
 

ตัวช้ีวัดระดับองคกรพยาบาลตามกลยุทธ (Nursing Organization Indicators) 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

SO1 พัฒนาการใหบริการ

ทางการพยาบาลและการผดุง

ครรภแบบองครวมครอบคลุม

ท้ัง 4 มิติใหมีคุณภาพได

มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
 

1. การบริการทางการ

พยาบาลมีคุณภาพได

มาตรฐานและไดรับการรับรอง

จากสํานักการพยาบาล 

1. องคกรพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน QA จากสํานักการพยาบาล 

เปาหมาย ระดับ 3  

2. รอยละแผนงาน โครงการขององคกรพยาบาลบรรลุตามเปาหมาย ≥80  

3. รอยละ KPI ตามกลยุทธขององคกรพยาบาลบรรลุเปาหมาย≥80  

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการพยาบาล  เปาหมาย ≥85 

5. รอยละขอรองเรียนตอบริการพยาบาล ≤5 

6. จํานวนชั่วโมงการพยาบาลผูปวยนอก เปาหมาย 0.5 ชั่วโมง 

7. จํานวนชั่วโมงการพยาบาลผูปวยใน เปาหมาย  2.6-5.5 ชั่วโมง 

8. จํานวนชั่วโมงการพยาบาลผูคลอด เปาหมาย 6 ชั่วโมง 

9. จํานวนชั่วโมงการพยาบาลผูปวยผาตัด เปาหมาย 2.5 ชั่วโมง 

10. จํานวนชั่วโมงการพยาบาลผูปวยวิกฤต เปาหมาย 10-12 ชั่วโมง 

11. จํานวนชั่วโมงการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปาหมาย 2.25-2.50 ชั่วโมง 

12. รอยละหนวยงานมีผลผลิตทางการพยาบาล(Nursing Productivity)ตามเปาหมาย 90-

110 % เปาหมาย ≥80 

13. อัตราการครองเตียง(Bed occupancy rate)  เปาหมาย 80-120 % 

14. คา CMI  เปาหมาย ≥0.7 

15. การผสมผสานอัตรากําลัง เปาหมาย  65 %:25% :10 %  

คณะกรรมการ

บริหารองคกร

พยาบาล 

 2.พัฒนาคุณภาพการพยาบาล

ผูปวย AMI ใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

1. รอยละผูปวย AMI ไดรับการทํา EKG ภายใน 10 นาที เปาหมาย 100  

2. รอยละผูปวย AMI ไดรับยา SK ภายใน 45 นาที หลังการวินิจฉัย เปาหมาย 

100  

3. อุบัติการณผูปวยมีภาวะแทรกซอนหลังใหยา SK  เปาหมาย 0 ราย 

งานการพยาบาล

ผูปวยอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและนิติเวช 



 
 1. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย 

Stroke ใหได

มาตรฐาน 

1. รอยละผูปวย Acute Stroke เขาระบบ Fast Track เปาหมาย 100 

2. รอยละผูปวย Acute Strokeไดรับการสงตอภายใน 30 นาทีหลังการวินิจฉัย 

เปาหมาย 100  

งานการพยาบาล

ผูปวยอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 
 2. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย 

Sepsis ใหมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน 

1. รอยละผูปวย Sepsis  ไดรับ ATB ภายใน  1 ชม. หลังการวินิจฉัย เปาหมาย 

100  

2. รอยละผูปวย Sepsis เกิดภาวะ Septic Shock เปาหมาย ≤ 5  

งานการพยาบาล

ผูปวยใน 

 3. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย โรค

ไตวายใหได

มาตรฐาน  

1. รอยละการใหบริการบําบัดทดแทนไตในผูปวย ESRD ≥ 80  

2. อัตราการติดเช้ือในชองทองในผูปวย CAPD (Episodes/month) : 30 เดือน 

≤ 1 

3. อัตราการติดเช้ือExit siteในผูปวยCAPD  (Episodes/month) : 50 เดือน≤ 

1 

4. อุบัติการณการติดเช้ือจากการตรวจน้ํา RO  เปาหมาย 0 

คลินิกโรคไต 

 4. พัฒนาการพยาบาล

ผูปวยนอกใหเปน 

OPD คุณภาพ 

1. ระยะเวลารอคอยคัดกรองผูปวยนอกเฉล่ีย 40 นาที 

2. อุบัติการณการคัดกรองผูปวยไมถูกตอง เปาหมาย 0 

3. อุบัติการณผูปวยมีอาการทรุดลงขณะรอตรวจ เปาหมาย 0 

4. รอยละผูปวยโรคสําคัญไดรับคําแนะนํากอนกลับบาน เปาหมาย ≥ 90  

งานการพยาบาล

ผูปวยนอก 

 5. พัฒนาการพยาบาล

ผูปวยฝากครรภให

เปน ANC คุณภาพ 

1. รอยละหญิงตั้งครรภฝากครรภกอน 12 สัปดาห เปาหมาย ≥ 70  

2. รอยละหญิงตั้งครรภ ANC ครบ 5 ครั้ง เปาหมาย  ≥ 70  

3. รอยละทารกแรกเกิดมีนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม เปาหมาย ≤ 7 

4. รอยละหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง เปาหมาย ≤ 10 

5. รอยละการตั้งครรภซ้ําในสตรีอายุนอยกวา 20 ป เปาหมาย ≤ 10 

กลุมงานบริการ

ปฐมภูมิและองค

รวม 



 
 6. พัฒนาการพยาบาล

ผูรับบริการคลอดให

เปน คลอดคุณภาพ 

1. อุบัติการณการเกิด Birth injury  เปาหมาย 0 ราย 

2. รอยละมารดาตกเลือดหลังคลอด เปาหมาย ≤3  

3. ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนท่ี 1 นาที 

เปาหมาย ≤ 15 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ 

งานการพยาบาล

ผูคลอด 

 7. พัฒนาการพยาบาล

ผูปวยอุบัติเหตุ-

ฉุกเฉิน ใหเปน 

บริการผูปวย

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

คุณภาพ 

1. รอยละผูปวย Resuscitated ,Emergency และ Urgent จะไดรับการคัดกรอง
ทันที    ไมเกิน 4 นาที  เปาหมาย 100 

2. อุบัติการณผูปวยเสียชีวิตโดยไมคาดคิดเปาหมาย 0  

งานการพยาบาล

ผูปวยอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

 8. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวยในให

มีคุณภาพได

มาตรฐาน 

1. อุบัติการณความผิดพลาดในการบริหารยา(Drug Administration Error) A/E  0 

2. อุบัติการณความผิดพลาดในการใหเลือด และ/หรือสารประกอบของเลือด 0 

3. อัตราการเกิดแผลกดทับของผูปวยท่ีนอนรักษาในโรงพยาบาล : 1000 วัน ≤0.5  

4. อัตราการพลัดตกหกลม : 1000 วันนอน เปาหมาย ≤0.5  

5. อัตราผูปวยบาดเจ็บจากการจัดทา การผูกยึด และการใชอุปกรณ/เครื่องมือ : 

1000 วันนอน เปาหมาย ≤0.5  

6. รอยละกลับเขารับการรักษาซํ้าในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน(Re-

admission)โดยมิไดวางแผน เปาหมาย  ≤3 

งานการพยาบาล

ผูปวยใน 

 9. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย

วิกฤตใหมีคุณภาพ

1. อัตราการติดเช้ือในปอดจากการใชเครื่องหายใจ : 1000 วันนอน เปาหมาย ≤ 

0.5  

2. อุบัติการณผูปวยกลับเขารักษาใน Semi – ICU โดยไมไดวางแผนใน  72 

งานการพยาบาล

ผูปวยวิกฤต 



 

ไดมาตรฐาน ช่ัวโมง เปาหมาย 0 ราย 
 10. พัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลผูปวย

ผาตัดใหมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน 

1. รอยละการสงตอขณะผาตัด เปาหมาย ≤3  

2.  รอยละติดเช้ือจากแผลผาตัดสะอาด เปาหมาย  ≤0.5  

3.  อุบัติการณมีภาวะแทรกซอน/บาดเจ็บจากกระบวนการผาตัด เปาหมาย 0  

 

งานการพยาบาล

ผูปวยผาตัด 

 11. พัฒนาคุณภาพ

วิสัญญีพยาบาลใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1. อุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหบริการทางวิสัญญี เปาหมาย  0 

2. อุบัติการณการ Re-Intubation เปาหมาย 0 

งานการพยาบาล

วิสัญญี 

 12. พัฒนาคุณภาพการ

ใหคําปรึกษาใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหคําปรึกษา  เปาหมาย ≥ 85  งานการพยาบาล

ใหคําปรึกษา 

 13. พัฒนาระบบการ

ปองกันและควบคุม

การติดเช้ือใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1. อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล : 1000 วันนอน  เปาหมาย ≤ 0.5  

2. อัตราการเกิด CAUTI  : 1000 วัน On Catheter เปาหมาย  ≤ 0.5  

 

งานพยาบาล

ควบคุมการติด

เช้ือและจายกลาง 

 14. พัฒนา Clinic บําบัดยา

เสพติดใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

1. อัตราคงอยูในการบําบัดรักษา(Retention)ระยะฟนฟู 4 เดือน เปาหมาย 

≥70 

2. รอยละของผูปวยท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลังการรักษา(Remission) ≥50 

3. อัตราคงอยูในระบบการติดตามการรักษา(Retention)ระยะติดตาม 1 ป 

เปาหมาย≥60 

4. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงหยุดดื่มสุราตอเนื่อง 3 

เดือนหลังบําบัดเปาหมาย ≥70 

คลินิกบําบัดยา

เสพติด 



 

5. รอยละของผูปวย COPD หยุดสูบบุหรี่ตอเนื่อง 3 เดือนหลังบําบัด เปาหมาย 

≥50 

6. อุบัติการณเกิดภาวะแทรกซอนในผู Alcohol withdrawal(AW)ขณะรักษา

ตัวในโรงพยาบาล เปาหมาย 0 
 15. พัฒนาคุณภาพการดูแล

ผูปวยโรคไมติดตอใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

กลุมผูปวยเบาหวาน 

1. รอยละผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูใน 70 - 130 mg 

%≥60  

2. รอยละผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมความดันโลหิต< 140/80mmHg ไดตาม

เปาหมาย≥60  

3. รอยละผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะ Hyperglycemia  FBS>350 mg%≤2  

4. รอยละผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะ Hypoglycemia  FBS<70 mg%≤2  

5. รอยละการ Re-visit ผูปวยโรค DM ภายใน 28 วันโดยไมไดวางแผน ≤ 3 

6. รอยละการ Re-admission ในผูปวยเบาหวาน เปาหมาย ≤3  

7. รอยละการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน เปาหมาย ≤2  

กลุมผูปวยความดันโลหิตสูง 

1. รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีมีความดันโลหิต >160/100 mmHg 

เปาหมาย ≤3  

2. รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน เปาหมาย ≤2  

3. รอยละการ Readmission ผูปวยโรค HT ภายใน 28 วันโดยไมไดวางแผน ≤ 

3 

กลุมผูปวยจิตเวช 

1. รอยละผูปวยอาการทางจิตกําเริบจากการขาดยา เปาหมาย ≤ 2  

2. อุบัติการณผูปวยจิตเวชท่ีมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง เปาหมาย  0 

งานการพยาบาล

ผูปวยโรคไม

ติดตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ : แสนประชากร  เปาหมาย 6.3 

4. อัตราการฆาตัวตายไมสําเร็จ : แสนประชากร เปาหมาย  ≤20 

กลุมผูปวย COPD/Asthma 

1. อุบัติการณผูปวย COPD/Asthma เกิดภาวะ Acute Respiratory Failure  

0 

2. รอยละ Re-visit ผูปวย COPD/Asthma โดยมิไดวางแผน เปาหมาย  ≤ 3  

3. รอยละ Re-admission ผูปวย COPD/Asthma โดยมิไดวางแผน เปาหมาย ≤ 

3  
 16. เพ่ือใหผูท่ีติดเช้ือ HIV 

และผูปวยโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธไดรับการ

ดูแลท่ีมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

1. รอยละของผูปวย/ผูติดเชื้อ เอชไอวีท่ีกินยาตานไวรัส  

อยางนอย 12 เดือน มี VL <50 copies/ml เปาหมาย ≥ 90 

2. รอยละของผูติดเชื้อ เอชไอวีท่ีกินยาตานไวรัสไดรับการตรวจ VL อยางนอย 1 

ครั้ง/ป เปาหมาย ≥ 90 

3. รอยละของผูปวย/ผูติดเชื้อ เอชไอวี ท่ีมีชีวิตอยูไดรับยา ตานไวรัส และยังคงอยูใน

ระบบการรักษา เปาหมาย ≥ 90 

4. รอยละของผูปวย/ผูติดเชื้อ เอชไอวี ท่ียังมีชีวิตอยูและ ไมไดรับยาตานไวรัส และ

ยังคงอยูในระบบการรักษา เปาหมาย ≥ 80 

5. รอยละของทารกท่ีเกิดจากแมผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับการตรวจ  PCR DNA ภายใน 1 

เดือน หลังคลอด เปาหมาย 100 

6. รอยละกลุมประชากรหลักไดรับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี เปาหมาย ≥ 

80 

7. รอยละของผูไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ในป ท่ีประเมิน ไดรับการ

สงตอเขาสูระบบการรักษา เปาหมาย ≥ 70 

8. รอยละของผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ไดรับคัดกรองอาการวัณโรค เปาหมาย ≥ 90 

ARV Clinic 

 



 

SO 2 พัฒนาระบบการดูแลผูปวย

ตอเน่ืองใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแล

ผูปวยตอเนื่องใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

1. รอยละความครอบคลุมการเย่ียมผูปวยติดบานติดเตียง เปาหมาย ≥ 85  

2. รอยละผูปวยระยะสุดทายไดรับการดูแลแบบประคับประคอง เปาหมาย ≥ 60  

3. รอยละผูปวยระยะสุดทายไดรับการจัดการความปวด เปาหมาย 100 

ศูนยดูแลตอเนื่อง 

SO 3 พัฒนาการใชกระบวนการ

ทางการพยาบาลและการ

บันทึกทางการพยาบาลท่ี

ถูกตองครบถวนสมบูรณ 

เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหใช

กระบวนการพยาบาลในการ

ปฏิบัติการการพยาบาลได

อยางถูกตอง 

1. อัตราความสมบูรณการบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาล เปาหมาย ≥ 85 % 

2. คุณภาพการใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยเปาหมาย  ≥ 80 % 

กลุมงานการ

พยาบาล และ

งานเวชระเบียน 

WO1 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

สงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ระบบสารสนเทศทางการ

พยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล มากกวาระดับ 3  

 

กลุมงานการ

พยาบาล โดยทีม

สารสนเทศ

ทางการพยาบาล 

WO 2 พัฒนาบุคลากรทางการ

พยาบาลใหมีสมรรถนะ มี

คุณภาพและมีสุขภาวะ 

เพ่ือใหบุคลากรทางการ

พยาบาลมีสมรรถนะท่ี

เพียงพอเหมาะสมตอการ

ใหบริการทางการพยาบาล 

1. รอยละความผูกพันของบุคลากรทางการพยาบาล เปาหมาย  ≥70  

2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลเปาหมาย  ≥70  

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลผานการประเมิน Competency เปาหมาย 

100 

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลปวยเปนโรคเบาหวาน เปาหมาย ≤ 4 

5. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง เปาหมาย≤ 8 

6. รอยละบุคลากรทางการพยาบาลไดรับวัคซีนปองกันโรค เปาหมาย 100 

7. รอยละบุคลากรทางการพยาบาลมีสุขภาพดี เปาหมาย ≥75  

8. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลไดรับอุบัติเหตุถูกของแหลมของมีคม จากการ

ทีมงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 



 

ทํางาน เปาหมาย ≤ 5 

WO 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

ทางทางวิชาการ การสราง

นวัตกรรม การสราง EBP และ

การวิจัยทางการพยาบาล 

เพ่ือกระตุนและสงเสริมให

บุคลากรทางการพยาบาลมี

การพัฒนาความรูทาง

วิชาการท่ีกาวหนาและ

ทันสมัยมาใชในการ

ใหบริการทางการพยาบาล 

1. รอยละหนวยงานในสังกัดกลุมงานการพยาบาลมีผลงานทางวิชาการ, CQI, 

นวัตกรรม ,R2R, EBP และงานวิจัย เปาหมาย  ≥60 

2. จํานวนผลงานทางวิชาการ, CQI, นวัตกรรม ,R2R, EBP และงานวิจัย ท่ีไดรับ

การคัดเลือกเพ่ือนําเสนอในระดับ จัดหวัด เขต หรือระดับประเทศ อยางนอย 1 

เรื่อง/ป 

ทีมวิชการในกลุม

งานการพยาบาล 

WO 4 พัฒนาระบบการนิเทศ

ทางการพยาบาลใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

เพ่ือติดตามกํากับการ

ปฏิบัติการทางการพยาบาล 

และชวยเหลือใหคําแนะนํา

แกบุคลากรทางการพยาบาล

ในการใหบริการท่ีถูกตอง

ปลอดภัย 

1. รอยละหนวยงานในสังกัดกลุมงานการพยาบาลไดรับการนิเทศทางการ

พยาบาลจากทีม Supervisor อยางนอยเดือนละ  1 ครั้ง เปาหมาย 100 

2. รอยละอุบัติการณ A/E ท่ีพบจากการนิเทศทางการพยาบาลไดรับการแกไข 

เปาหมาย ≥90  

กลุมงานการ

พยาบาลโดย

หัวหนากลุมงาน

การพยาบาล 

 

 

 

 

 

 


