นิยำม ระดับปัญหำทำงกำรเงินขององค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารการเงินการคลัง ไม่ให้ประสบ

ปัญหาทางการเงิน ตั้งแตร่ะดบั 0 – 7 เรียงจากไมม่ีภาวะวิกฤติถึงมภีาวะวิกฤติรุนแรง 
ปัญหำกำรเงินระดับ 7หมายถึง ระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์เฝ้าระวังทางการเงินในระดับรุนแรงสูงสุด 
7 คะแนน โดยการคิดคะแนนรวมกัน 6 รายการ ประกอบด้วย 
    1) Current Ratio < 1.5 = 1 คะแนน  
    2) Quick Ratio < 1.0 = 1 คะแนน 
    3) Cash Ratio < 0.8 =  1 คะแนน 
    4) ทุนส ารองสุทธิติดลบ = 1 คะแนน 
    5) ผลประกอบการขาดทุน = 1 คะแนน 
    6)ระยะเวลาทุนส ารองเพียงพอใช้จ่าย< 3 เดือน = 2 คะแนน 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≤ระดับ 2 ≤ระดับ 2  

สูตรค ำนวณตัวชี้วัด เกณฑ์กำรค ำนวณ : น ำผลวิเครำะห์มำรวมกัน ตำมคะแนนดังนี ้
คะแนน ปัญหา ระดับความวิกฤต 

ได้  5  คะแนน ไม่มภีาวะวิกฤต ิ ระดับ 0         
ได้  4  คะแนน มีภาวะวิกฤติค่อนข้างน้อยได ้ ระดับ 1         
ได้  3  คะแนน มีภาวะวิกฤติปานกลาง                 ระดับ 2 - 3   
ได้  2  คะแนน มีภาวะวิกฤติค่อนข้างสูง ระดับ 4 - 5   
ได้  1  คะแนน มีภาวะวิกฤตริุนแรง ระดับ 6 - 7    

วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู 1. จัดเก็บจากรายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล 
2. จัดเก็บจากข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซด์ (http://hfo64.cfo.in.th) 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายไตรมาส  
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานบัญชี โทร.3808  (นางดาวเรือง ศรีผ่านอ้วน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ)  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการการเงินการคลัง/ กลุ่มงานการเงิน/ กลุ่มประกันสุขภาพ/กลุ่มงานพัสดุ/หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 4.1.5 บริหารจัดการและใช้ ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม 

กลยุทธ์ 4.1.6 การสรุปเวชระเบียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เข็มมุ่งองค์กร 5. In time – Key in : การน าเข้าขอ้มูลด้านบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ตัวชี้วัด 26.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีนอน เกินเกณฑ์มำตรฐำน   (WTLOS)   
นิยำม วันนอนมำตรฐำน Weight of LOS (WTLOS) หมายถึง ค่ามาตรฐานวันนอนเฉลี่ย โดยค านวณจาก

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวันนอนในแต่ละกลุ่ม DRG ที่ได้ตัดผู้ป่วยนอนนานเกินเกณฑ์ออก 
จุดตัดวันนอนนำนเกินเกณฑ์ (OT = Outlier trim point) หมายถึง ค่ามาตรฐานจุดตัดวันนอนนาน
เกินเกณฑ์ โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม DRG เป็นจุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ์   
       กลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลสูงสุดและมีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุดคือกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มี  LOS มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของวันนอนมาตรฐานแต่ไม่เกินวันนอนมาตรฐาน(กลุ่ม B)  
ส่วนกลุ่มที่จะต้องพัฒนาคือผู้ป่วยท่ีมี LOS มากกว่าวันนอนมาตรฐาน (กลุ่ม D, C) 

 กลุ่ม A :  LOS น้อยกว่า 1 ใน 3 ของวันนอนมาตรฐาน 

 กลุ่ม B : LOS มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของวันนอนมาตรฐานแต่ไม่เกินวันนอนมาตรฐาน
  

 กลุ่ม C : LOS มากกว่าวันนอนมาตรฐานแต่ไม่เกินจุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ์  

 กลุ่ม D : LOS มากกว่าจุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ์ 
เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 

<20%  <18%  
 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทุก PCT 
วิธีกำรรำยงำน ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยท่ี LOS เกิน WTLOS (กลุ่ม C + D) 
รำยกำรข้อมูล 2 B =  จ านวนผู้ป่วยในท้ังหมด 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B) *100 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานสารสนเทศ และองค์กรแพทย์  โทร. 043-336789 ตอ่ 1198 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  PCT /กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล/ก.สารสนเทศทางการแพทย/์พรส. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 4.1.5 บริหารจัดการและใช้ ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม 

กลยุทธ์ 4.1.6 การสรุปเวชระเบียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เข็มมุ่งองค์กร 5. In time – Key in : การน าเข้าข้อมูลด้านบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ชื่อตัวชี้วัด 27.ค่ำ CMI   
นิยำม Case Mix Index (CMI) หมายถึง ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสัมพัทธ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted Relative Weights 

: AdjRw) ของผู้ป่วยในทั้งหมดที่จ าหน่ายในช่วงเวลาที่ก าหนด เป็นตัวที่สะท้อนถึงศักยภาพในการ
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ซึ่งมาตรฐานระดับประเทศก าหนดให้ รพศ.ที่มีโรงเรียนแพทย์ต้องมีค่า 
CMI มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6 ส่วนจ านวนวันอยู่รักษา (LOS) เป็นตัวที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยและต้นทุนในการให้บริการ ซึ่งจากข้อมูลระดับประเทศพบว่า รพศ.ที่มีโรงเรียนแพทย์
มี LOS เฉลี่ย 5.24 วัน   

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥2.08 ≥2.10  

รำยกำรข้อมูล 1 A = น้ าหนักสัมพัทธ์ท่ีปรับค่าแล้วรวม (Sum of AdjRW)  
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยในท่ีจ าหน่ายทั้งหมด  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด A/B 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู ประมวลผลจากระบบสารสนเทศ  
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายเดือน 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ก.สารสนเทศทางการแพทย์ โทร. 1177 (นางบุรารัตน์  ละลี  นักวิชาการสถิติช านาญการ)  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  องค์กรแพทย์/องค์กรพยาบาล/ทุก PCT  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 4.1.6 ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 4.1.7 เพิ่มประสิทธิภาพ 2P Safety 

เข็มมุ่งองค์กร 5. In time – Key in : การน าเข้าข้อมูลด้านบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ชื่อตัวชี้วัด 28. คะแนนเฉลี่ยของกำรส ำรวจวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล (Hospital Safety  

Culture Survey) 
นิยำม กำรส ำรวจวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล (Hospital Safety  Culture Survey) หมายถึง 

การส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยแบบ Online ตามเกณฑ์ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
องค์การมหาชน (สรพ.) 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥70% ≥75% 

 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู รายงานของ สรพ. หลังจากท าการส ารวจครอบคลุมมากกว่า 60% ของบุคลากรในองค์กร 
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายปี  
ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล โทร 043-009900 ตอ่ 1160  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยงาน  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (SMART Governance) 
เป้ำประสงค์ 4.1.7 ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลให้บรรลเุป้าหมาย 

กลยุทธ์ 4.1.2 การสื่อสารองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพท้ังในองค์กรและผู้มารับบริการ  
เข็มมุ่งองค์กร 5. In time – Key in : การน าเข้าข้อมูลด้านบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ชื่อตัวชี้วัด 29. ร้อยละของตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลที่ผ่ำนเกณฑ์ 
นิยำม ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ หมายถึง ตัวช้ีวัดทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีนั้นๆ  

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥70% ≥80% 

 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีนั้นๆ 
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีนั้นๆ 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด A/B*100 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู รายงานผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายไตรมาส  
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 043-009900 ตอ่ 1160 (น.ส.สภุาพร ดรละคร) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเลิศ (SMART ICT) 
เป้ำประสงค์ 5.1 การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทีท่ันสมัยในการให้บริการทั่วทั้งองค์กร   

5.2 ระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุนในการรักษาพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อการบรหิารจดัการได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว  
5.3 การเช่ือมโยงข้อมูล  (Information  seamless) ทัง้ใน โรงพยาบาลขอนแก่น  เครือข่าย จังหวัด เขต  
และระดับประเทศ  

กลยุทธ์ 5.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการส่งต่อแบบอัจฉริยะ 
เข็มมุ่งองค์กร 5. In time - Key in : การน าเขา้ข้อมูลด้านบริการที่ถูกต้อง ครบถว้น ทันเวลา 

6. Proactive MIS :ระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานใน Website KKH ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมยั ง่าย
ต่อการเข้าถึง ให้บริการแบบเชิงรกุ 

ตัวชี้วัด 30.ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ     
นิยำม ระบบสำรสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วน

ตา่งๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้
ระบบ   พนักงานที่ เกี่ยวข้อง และ ผู้ เ ช่ียวชาญในสาขา   ทุกองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกันเพื่อ
ก าหนด  รวบรวม จัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่
ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคุม  การวิเคราะห์
และติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร  กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ (MIS) หมายถึง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการสร้างสารสนเทศขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน
และการควบคุม นอกจากนั้นยังช่วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือผลงานใหม่โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
( Hardware) และโปรแกรม (Software) รวมทั้งผู้ใช้ (Peopleware) เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในการ
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเป็นระบบซึ่ง
รวมความสามารถของผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ
เพื่อการด าเนินงาน  การจัดการและการตัดสินใจในองค์กร 

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2564 ปี 2565 
≥ระดับ 3 ≥ระดับ 4 

 
แนวทำงกำรประเมิน ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการด าเนินงาน ดังนี้  

 ระดับ 1 : วิเคราะห์ วางแผนระบบ IT ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาในหน่วยงาน และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร  ระดับ 2 : การเช่ือมโยง ระบบ IT แต่ละหน่วยงาน/แต่ละระบบเข้าด้วยกันทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล ได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว  ทันเวลาทั้งเชิงรับและเชิงรุก  

 ระดับ 3 : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบบริการสุขภาพ ได้ง่าย สะดวก จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อ

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

 ระดับ 4  : ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบ IT อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม   

 ระดับ 5 : เป็นต้นแบบด้านระบบ SMART ICT ของระดับโรงพยาบาลศูนย์ 

ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ รายป ี
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เครือข่ายบริการ CUP รพ.ขอนแก่น /เครือข่าย รพท/รพช.ภายในจังหวัด 
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ภำคผนวก 
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แบบฟอร์ม  “แผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี” 

แผ
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์ร

ะด
ับ 

1 
 

ระ
ดับ

อง
ค์ก

ร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)  

 

เป้ำประสงค์ (Goal)  

 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ (KPI)  

 

เป้ำหมำย (Target)  

 

ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ (Administrator)  

 

แผ
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์ร

ะด
ับ 

2 
 

ระ
ดับ

หน
่วย

งำ
น 

กลยุทธ ์  

มุมมอง Balanced Scorecard  

ชื่อตัวชี้วัด  

ฐำนข้อมูล  

เป้ำหมำย (Target)   

ผู้รับผิดชอบหลัก  

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

 

http://www.sar.tpad.police.go.th/downloads/dynamic/dynamic-17429332.pdf
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำร (ระดับหน่วยงำน) โรงพยำบำลขอนแก่น  

ล ำดับที่ :              รหัสโครงกำร       

ชื่อโครงกำร :  

หน่วยงำน : 

แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องหรือตอบสนองต่อนโยบำย ดังนี้ 
[√ ] ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  [ √ ] แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2564 – 2565  

- พันธกิจ (Mission) : ………………………………………………………………………………………….…………….. 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………………….…………………… 
- เป้าประสงค์ (Goal) : ……………………………………………………………………………..……………………….. 
- ตัวช้ีวัดจังหวัด  (KPI) : …………………………………………………………………………..………………………… 

- พันธกิจ (Mission) : ………………………………………………………………………………………………………………..……….…….. 
- ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : ………………………………………………………………………………………………..……………………… 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ……………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
- ตัวช้ีวัด รพ.  (KPI) : ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

แผนงำน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของโครงกำร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ วัตถุประสงค ์
กิจกรรม 

หลัก 
เป้ำหมำย 
(จ ำนวน) 

ระยะเวลำด ำเนินกิจกรรม รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประมำณ (บำท) 
ระยะเวลำ
เบิกจ่ำย 

แหล่งงบประมำณ 

               

          

รวมงบประมำณโครงกำร ................................. บำท (…………………………….) 
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แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลขอนแก่น   ประจ ำปีงบประมำณ.......................... 
ตัวช้ีวัดที่  ........ 
ชื่อตัวช้ีวัด ................................................................................................................................... 
ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการ/กิจกรรม งบฯที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น งบฯที่ใช้ในด าเนินการจริง แหล่งงบ 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
ผลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบ......... ผลงาน อัตรา* 
    

*อัตรา ใช้ในกรณีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

ปัญหำและอุปสรรค 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

 ข้อเสนอแนะ/โอกำสพัฒนำ 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  
 คณะกรรมการนโยบายโรงพยาบาลขอนแก่น 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น  

กองบรรณำธิกำร  
 รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
 รองผู้อ านวยการอาวุโส  

รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย   
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (เลขานุการ) 

คณะผู้จัดท ำ  
1. นางธนิษฐา  ศุภวิชย์   หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวสุภาพร ดรละคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางสาวจิราวรรณ   ไชยคีนี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นางสาวจริยา   ปากดี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
5. นางสาวสมสุข    น้อยผล   เจ้าพนักงานธุรการ 

ส ำนักงำน 
 กลุ่มงานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น  
 โทร. 043 – 009900ต่อ 1160  

โทรสาร. 043 –  236974  



ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 – 2565 : หน้าที ่98  

 

 

 


