
แผนกลยุทธองคกรพยาบาล โรงพยาบาลขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ป 2559 – 2561  

ภาคผนวก 1 

แผนกลยุทธ ผลสัมฤทธิ์รวมที่คาดหวัง (BSC Matrix) และแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

วิเคราะหองคกรพยาบาล (Nursing Organization SWOT Analysis)  

จุดแข็ง (Strengths) 

S1  มีพยาบาลระดับปริญญาโท และพยาบาลเฉพาะทาง 17  สาขา  

S2  บุคลากรทางการพยาบาลสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่  

S3  บุคลากรทางการพยาบาลมีแนวคิดในการพัฒนางานคุณภาพอยางตอเน่ือง 

S4  กลุมงานการพยาบาลใชแนวคิดหลักประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในการบริหารทางการพยาบาล 

S5  บุคลากรทางการพยาบาลมีศักยภาพและรวมเปนทีมนําที่สําคัญในระดับโรงพยาบาล 

S6  มีการใช Nursing Care Model ที่หลากหลายในการดูแลผูปวย 

S7  ผูนําทางการพยาบาลทุกระดับมีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลใหไดมาตรฐานและเปน

ที่ยอมรับของประชาชน 

S8  องคกรพยาบาลมีการพัฒนาการใชกระบวนการทางการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาลอยาง

ตอเน่ือง 

จุดออน  (Weaknesses) 

W1  ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลยังไมสมบูรณ และไมตอบสนองตอการเขาถึงและการนําไปใช 

W2  องคกรพยาบาลยังขาดความรู  ทักษะ และการสนับสนุนการสรางผลงานทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม 

งานวิจัยและ EBP 

W3  ผูนําทางการพยาบาลยังไมผานการอบรมผูบริหารทางการพยาบาลตามเกณฑ 

W4  อัตรากําลังพยาบาลไมเพียงพอตอการใหบริการ 

W5  ยังพบผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากการเขารับบริการ 

W6  องคการพยาบาลขาดการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติทางการพยาบาลการใช Nursing Care 

Model CNPG WI และคูมือ 

W7  คานิยม และเปาหมายการทํางานของพยาบาลเปลี่ยนไปจากเดิมตามยุคสมัย  

โอกาส  (Opportunities) 

O1  เปนโรงพยาบาลแมขาย M2 ตาม Service Plan ซึ่งมีกรอบการพัฒนาที่ชัดเจน  

O2  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น 

O3  มีภาคีเครือขายบริการสุขภาพที่ดี และครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 

O4  ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคอุบัติใหม และยาเสพติด 

อุปสรรค (Threats) 

T1  นโยบายในระดับตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง 

T2  การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

T3  เศรษฐกิจ สังคม และความรูดานสุขภาพของประชาชน 
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SWOT  Matrix จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีพยาบาลระดับปริญญาโท 

และพยาบาลเฉพาะทาง 17  สาขา  

S2 บุคลากรทางการพยาบาลสวน

ใหญเปนคนในพ้ืนที่  

S3 บุคลากรทางการพยาบาลมี

แนวคิดในการพัฒนางานคุณภาพ

อยางตอเน่ือง 

S4 กลุมงานการพยาบาลใชแนวคิด

หลักประชาธิปไตย และธรรมาภิ-

บาลในบริหารทางการพยาบาล 

S5 บุคลากรทางการพยาบาลมี

ศักยภาพและรวมเปนทีมนําที่

สําคัญในระดับโรงพยาบาล 

S6 มีการใช Nursing Care 

Model ที่หลากหลายในการดูแล

ผูปวย 

S7 ผูนําทางการพยาบาลทุกระดับ

มีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

ทางการพยาบาลใหไดมาตรฐาน

และเปนที่ยอมรับของประชาชน 

S8 องคกรพยาบาลมีการ

พัฒนาการใชกระบวนการทางการ

พยาบาล และการบันทึกทางการ

พยาบาลอยางตอเน่ือง 

จุดออน  (Weaknesses) 

W1 ระบบสารสนเทศทางการ

พยาบาลยังไมสมบูรณ และไม

ตอบสนองตอการเขาถึงและการ

นําไปใช 

W2 องคกรพยาบาลยังขาดความรู  

ทักษะ และการสนับสนุนการสราง

ผลงานทางวิชาการ การสราง

นวัตกรรม งานวิจัยและ EBP 

W3 ผูนําทางการพยาบาลยังไม

ผานการอบรมผูบริหารทางการ

พยาบาลตามเกณฑ 

W4 อัตรากําลังพยาบาลไม

เพียงพอตอการใหบริการ 

W5 ยังพบผูปวยมีภาวะแทรกซอน

จากการเขารับบริการ 

W6 องคการพยาบาลขาดการ

ติดตามและการประเมินผลการ

ปฏิบัติทางการพยาบาลการใช 

Nursing Care Model CNPG WI 

และคูมือ 

W7 คานิยม และเปาหมายการ

ทํางานของพยาบาลเปลี่ยนไปจาก

เดิมตามยุคสมัย   

โอกาส  (Opportunities) 

O1 เปนโรงพยาบาลแมขาย M2 

ตาม Service Plan ซึ่งมีกรอบการ

พัฒนาที่ชัดเจน  

O2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศสรางโอกาสในการ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น 

O3 มีภาคีเครือขายบริการสุขภาพ

SO  Strategy 

SO1 พัฒนาการใหบริการทางการ 

พยาบาลและการผดุงครรภแบบ 

องครวมทั้ง 4 มิติ ใหมีคุณภาพได 

มาตรฐาน และมีความปลอดภัย 

(S1,S3,S5,S6,S7 : O1,O2,O4) 

SO2 พัฒนาระบบการดูแลผูปวย

WO  Strategy 

WO1 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ

(W1,W2,W6,:O2,O3) 

WO2 พัฒนาบุคลากรทางการ 

พยาบาลใหมีสมรรถนะมีคุณภาพ 

และมีสุขภาวะ (W2,W3,W5,  
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ที่ดี และครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 

O4 ภาครัฐมีนโยบายในการ

พัฒนาการดูแลผูปวยโรคหัวใจและ

หลอดเลือด โรคไต โรคอุบัติใหม 

และยาเสพติด 

ตอเน่ืองใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

(S1,S2,S3,S5,S6,S7 : O1, 

O2,O3,O4) 

SO3  พัฒนาการใชกระบวนการ

ทางการพยาบาลและการบันทึก

ทางการพยาบาลที่ถูกตองครบถวน

สมบูรณ  (S1,S3,S5,S6,S7,S8 : 

O1,O2,O3,O4) 

 

W6,W7 : O1,O2,O4) 

WO3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 

ทางทางวิชาการ การสราง 

นวัตกรรม การสราง EBP และการ 

วิจัยทางการพยาบาล  

(W2,W5,W6 : O1,O2,O4) 

WO4 พัฒนาระบบการนิเทศ

ทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ

(W3,W5,W6 : O1,O2,O4) 

อุปสรรค (Threats) 

T1 นโยบายในระดับตางๆ มีการ

เปลี่ยนแปลง 

T2 การสนับสนุนงบประมาณจาก

ภาครัฐ 

T3 เศรษฐกิจ สังคม และความรู

ดานสุขภาพของประชาชน 

 

ST  Strategy WT  Strategy 

 

           

วิสัยทัศน(Vision) 

“เปนองคกร การบริการดานการพยาบาลและการผดุงครรภ ที่เปนเลิศ” 

 

พันธกิจ(Mission) 

1. พัฒนาการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะมีคุณภาพ และมีสุขภาวะ  

3. พัฒนาใหเปนองคกรคุณภาพ ความปลอดภัยและการเรียนรู 

4. พัฒนาใหเปนองคกรคุณธรรม บุคลากรมีความสุข 

 

Core Value & Concepts : คานิยมและแนวคิด ที่องคกรยึดถือรวมกันไดแก : 

1. VP-SMILE : เปนคานิยมรวมของโรงพยาบาลยึดปฏิบัติมาโดยตลอด  

V  =  Visionary leadership : ผูนําทุกระดับมีวิสัยทัศน 

P  =  Patient & Customer focus : การยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 

S  =  Systems perspective : การมองเชิงระบบ 
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M =  Management by fact : การบริหารงานดวยขอมูลขอเท็จจริง 

I  =  Innovation, Individual Commitment : การใชนวัตกรรม การต้ังเปาหมายรายบุคคล 

L =  Learning : การเรียนรู 

          E =  Evidence base approach, Empowerment : การใชขอมูลเชิงวิชาการ การใหอํานาจการ

ตัดสินใจ 

2. MOPH : เปนคานิยมระดับกระทรวงที่องคกรพยาบาลนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลใหลุลวงตามเปาหมาย  

M : Mastery : ความเปนนายตนเอง รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

O : Originality : ใชความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมใหมเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน  

P : People Centered Approach : ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  

H : Humility : ความออนนอมถอมตน  

3. ชื่อสัตย รับผิดชอบ สามัคคี เปนอัตลักษณที่ยึดมั่นองคกรคุณธรรมของโรงพยาบาล 

คานิยมทั้ง 3 อยางที่กลาวมาไดถูกถายทอดลงสูผูปฏิบัติ โดยการจัดอบรมระดับองค โดยผูบริหารสูงสุด 

และทีมลูกคาสัมพันธ สวนอัตลักษณที่เปนคานิยม องคกรคุณธรรมไดจัดอบรมแกบุคลากรทุกระดับ ในระดับ 

คปสอ.  

 

เปาหมาย(Goals) 

1. เปนองคกรที่เปนเลิศทางดานการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ 

2. เปนองคกรแหงคุณภาพ ความปลอดภัย และการเรียนรู 

3. เปนองคกรที่สรางผลงานดานวิชาการ นวัตกรรม EBP และงานวิจัยทางการพยาบาล 

4. เปนองคกรคุณธรรม และบุคลากรมีความสุข 

 

เข็มมุงป 2560 (Hoshin) 

1. พัฒนาการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมครอบคลุมทั้ง 4 มิติใหมีคุณภาพ

ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

2. พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหมีสมรรถนะมีคุณภาพ และมีสุขภาวะ  

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม การสราง EBP ,CQI และการวิจัย

ทางการพยาบาล 

5. พัฒนาการใชกระบวนการทางการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณ 

6. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยตอเน่ืองใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

7. พัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 
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แผนกลยุทธ (Strategy) องคกรพยาบาล 

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนภายใน 3 ป (2559-2561) 

กลยุทธหลัก  SO  Strategy  (ขยาย,พัฒนา,สงเสริม,สราง) 

SO1 พัฒนาการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมครอบคลุมทั้ง 4 มิติใหมีคุณภาพได

มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

SO2 พัฒนาระบบการดูแลผูปวยตอเน่ืองใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

SO3 พัฒนาการใชกระบวนการทางการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณ 

กลยุทธพัฒนา WO  Strategy (สงเสริม,ปรับปรุง,เรงรัด ,แกไข,ประสานความรวมมือ ขอการสนับสนุน) 

WO1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

WO2 พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหมีสมรรถนะ มีคุณภาพและมีสุขภาวะ 

WO3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม การสราง EBP และการวิจัยทางการ

พยาบาล 

WO4 พัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ
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Nursing Assignment 

- Case Manager 

- Disease Manager 

- Case & Functional Method 

- Se-mi Functional Method 

 

Nursing 

Care Model 

Nursing Care Delivery 

CNPG , Care Map, SP ,WI , 

RI ,RE, 

C3 THER + HELP   

Nursing Diagnosis 

 

 

Knowledge Management 

- Knowledge Asset 

- Good Practice 

- Best Practice 

- Evidence Best Practice 

- CQI  

- Innovation,  Mini research, 

R2R 

Nursing Record 

- SOAPIE 

- Focus Charting, 

Narrative Record 

Discharge Plan 

Exit Care 

DMETHODS, COC 

Nursing Assessment 

- Triage  ,PPS score , SOS ,NIHSS,  SIRS  Criteria ,GCS,Hendrich II score  

- Alvarado Score ,AWS ,Mallampati,,Pain Score ,Braden Score ,APGAR score    

- LATCH Score ,2Q9Q, 8Q มBishop Score ,Transtheoretical Model 

- AUDIT, Fagerstrom test for nicotine dependence ,Appendix ,ESAS  ,V2, ADL 

- ASA ,11 Gardon 

 

 

Nursing Monitoring Care 

- SOS  , Pain Score , AWS ,GCS, 

PAR score , Hendrich II score 

,2Q9Q, 8 Q,PPS score, 

ESAS,Braden Score ,Appendix 2,V2  

 

Nursing Care Process 

A : Nursing Assessment 

D : Nursing diagnosis 

P : Nursing Care Plan 

I : Nursing Implementation 

E : Nursing Evaluation 

 

 

ลงชื่อ 

(นางวัลภา วิเศษศุกล) 

หัวหนากลุมงานการ

 

 

Nursing Care Goals 

- PSG :SIMPLE 

- 7 Aspects 
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Alignment Focus 

 

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

 
“เปนองคกร การบริการดานการพยาบาลและการผดุงครรภ ที่เปนเลิศ” 

 

KRA 21 บุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะและเพียงพอ 

  KRA 211  บุคลากรทางการพยาบาลผานการประเมินสมรร  

  KRA 212 บุคลากรมีสุขภาวะและมีความสุข เปน

แบบอยางที่ดีดานสุขภาพ 

KRA 31  เปนองคท่ีมีวัฒนธรรมคุณภาพ ความ

ปลอดภัย และการเรียนรู 

  KRA 311 มีผลงานการพัฒนาคุณภาพ 

  KRA 312  มีความปลอดภัยทั้งผูรับบริการและผู

ใหบริการ 

   KRA 133 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรทั่วทั้งองคกร 

 

KRA 41 เปนองคกรคุณธรรมบุคลากรมี

ความสุข 

   KRA411 บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความ

ผูกพันกับองคกร 
 

    KRA412  บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข 

ผูใ
ชบ

ริก
าร

แล
ะผ

ูม
ีสว

น

ได
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น
เสี

ย 

มา
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นก
าร

พัฒ
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บริ
หา
ร 

คุณ
ภา
พท

ั่วท
ั้ง 

 

กา
รเ

รีย
น

รูแ
ละ

กา
รพั

ฒ
น

า 

กา
รบ

ริห
าร

กา
รเ

งิน
กา
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KRA 22  Competency Assessment 

          KRA 221 Core competency 

          KRA 222 Functional Competency 

KRA 23  Performance Management System 

       KRA 231 pre assessment 

       KRA 232 Annual performance assessment 

KRA 24  Personal Healthy 

      KRA 241 good health 

KRA 32 Quality Culture 

          KRA 321 CQI ,Innovation 

          KRA 322 EBP 

KRA 33 Safety Culture 

          KRA 331 PSG 

          KRA 332 Green & Clean hospital , Healthy workplace 

KRA 34 Leaning Culture 

       KRA 341 R2R  Minii- research  

KRA 42 มาตรฐานองคกรคุณธรรม 

        KRA 421 ผานการประเมินองคกรคุณธรรม 

          

KRA 43 มาตรฐานธรรมาภิบาล 

      KRA 431 CSA 

      KRA 432 Internal Audit  

KRA 15 องคการมีสุขภาวะ 

KRA 151 ทุนองคการ KRA 152 บุคลากรมีคุณภาพ 

KRA 16 เสถียรภาพการเงินการคลัง 

KRA 161 บริหารการเพิ่ม

 

KRA 162 บริหารการลดรายจาย 

KRA 163 ตนทุนระบบสุขภาพ

 

KRA 153 คุณคาสารสนเทศ 

KRA  13  มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 

        KRA 131 มาตรฐานบริการพยาบาล 10 งาน 

        KRA 132 คุณภาพบริการพยาบาล 10 งาน 

KRA 14  Nursing Care Models : 4 dimension & Holistic 

      KRA 141  Nursing Care Process 

       KRA 142 Nursing record 

KRA 11 บริการทางการพยาบาลท่ีเปนเลิศ 

            KRA 111 บริการพยาบาลมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

            KRA 112 เขาถึงบริการอยางไมเปนอุปสรรค 

          KRA 113 มีความปลอดภัยไมมีภาวะแทรกซอน 

 KRA 12 บริการดวย Service Mind 

           KRA 121 ผูรับบริการพึงพอใจ 

M1 พัฒนาการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ

แบบองครวมครอบคลุมท้ัง 4 มิติ อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน

และมีความปลอดภัย 

M2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี

สมรรถนะมีคุณภาพ และมีสุขภาวะ 
M3 พัฒนาใหเปนองคกรคุณภาพ 

ความปลอดภัยและการเรียนรู 

 

M4 พัฒนาใหเปนองคกร

คุณธรรม บุคลากรมีความสุข 
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ตัวช้ีวัดระดับองคกรพยาบาลตามกลยุทธ (Nursing Organization Indicators) 

 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

 SO1 พัฒนาการ

ใหบริการทางการ

พยาบาลและการ

ผดุงครรภแบบองค

รวมครอบคลุมทั้ง 4 

มิติใหมีคุณภาพได

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย 

1. การบริการทางการ

พยาบาลมีคุณภาพได

มาตรฐานและไดรับการ

รับรองจากสํานักการ

พยาบาล 

1.  ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน QA จาก

สํานักการพยาบาล ระดับ 3  

คณะกรรมการ

บริหารการ

พยาบาล 

 2. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย AMI ใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1. รอยละผูปวย AMI เกิดภาวะ Cardiogenic 

Shock  < 3  

2. รอยละผูปวย AMI ไดรับยา SK ภายใน 45 

นาที หลังการวินิจฉัย 100 % 

3. อุบัติการณผูปวยมีภาวะแทรกซอนหลังใหยา 

SK  0 ราย 

4. รอยละการเกิด Recurrent MI < 3 % 

งานการ

พยาบาลผูปวย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช 

 3. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย Stroke 

ใหไดมาตรฐาน 

1. รอยละผูปวย Acute Stroke เขาระบบ 

Fast Track 100% 

2. รอยละผูปวย Acute Strokeไดรับการสงตอ

ภายใน 30 นาทีหลังการวินิจฉัย 100 % 

งานการ

พยาบาลผูปวย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช 

 4. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย Sepsis 

ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

1. รอยละผูปวย Sepsis  ไดรับ ATB ภายใน  1 

ชม. หลังการวินิจฉัย 100 % 

2. รอยละผูปวย Sepsis เกิดภาวะ Septic 

Shock  < 5 % 

งานการ

พยาบาลผูปวย

ใน 

 5. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย โรคไต

วายใหไดมาตรฐาน  

1. รอยละการใหบริการบําบัดทดแทนไตใน

คนไข ESRD > 80 % 

2. อัตราการติดเช้ือในชองทองในผูปวย CAPD 

(Episodes/month) : 30 เดือน ≤ 1 

3. อัตราการติดเช้ือExit siteในผูปวยCAPD  

(Episodes/month) : 50 เดือน≤ 1 

4. อุบัติการณติดเช้ือนํ้า RO  0 ครั้ง 

 

คลินิกโรคไต 
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 6. พัฒนาการพยาบาล

ผูปวยนอกใหเปน OPD 

คุณภาพ 

1. ระยะเวลารอคอยคัดกรอง(Screening) ≤40 

นาที 

2. อุบัติการณการคัดกรองผูปวยไมถูกตอง 0

ราย 

3. อุบัติการณผูปวยมีอาการทรุดลงขณะรอ

ตรวจ 0 ราย 

4. รอยละผูปวยโรคสําคัญไดรับคําแนะนํากอน

กลับบาน ≥ 90  

งานการ

พยาบาลผูปวย

นอก 

 7. พัฒนาการพยาบาล

ผูปวยฝากครรภใหเปน 

ANC คุณภาพ 

1. รอยละหญิงต้ังครรภฝากครรภกอน 12 

สัปดาห  ≥ 70  

2. รอยละหญิงต้ังครรภ ANC ครบ 5 ครั้ง ≥ 70  

3. รอยละทารกแรกเกิดมีนํ้าหนักนอยกวา 

2,500 กรัม ≤ 7 

4. รอยละหญิงต้ังครรภมีภาวะโลหิตจาง≤ 10 

5. รอยละการต้ังครรภซ้ําในสตรีอายุนอยกวา 

20 ป ≤ 10 

กลุมงานบริการ

ปฐมภูมิและองค

รวม 

 8. พัฒนาการพยาบาล

ผูรับบริการคลอดใหเปน 

คลอดคุณภาพ 

1. อุบัติการณการเกิด Birth injury  0 ราย 

2. รอยละมารดาตกเลือดหลังคลอด ≤3  

3. ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนที่ 1 นาที 

≤ 15 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ 

งานการ

พยาบาลผูคลอด 

 9. พัฒนาการพยาบาล

ผูปวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

ใหเปน บริการผูปวย

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินคุณภาพ 

1. รอยละผูปวยที่อยูในภาวะคุกคามชีวิตไดรับ

การแกไขทันที่ภายใน 4 นาที 100 

2. อุบัติการณผูปวยเสียชีวิตโดยไมคาดคิดใน

หองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 0  

 

งานการ

พยาบาลผูปวย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช 

 10. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวยในใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1. จํานวนอุบัติการณความผิดพลาดในการ

บริหารยา (Drug Administration Error) 

ระดับAE = 0 

2. นอุบัติการณความผิดพลาดในการใหเลือด 

และ/หรือสารประกอบของเลือด =0 

3. อัตราการเกิดแผลกดทับของผูปวยที่นอน

รักษาในโรงพยาบาลตอ1000 วันนอนนอยกวา

หรือเทากับ 0.5 

4.อัตราการเกิดการพลัดตกหกลมของผูปวยตอ

งานการ

พยาบาลผูปวย

ใน 
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1000 วันนอนนอยกวาหรือเทากับ 0.5 

5.อัตราผูปวยบาดเจ็บจากการจัดทา การผูกยึด 

และการใชอุปกรณ/เครื่องมือ ตอ1000 วันนอน

นอยกวาหรือเทากับ 0.5 

6. อัตราการกลับเขารับการรักษาซ้ําใน

โรงพยาบาล ภายใน 28 วัน(Re-

admission)โดยมิไดวางแผนนอยกวารอยละ3 

 11. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวยวิกฤตใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1. อัตราการติดเชื้อในปอดจากการใชเครื่อง

หายใจ ตอ1000 วันนอนนอยกวาหรือเทากับ 

0.5 

2. อุบัติการณผูปวยกลับเขารักษาใน Semi – 

ICU โดยไมไดวางแผนใน  72 ช่ัวโมง 0 ราย 

 

งานการ

พยาบาลผูปวย

วิกฤต 

 12. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวยผาตัดใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1. รอยละการสงตอขณะผาตัดนอยกวาหรือ

เทากับรอยละ 3 

2. อุบัติการณมีภาวะแทรกซอนจากการผาตัด/ 

ไดรับบาดเจ็บจากกระบวนการผาตัดเทากับ0  

3. อัตราการติดเช้ือจากแผลผาตัดสะอาด ≤0.5 

% 

งานการ

พยาบาลผูปวย

ผาตัด 

 13. พัฒนาคุณภาพ

วิสัญญีพยาบาลใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1.อุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนจากการ

ใหบริการทางวิสัญญเีทากับ 0  

2.อุบัติการณ Re intubation เทากับ 0 

งานการ

พยาบาลวิสัญญ ี

 14. พัฒนาคุณภาพการ

ใหคําปรึกษาใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1.รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอการ

ใหคําปรึกษา ≥ 85 % 

งานการ

พยาบาลให

คําปรึกษา 

 15. พัฒนาระบบการ

ปองกันและควบคุมการ

ติดเช้ือใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

1. อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล ตอ1000 

วันนอนนอยกวาหรือเทากับ0.5 

2. อัตราการเกิด CAUTI ตอ1000 วันนอน

นอยกวาหรือเทากับ0.5 

3. อัตราการใช PPE ≥ 95 % 

งานพยาบาล

ควบคุมการติด

เช้ือและจาย

กลาง 

 16. พัฒนา Clinic 

บําบัดยาเสพติดใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1. อัตราคงอยูในการบําบัดรักษา

(Retention)ระยะฟนฟู 4 เดือน 

2. รอยละของผูปวยที่หยุดเสพตอเน่ือง 3 เดือน

หลังการรักษา(Remission) 

คลินิกบําบัดยา

เสพติด 
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3. อัตราคงอยูในระบบการติดตามการรักษา

(Retention)ระยะติดตาม 1 ป  

4. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูงหยุดด่ืมสุราตอเน่ือง 3 เดือนหลัง

บําบัด 

5. รอยละของผูปวย COPD หยุดสูบบุหรี่

ตอเน่ือง 3 เดือนหลังบําบัด  

6. การจําแนกระดับติดนิโคตินในผูปวยสูบบุหรี่

ที่เขารับการบําบัด 

7. อุบัติการณเกิดภาวะแทรกซอนในผู 

Alcohol withdrawal(AW)ขณะรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

 17. พัฒนาคุณภาพการ

ดูแลผูปวยโรคไมติดตอ 

กลุมผูปวยเบาหวาน 

1. รอยละผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับ

นํ้าตาลในเลือดอยูใน 70 - 130 mg % ≥ 60 

% 

2.รอยละผูปวยเบาหวานที่ควบคุมความดัน

โลหิต < 140/80mmHg ไดตามเปาหมาย ≥ 

60 % 

3. รอยละผูปวยเบาหวานที่มีภาวะ 

Hyperglycemia  FBS>350 mg%≤2 % 

4. รอยละผูปวยเบาหวานที่มีภาวะ 

Hypoglycemia  FBS<70 mg%≤2 % 

5.รอยละการ Re-admission ในผูปวย

เบาหวาน ≤3 % 

6.รอยละการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวย

เบาหวาน≤2 % 

กลุมผูปวยความดันโลหิตสูง 

1.รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีความดัน

โลหิต >160/100 mmHg ≤ 3 % 

2.รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ    

แทรกซอน ≤ 2 % 

กลุมผูปวยจิตเวช 

1. รอยละผูปวย อาการทางจิตกําเริบจากการ

งานการ

พยาบาลผูปวย

โรคไมติดตอ 
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ขาดยา นอยกวาหรือเทากับ 2  

2. รอยละผูปวยจิตเวชที่มีพฤติกรรมกาวราว

รุนแรง เทากับ 0 

3. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ : แสนประชากร  

≤ 6.3 

4. อัตราการฆาตัวตายไมสําเร็จ : แสน

ประชากร ≤ 20 

กลุมผูปวย COPD/Asthma 

1. อุบัติการณผูปวย COPD/Asthma เกิดภาวะ 

Acute Respiratory Failure  0 

2. อัตราการ Re-visit ผูปวย COPD/Asthma 

โดยมิไดวางแผน ≤ 3 % 

3. อัตราการ Re-admission ผูปวย COPD/ 

Asthma โดยมิไดวางแผน ≤ 3 % 

SO2 พัฒนาระบบ  

การดูแลผูปวยตอ 

เน่ืองใหมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลผูปวยตอเน่ืองใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1.รอยละความครอบคลุมการเย่ียมผูปวยติด

บานติดเตียง ≥ 85 % 

2. รอยละผูปวยระยะสุดทายไดรับการดูแล

แบบประคับประคอง ≥ 60 % 

3. รอยละผูปวยระยะสุดทายไดรับการจัดการ

ความปวด ≥ 70 % 

4. รอยละการ Re-visit ผูปวยโรค DM/HT 

ภายใน 28 วันโดยไมไดวางแผน ≤ 3 % 

ศูนยดูแล      

ตอเน่ือง 

SO3 พัฒนาการใช 

กระบวนการทาง  

การพยาบาลและ  

การบันทึกทางการ 

พยาบาลที่ถูกตอง 

ครบถวนสมบูรณ 

เพ่ือสงเสริมและกระตุน

ใหใชกระบวนการ

พยาบาลในการปฏิบัติ 

การการพยาบาลไดอยาง

ถูกตอง 

1. อัตราความสมบูรณการบันทึกเวชระเบียน

ทางการพยาบาล ≥ 85 % 

2. คุณภาพการใชกระบวนการพยาบาลในการ

ดูแลผูปวย ≥ 80 % 

กลุมงานการ

พยาบาล และ

งานเวชระเบียน 

WO1 พัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการ

พยาบาลใหมี

ประสิทธิภาพ 

สงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

ทางการพยาบาลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. รอยละหนวยงานในกลุมงานการพยาบาลมี

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

ระดับ 5 ≥ 80 % 

2. อุบัติการณขอมูลสารสนเทศทางการ

พยาบาลไมถูกตอง 0 

กลุมงานการ

พยาบาล โดย

ทีมสารสนเทศ

ทางการ

พยาบาล 

WO2 พัฒนา เพ่ือใหบุคลากรทางการ 1. รอยละบุคลากรทางการพยาบาลผานการ ทีมงานพัฒนา
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บุคลากรทางการ 

พยาบาลใหม ี

สมรรถนะ ม ี

คุณภาพและมี     

สุขภาวะ 

พยาบาลมีสมรรถนะที่

เพียงพอเหมาะสมตอ

การใหบริการทางการ

พยาบาล 

ประเมิน Competency ระดับ 80 % ขึ้นไป 

100 % 

2. รอยละบุคลากรทางการพยาบาลมีสภาวะ

สุขภาพดี  ≥ 70 % 

3. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรทางการ

พยาบาล ≥80 

ทรัพยากรบุคคล 

WO3 สงเสริม 

สนับสนุนการ

พัฒนาทางวิชาการ 

การสรางนวัตกรรม 

การสราง EBP และ

การวิจัยทางการ

พยาบาล 

เพ่ือกระตุนและสงเสริม

ใหบุคลากรทางการ

พยาบาลมีการพัฒนา

ความรูทางวิชาการที่

กาวหนาและทันสมัยมา

ใชในการใหบริการ

ทางการพยาบาล 

1. รอยละหนวยงานในสังกัดกลุมงานการ

พยาบาลมีผลงานทางวิชาการ, CQI, นวัตกรรม 

R2R, EBP และงานวิจัย ≥ 60 

2. จํานวนผลงานทางวิชาการ, CQI, นวัตกรรม 

R2R, EBP และงานวิจัย ที่ไดรับการคัดเลือก

เพ่ือนําเสนอในระดับ จัดหวัด เขต หรือระดับ 

ประเทศ อยางนอย 1 เรื่อง/ป 

ทีมวิชาการใน

กลุมงานการ

พยาบาล 

WO 4 พัฒนา 

ระบบการนิเทศ 

ทางการพยาบาลให 

มีประสิทธิภาพ 

 

เพ่ือติดตามกํากับการ

ปฏิบัติการทางการ

พยาบาล และชวยเหลือ

ใหคําแนะนําแกบุคลากร

ทางการพยาบาลในการ

ใหบริการที่ถูกตอง

ปลอดภัย 

1. รอยละหนวยงานในสังกัดกลุมงานการ

พยาบาลไดรับการนิเทศทางการพยาบาลจาก

ทีม NUR อยางนอยเดือนละ  1 ครั้ง 

2. อุบัติการณ A/E ที่พบจากการนิเทศทางการ

พยาบาลไดรับการแกไข ≥90 % 

กลุมงานการ

พยาบาลโดย

หัวหนากลุมงาน

การพยาบาล 
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