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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
ต.ค.-ธ.ค.64 
(รอบ 3 เดือน)

ต.ค.-ม.ีค.65 
(รอบ 6 เดือน)

ต.ค.-ม.ิย.65 
(รอบ 9 เดือน)

ต.ค.-ก.ย.65 
(รอบ 12 เดือน)

R1P1U1 จ านวนนวัตกรรม/CQI/R๒R  ไม่น้อยกว่า 15 เร่ือง 0 เร่ือง 0 เร่ือง 17  เร่ือง 18 เร่ือง กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
R1P1U2 จ านวนผลงานทีไ่ด้รับรางวัลในแต่ละระดับ (อ าเภอ/จงัหวัด/

เขต/ประเทศ)
ไม่น้อยกว่า 15 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 7 คร้ัง 18 คร้ัง กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

กลยุทธ์หลักที ่1   SO1 : การจดับริการทีม่ีคุณภาพ เขา้ถงึโดยไม่มีอุปสรรค
ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน  ประจ าปีงบประมาณ 2565

Roadmap         R1 : ระดับความส าเร็จในการจดับริการทีม่ีคุณภาพ
KRA Profile       P1 : ระดับความส าเร็จในการพฒันาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุ่มงานทีร่บัผิดชอบ



 2

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64   
(รอบ 3 เดือน)

   ต.ค.-ม.ีค.65   
(รอบ 6 เดือน)

   ต.ค.-ม.ิย.65   
(รอบ 9 เดือน)

   ต.ค.-ก.ย.65   
(รอบ 12 เดือน)

R1P2U1 งานเทคนิคการแพทย์ผ่านมาตรฐาน LA (Re-acc) ผ่าน Re-acc รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รักษาสภาพ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
R1P2U2 งานเภสัชกรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

R1P2U2.1 อบุัติการณ์การแพย้าซ้้า เท่ากับ 0 เท่ากับ 0 เท่ากับ 0 เท่ากับ 0 เท่ากับ 0 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
R1P2U2.2 อตัราการเกิด dispensing error ไม่เกิน ร้อยละ  0.01 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0.001 ร้อยละ 0.001 ร้อยละ 0.001 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
R1P2U2.3 อตัราการเกิด administration  error เท่ากับ 0 : 1000 วันนอน 0 : 1000 วันนอน 0 : 1000 วันนอน 0 : 1000 วันนอน 0 : 1000 วันนอน กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
R1P2U2.4 อตัราการส้ารองยา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน 2.10 2.27 2.20 1.97 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
R1P2U2.5 ความเหมาะสมในการส่ังใช้ยาที่ท้า DUE มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.91 ร้อยละ 89.47 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 91.18 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
R1P2U3 งานรังสีวินิจฉัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของงานวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์ รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ผ่านเกณฑ์ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
R1P2U4 งานแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานบริการ

แพทย์แผนไทยในสถานบริการ
ระดับดีเย่ียม รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ระดับดีเย่ียม กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

R1P2U5 NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์ รอการประเมิน ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ คลินิก NCD
R1P2U6 ER คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ผ่านเกณฑ์ งานอบุัติเหตุฉุกเฉิน
R1P2U7 EMS คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ผ่านเกณฑ์ งานอบุัติเหตุฉุกเฉิน

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธห์ลกัที่ 1   SO1 : การจัดบริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงโดยไม่มีอปุสรรค
Roadmap         R1 : ระดับความส้าเร็จในการจัดบริการที่มีคุณภาพ
KRA Profile       P2 : ระดับความส้าเร็จในการพฒันาคลินิกบริการ

กลุม่งานที่รับผิดชอบรหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64  
 (รอบ 3 เดือน)

   ต.ค.-ม.ีค.65   
(รอบ 6 เดือน)

   ต.ค.-ม.ิย.65   
(รอบ 9 เดือน)

   ต.ค.-ก.ย.65   
(รอบ 12 เดือน)

R1P3U1 โรงพยาบาลผ่านการ Re-accredit คร้ังที่ 2 (รักษาสภาพ) ผ่าน Re-acc รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ผ่าน Re-acc ทกุหน่วยบริการ
R1P3U2 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการพยาบาล QA ระดับ 3 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ระดับ 3 OPD IPD ER LR OR CL SP
R1P3U3 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (รักษาสภาพ) รักษาสภาพ รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รักษาสภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
R1P3U4 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 92 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 69.57 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
R1P3U5 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน Green & Clean hospital ระดับดีมาก plus

 (รักษาสภาพ)
รักษาสภาพ รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รักษาสภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

R1P3U6 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจดับริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม รักษาสภาพ รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รักษาสภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธ์หลักที่ 1   SO1 : การจดับริการที่มีคุณภาพ เขา้ถงึโดยไม่มีอุปสรรค
Roadmap         R1 : ระดับความส าเร็จในการจดับริการที่มีคุณภาพ
KRA Profile       P3 : โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพทกุระบบ

รหสัตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
  ต.ค.-ธ.ค.64   
(รอบ 3 เดือน)

  ต.ค.-ม.ีค.65  
(รอบ 6 เดือน)

  ต.ค.-ม.ิย.65  
(รอบ 9 เดือน)

  ต.ค.-ก.ย.65  
(รอบ 12 เดือน)

R1P4U1 ร้อยละรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
13.40

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
6.81

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
37.40

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
37.95

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

R1P4U2 มูลค่าการจัดซ้ือร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ฯทั้งหมด,
รายการจัดซ้ือร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้อยกว่า 30 
รายการ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานทันตกรรม    
    กลุ่มงานเภสัชกรรม

R1P4U2.1 มูลค่าการจัดซ้ือร่วมยา ≥ 20 % ของมูลค่าการ
จัดซ้ือยาทั้งหมด

ร้อยละ 23 ร้อยละ 22.43 ร้อยละ 22.65 ร้อยละ 20.46 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

R1P4U2.2 มูลค่าการจัดซ้ือร่วมวัสดุทันตกรรม ≥ 70 % ของมูลค่าการ
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม

ทั้งหมด

ร้อยละ 59.63 ร้อยละ 12.41 ร้อยละ 105.63 ร้อยละ 78.91 กลุ่มงานทันตกรรม

R1P4U2.3 มูลค่าการจัดซ้ือร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่น้อยกว่า 30 รายการ 47.80 36.34 77.26 90.38 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
R1P4U3 ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการช าระหนี้ ไม่เกิน 90 วัน 153 วัน 147 วัน 149 วัน 158 วัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
R1P4U4 อตัราส่วนทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์ (QR I/E CR) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

R1P4U4.1 QR ≥ 1 2.09 3.21 2.78 2.11 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
R1P4U4.2 CR ≥ 1.5 2.23 3.38 2.95 2.28 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
R1P4U4.3 I/E ≥ 1 1.84 1.8 1.39 1.18 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธห์ลกัที่ 1   SO1 : การจัดบริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงโดยไม่มีอปุสรรค
Roadmap         R1 : ระดับความส าเร็จในการจัดบริการที่มีคุณภาพ
KRA Profile       P4 : ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง

กลุม่งานที่รับผิดชอบรหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
  ต.ค.-ธ.ค.64  
(รอบ 3 เดือน)

  ต.ค.-ม.ีค.65  
(รอบ 6 เดือน)

  ต.ค.-ม.ิย.65  
(รอบ 9 เดือน)

  ต.ค.-ก.ย.65  
(รอบ 12 เดือน)

R2P5U1 ร้อยละผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ร้อยละ 98.04 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ศูนย์สุขภาพชุมชน

R2P5U2 ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะ
เพื่อการดูแลด้วยเครืองมือ ADL

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ร้อยละ 39.88 ร้อยละ 96.51 ร้อยละ 98.22 ร้อยละ 98.22 ศูนย์สุขภาพชุมชน

R2P5U3 ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมิน
สมรรถนะที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินการกิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน ได้รับการเย่ียมบ้าน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ศูนย์สุขภาพชุมชน

R2P5U4 การใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่
หน่วยบริการปฐมภูมิ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 14.30 ร้อยละ 30.66 ร้อยละ 45.47 ร้อยละ 47.79 ศูนย์สุขภาพชุมชน

R2P5U5 ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการหน่วยปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 รอผลไตรมาส 2 ร้อยละ 85.54 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 85.54 ศูนย์สุขภาพชุมชน

R2P5U6 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน ได้รับการคัด
กรองพฒันาการ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 97.05 ร้อยละ 100 ศูนย์สุขภาพชุมชน

R2P5U7 ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรก ภายใน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 91.67 ศูนย์สุขภาพชุมชน

R2P5U8 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ศูนย์สุขภาพชุมชน

ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธห์ลกัที่ 2  SO2 : บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายร่วมจัดการสุขภาพในพื้นที่
Roadmap        R2 : ระดับความส าเร็จของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ
KRA Profile      P5 : ระดับความส าเร็จในการพฒันางานเครือข่ายชุมชน

รหัสตัวช้ีวัด กลุม่งานที่
รับผิดชอบ
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
  ต.ค.-ธ.ค.64  
(รอบ 3 เดือน)

  ต.ค.-ม.ีค.65  
(รอบ 6 เดือน)

  ต.ค.-ม.ิย.65  
(รอบ 9 เดือน)

  ต.ค.-ก.ย.65  
(รอบ 12 เดือน)

R3P6U1 ร้อยละการใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30

ร้อยละ 1.54 ร้อยละ 5.57 ร้อยละ 7.18 ร้อยละ 11.04 กลุ่มงานทันตกรรม

R3P6U2 ร้อยละการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ เฉพาะที่ในในเด็กวัยเรียน (4-12) ปี  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50

ร้อยละ 0.15 ร้อยละ 2.61 ร้อยละ 3.70 ร้อยละ 14.53 กลุ่มงานทันตกรรม

R3P6U3 ร้อยละการเคลือบหลุมร่องฟนัในเด็กวัยเรียน (6-12) ปี  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0.11 ร้อยละ 0.19 ร้อยละ 1.92 กลุ่มงานทันตกรรม

R3P6U4 เข้าถึงทันตกรรมเฉพาะทางประชาชนในอ าเภอปะเหลียนเพิ่มขึ้น  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3

ร้อยละ 0.12 ร้อยละ 0.30 ร้อยละ 0.42 ร้อยละ 3.99 กลุ่มงานทันตกรรม

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธข์ยายงานที่ 1  ST1 : ขยายงานทันตกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน
Roadmap               R3 : ระดับความส าเร็จในการบริการงานทันตกรรมในชุมชน
KRA Profile             P6 : ระดับความส าเร็จในการบริการงานทันตกรรมในชุมชน

กลุม่งานที่รับผิดชอบรหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมาย
ปี 65
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
  ต.ค.-ธ.ค.64  
(รอบ 3 เดือน)

  ต.ค.-ม.ีค.65  
 (รอบ 6 เดือน)

  ต.ค.-ม.ิย.65  
 (รอบ 9 เดือน)

  ต.ค.-ก.ย.65  
 (รอบ 12 เดือน)

R4P7U1 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ร้อยละ 84.73 ร้อยละ 84.73 ร้อยละ 84.73 ร้อยละ 86.60 งานผู้ป่วยนอก
R4P7U2 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.02 ร้อยละ 85.10 ร้อยละ 85.70 ร้อยละ 85.20 งานผู้ป่วยใน
R4P7U3 ลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการสุขภาพ (Waiting time) ไม่เกิน 70 นาที  69 นาที 69 นาที 69 นาที 70 นาที งานผู้ป่วยนอก
R4P7U4 จ านวนอบุัติการณ์ของการไม่พร้อมใช้เคร่ืองมือแพทย์ส าคัญ ไม่เกิน 5 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 4 คร้ัง 2 คร้ัง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
R4P7U5 ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านหลักประกันสุขภาพได้รับการแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธก์ารพัฒนาที่ 1     WO1 : พฒันาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และเข้าถึงได้
Roadmap                 R4 : สถานบริการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้
KRA Profile               P7 : ระดับความส าเร็จในการเข้าถึงบริการ

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64    

(รอบ 3 เดือน)
   ต.ค.-ม.ีค.65    

(รอบ 6 เดือน)
   ต.ค.-ม.ิย.65    

(รอบ 9 เดือน)
   ต.ค.-ก.ย.65    
(รอบ 12 เดือน)

สาขาหวัใจ และหลอดเลือด
R4P8U1 ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ย AMI ทนัเวลาภายใน 30 นาท ี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 62.50 ร้อยละ 61.30 งานอุบติัเหตุฉกุเฉนิ
R4P8U2 ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ย Stroke ทนัเวลาใน 20 นาท ี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90.90 ร้อยละ 90.47 ร้อยละ 88.46 งานอุบติัเหตุฉกุเฉนิ

สาขาโรคมะเร็ง
R4P8U3 อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 30-60 ป ีในเขตรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 0 ร้อยละ 33.64 ร้อยละ 37.74 ร้อยละ 37.79 ศูนย์สุขภาพชุมชน
R4P8U4 อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในหญิงอายุ 30-70 ป ีในเขตรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 25.51 ร้อยละ 40.52 ร้อยละ 85.05 ร้อยละ 85.05 ศูนย์สุขภาพชุมชน

สาขาทารกแรกเกิด
R4P8U5 อัตราการเกิด Birth Asphyxia  ไม่เกิน 25 : 1000  

การเกิดมีชีพ
 ไม่เกิน 6.25 : 

1000 การเกิดมีชีพ
ไม่เกิน 47 : 

1000 การเกิดมีชีพ
 ไม่เกิน 0 : 1000

การเกิดมีชีพ
 ไม่เกิน 0 : 1000

การเกิดมีชีพ
งานหอ้งคลอด

R4P8U6 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุ < 28 วัน   ไม่เกิน 8 : 1000   
การเกิดมีชีพ

  ไม่เกิน 0 : 1000
   การเกิดมีชีพ

  ไม่เกิน 0 : 1000
   การเกิดมีชีพ

 ไม่เกิน 0 : 1000
 การเกิดมีชีพ

 ไม่เกิน 0 : 1000 
 การเกิดมีชีพ

งานหอ้งคลอด

สาขาสุขภาพจิต จิตเวช
R4P8U7 ร้อยละของผู้ปว่ยซึมเศร้าเขา้ถงึบริการในเขตรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 43 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 งานสุขภาพจติ
R4P8U8 ร้อยละการดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตายเปน็ไปตามเกณฑ์ในเขตรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 95.45 ร้อยละ 95.45 ร้อยละ 96.29 งานสุขภาพจติ

สาขายาเสพติด
R4P8U9 ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ้าบดัที่ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ้้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92 ร้อยละ 16.16 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 งานยาเสพติด

สาขา 5 สาขาหลัก
สาขาสูติกรรม

R4P8U10 อัตราตกเลือดของมารดาหลังคลอด ไม่เกิน ร้อยละ 5 ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 6.34 ร้อยละ 3.81 ร้อยละ 4.35 งานหอ้งคลอด

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1     WO1 : พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และเขา้ถงึได้
Roadmap                 R4 : สถานบริการจดับริการที่ได้มาตรฐาน เขา้ถงึได้
KRA Profile               P8 : เครือขา่ยบริการมีระบบพัฒนา service plan จ้านวน 14 สาขา

รหสัตัวช้ีวัด กลุม่งานที่รับผิดชอบช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
    ต.ค.-ธ.ค.64   
  (รอบ 3 เดือน)

   ต.ค.-ม.ีค.65   
(รอบ 6 เดือน)

   ต.ค.-ม.ิย.65    
(รอบ 9 เดือน)

   ต.ค.-ก.ย.65    
(รอบ 12 เดือน)

สาขาอายุรกรรม
R4P8U11 อัตราความส้าเร็จของการรักษาวัณโรค ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 85.17 กลุ่มงานบริการด้าน

ปฐมภูมิฯ

สาขาสุขภาพช่องปาก
R4P8U12 ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก/ขดัและท้าความสะอาดฟันในหญิงต้ังครรภ์    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ร้อยละ 2.40 ร้อยละ 5.71 ร้อยละ 7.38 ร้อยละ 9.07 กลุ่มงานทนัตกรรม
R4P8U13 ร้อยละการใช้บริการ P&P ในกลุ่มผู้สูงอายุ (คน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ร้อยละ 3.13 ร้อยละ 11.19 ร้อยละ 12.01 ร้อยละ 13.90 กลุ่มงานทนัตกรรม

สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
R4P8U14 ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C น้อยกว่า 7 % ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ร้อยละ 19.28 ร้อยละ 18.44 ร้อยละ 20.80 ร้อยละ 25.25 คลินิก NCD
R4P8U15 ร้อยละผู้ปว่ยความดันโลหติสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหติอยู่ในเกณฑ์   

<140/90 mmHg
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ร้อยละ 13.04 ร้อยละ 42.96 ร้อยละ 54.32 ร้อยละ 56.40 คลินิก NCD

R4P8U16 ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูงที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการประเมิน
โอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 31.72 ร้อยละ 73.88 ร้อยละ 79.78 ร้อยละ 92.46 คลินิก NCD

สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ต่อ)
R4P8U17 ร้อยละของผู้ปว่ย COPD รายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉยัโรคด้วยการตรวจ ด้วย

เคร่ือง spirometer สมรรถภาพปอด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 69 ร้อยละ 11 ร้อยละ 36.70 คลินิก NCD

R4P8U18 ร้อยละผู้ปว่ยนอก COPD (J44) และโรคหดื (J45-J46) ได้รับยาพ่นขยาย
หลอดลมออกฤทธ์ิยาวและหรือยาพ่นสเตียรอยด์

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 87.17 ร้อยละ 89.42 ร้อยละ 89.82 ร้อยละ 86.73 คลินิก NCD

R4P8U19 ร้อยละการ Re-admit ในกลุ่มผู้ปว่ย COPD ภายใน 28 วัน ไม่เกิน ร้อยละ 20 ร้อยละ 15.38 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23.30 ร้อยละ 19.82 งานผู้ปว่ยใน

รหสัตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1     WO1 : พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และเขา้ถงึได้
Roadmap                 R4 : สถานบริการจดับริการที่ได้มาตรฐาน เขา้ถงึได้
KRA Profile               P8 : เครือขา่ยบริการมีระบบพัฒนา service plan จ้านวน 14 สาขา
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64    

(รอบ 3 เดือน)
   ต.ค.-ม.ีค.65   
(รอบ 6 เดือน)

   ต.ค.-ม.ิย.65    
(รอบ 9 เดือน)

   ต.ค.-ก.ย.65    
(รอบ 12 เดือน)

สาขาโรคไต
R4P8U20 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคไตเร้ือรังที่มีการลดลงของ eGFR น้อยกว่า 4 มล./นาท/ี

1.72 ตร.ม./ปี
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ร้อยละ 69.69 ร้อยละ 65.84 ร้อยละ 67.19 ร้อยละ 65.53 คลินิก NCD

สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
R4P8U21 ร้อยละผู้รับบริการแพทย์แผนไทยเทยีบกับผู้รับบริการที่เปน็ผู้ปว่ยนอก มากกว่าหรือเทา่กับ 

ร้อยละ 20
ร้อยละ 15.70 ร้อยละ 16.38 ร้อยละ 11.41 ร้อยละ 15.06 กลุ่มงานแพทย์แผน

ไทยฯ
สาขา Palliative Care

R4P8U22 ร้อยละของผู้ปว่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองเขา้สู่
กระบวนการดูแล

มากกว่าหรือเทา่กับ
ร้อยละ 60

ร้อยละ 90.02 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 82.98 ร้อยละ 87.88 กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิฯ

สาขา RDU
R4P8U23 ร้อยละของผู้ปว่ยกลุ่มโรคเปา้หมายมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกิน ร้อยละ 20 ร้อยละ 29.13 ร้อยละ 25.41 ร้อยละ 19.88 ร้อยละ 18.79 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

รหสัตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1     WO1 : พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และเขา้ถงึได้

KRA Profile               P8 : เครือขา่ยบริการมีระบบพัฒนา service plan จ้านวน 14 สาขา
Roadmap                 R4 : สถานบริการจดับริการที่ได้มาตรฐาน เขา้ถงึได้
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64    

(รอบ 3 เดือน)
   ต.ค.-ม.ีค.65    

(รอบ 6 เดือน)
   ต.ค.-ม.ิย.65    

(รอบ 9 เดือน)
   ต.ค.-ก.ย.65    
(รอบ 12 เดือน)

R4P9U1 จ านวนบคุลากรติดเชื้อ วัณโรคปอด จากการปฏิบติังาน 0 ราย 1 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย งาน IC
R4P9U2 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไม่เกิน 1 : 1000 วันนอน ไม่เกิน 0 : 1000

 วันนอน
ไม่เกิน 0 : 1000 

วันนอน
ไม่เกิน 0 : 1000 

วันนอน
ไม่เกิน 0 : 1000 

วันนอน
งาน IC

R4P9U3 จ านวนบคุลากรที่ได้รับอุบติัเหตุสัมผัสเลือด สารคัดหล่ัง ไม่เกิน ร้อยละ ๑ ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 งาน IC
R4P9U4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (ค่า BOD) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิน 30 mg/l ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 2.10 ร้อยละ 2.10 ร้อยละ 2.00 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน  ประจ าปีงบประมาณ 2565

กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1     WO1 : พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และเขา้ถงึได้
Roadmap                 R4 : สถานบริการจดับริการที่ได้มาตรฐาน เขา้ถงึได้
KRA Profile               P9 : ระดับความส าเร็จในการควบคุมปอ้งกันการติดเชื้อ

รหสัตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit



  12

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
  ต.ค.-ธ.ค.64   
(รอบ 3 เดือน)

  ต.ค.-ม.ีค.65   
(รอบ 6 เดือน)

  ต.ค.-ม.ิย.65   
(รอบ 9 เดือน)

  ต.ค.-ก.ย.65   
(รอบ 12 เดือน)

R4P10U1 อตัราการเกิดของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  ไม่เกิน ร้อยละ 5 ร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.27 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
R4P10U2 อตัราการเกิดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ไม่เกิน ร้อยละ 5 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0.90 ร้อยละ 1.04 ร้อยละ 1.04 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
R4P10U3 ลดอตัราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 75.11 ร้อยละ 125.19 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธก์ารพัฒนาที่ 1     WO1 : พฒันาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และเข้าถึงได้
Roadmap                 R4 : สถานบริการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้
KRA Profile               P10 : ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดความรุนแรง

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64   
(รอบ 3 เดือน)

   ต.ค.-ม.ีค.65   
(รอบ 6 เดือน)

   ต.ค.-ม.ิย.65   
(รอบ 9 เดือน)

   ต.ค.-ก.ย.65   
(รอบ 12 เดือน)

R4P11U1 ร้อยละของผู้ปว่ย Stroke/CVA ได้รับ Rehabilitation program และ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 60 ร้อยละ 61.54 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 75 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

R4P11U2 ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 61.66 ร้อยละ 75.70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.70 คลินิก NCD
R4P11U3 ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเทา้ประจ าปี  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 61.66 ร้อยละ 76.24 ร้อยละ 79.50 ร้อยละ 99.70 คลินิก NCD
R4P11U4 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ได้รับยาต้านไวรัสมี Viral load < 1000 copy/ml ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 92.86 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
R4P11U5 อัตราของกลุ่มผู้ปว่ย HIV/AIDS  ที่ได้รับยาต้านไวรัส มีการติดตาม

ความสม่ าเสมอในการกินยา
มากกว่าหรือเทา่กับ 

ร้อยละ 95
ร้อยละ 96.96 ร้อยละ 96.78 ร้อยละ 96.98 ร้อยละ 97.06 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

R4P11U6 อัตราการเกิด serious adverse drug event (ระดับ F-I) ในผู้ปว่ย 
HIV/AIDS ที่ได้รับยาต้าน

น้อยกว่า ร้อยละ 5 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 1 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1     WO1 : พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และเขา้ถงึได้
Roadmap                 R4 : สถานบริการจดับริการที่ได้มาตรฐาน เขา้ถงึได้
KRA Profile               P11 : ประชาชนกลุม่ป่วยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดความรุนแรง

รหสัตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64   
 (รอบ 3 เดือน)

   ต.ค.-ม.ีค.65   
(รอบ 6 เดือน)

   ต.ค.-ม.ิย.65   
(รอบ 9 เดือน)

   ต.ค.-ก.ย.65   
(รอบ 12 เดือน)

R4P12U1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลแทรกซ้อนที่ตา ไม่เกิน ร้อยละ 5 ร้อยละ 1.34 ร้อยละ 2.11 ร้อยละ 3.45 ร้อยละ 3.50 คลินิก NCD
R4P12U2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ไต ไม่เกิน ร้อยละ 30 ร้อยละ 11.35 ร้อยละ 15.65 ร้อยละ 18.98 ร้อยละ 20.12 คลินิก NCD
R4P12U3 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ไม่เกิน ร้อยละ 3 ร้อยละ 1.90 ร้อยละ 2.47 ร้อยละ 2.79 ร้อยละ 2.95 คลินิก NCD
R4P12U4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด ไม่เกิน ร้อยละ 5 ร้อยละ 0.43 ร้อยละ 0.98 ร้อยละ 1.02 ร้อยละ 1.12 คลินิก NCD
R4P12U5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง ไม่เกิน ร้อยละ 5 ร้อยละ 0.32 ร้อยละ 1.01 ร้อยละ 0.98 ร้อยละ 1.04 คลินิก NCD

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธก์ารพัฒนาที่ 1     WO1 : พฒันาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และเข้าถึงได้
Roadmap                 R4 : สถานบริการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้
KRA Profile               P12 : อตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคที่ส าคัญและป้องกันได้

กลุม่งานที่รับผิดชอบ



  15

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64   
 (รอบ 3 เดือน)

   ต.ค.-ม.ีค.64   
 (รอบ 6 เดือน)

   ต.ค.-ม.ิย.64   
 (รอบ 9 เดือน)

   ต.ค.-ก.ย.64   
 (รอบ 12 เดือน)

R5P13U1 ความพงึพอใจของบุคลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 75.87 ทีมน า HRD
R5P13U2 ความผูกพนัของบุคลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 76.65 ทีมน า HRD
R5P13U3 ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิน ร้อยละ 55 ร้อยละ 59.13 ร้อยละ 59.89 ร้อยละ 59.16 ร้อยละ 60.73 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธก์ารพัฒนาที่ 2     WO2 : บริหารจัดการที่ดีและสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ
Roadmap                 R5 : ระดับความส าเร็จการพฒันาระบบบริหารแบบบูรณาการ
KRA Profile               P13 : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64  
(รอบ 3 เดือน)

   ต.ค.-ม.ีค.65   
 (รอบ 6 เดือน)

   ต.ค.-ม.ิย.65   
 (รอบ 9 เดือน)

   ต.ค.-ก.ย.65    
(รอบ 12 เดือน)

R5P14U1 อตัราความสมบูรณ์ทางเวชระเบียน (MRA) ผู้ป่วยใน   มากกว่าหรือเท่ากับ  
 ร้อยละ 90

ร้อยละ 90.03 ร้อยละ 83.25 ��– ��– ทีม MRA/ทีมน า IM

R5P14U2 อตัราความสมบูรณ์ทางเวชระเบียน (MRA) ผู้ป่วยนอก  มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90.61 ร้อยละ 90.48 ร้อยละ 90.93 ร้อยละ 90.87 งานเวชระเบียนและสถิติ

R5P14U3 ค่าน้ าหนักสัมพทัธ์เฉล่ียของผู้ป่วยในทั้งหมด (CMI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.57 งานเวชระเบียนและสถิติ
R5P14U4 ร้อยละความพงึพอใจการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 รอผลไตรมาส 2 ร้อยละ 89.35 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 85.90 งานสารสนเทศ
R5P14U5 ร้อยละความถูกต้องของคุณภาพฐานข้อมูล 43 แฟม้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.83 ร้อยละ 99.75 ร้อยละ 99.81 ร้อยละ 99.86 งานสารสนเทศ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธก์ารพัฒนาที่ 2     WO2 : บริหารจัดการที่ดีและสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ
Roadmap                 R5 : ระดับความส าเร็จการพฒันาระบบบริหารแบบบูรณาการ
KRA Profile               P14 : ระดับความส าเร็จในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารการพฒันาระบบสุขภาพ

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
     ต.ค.-ธ.ค.64     

(รอบ 3 เดือน)
   ต.ค.-ม.ีค.65    

(รอบ 6 เดือน)
   ต.ค.-ม.ิย.65    

(รอบ 9 เดือน)
   ต.ค.-ก.ย.65    
(รอบ 12 เดือน)

R5P15U1 ร้อยละการบรรลุผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จเชิงกลยุทธ์ (Roadmap) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 66.67 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
R5P15U2 ร้อยละการบรรลุแผนปฏิบติัการประจ าป ี(KRA Unit) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 56.41 ร้อยละ 61.25 ร้อยละ 69.23 ร้อยละ 78.13 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2     WO2 : บริหารจดัการที่ดีและสนับสนุนการจดัการระบบสุขภาพ
Roadmap                 R5 : ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารแบบบรูณาการ
KRA Profile               P15 : หน่วยงานในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารแบบบรูณาการมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ

รหสัตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
     ต.ค.-ธ.ค.64    

 (รอบ 3 เดือน)
     ต.ค.-ม.ีค.65    

 (รอบ 6 เดือน)
     ต.ค.-ม.ิย.65    

 (รอบ 9 เดือน)
     ต.ค.-ก.ย.65    
 (รอบ 12 เดือน)

R6P16U1 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 26 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 61.32 งานอบุัติเหตุฉุกเฉิน

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธโ์รงพยาบาลปะเหลยีน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
กลยุทธป์รับปรุงองค์การที่ 1     WT1 : พฒันาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
Roadmap                        R6 : ระดับความส าเร็จในการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
KRA Profile                      P16 : ระดับความส าเร็จในการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65 กลุม่งานที่รับผิดชอบ



 

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
   ต.ค.-ธ.ค.64   
(รอบ 3 เดือน)

  ต.ค.-ม.ีค.65  
(รอบ 6 เดือน)

 ต.ค.-ม.ิย.65  
(รอบ 9 เดือน)

 ต.ค.-ก.ย.65  
(รอบ 12 เดือน)

1 R1P3U4 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 92 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 69.57 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 R1P4U3 ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการช าระหนี้ ไม่เกิน 90 วัน 153 วัน 147 วัน 149 วัน 158 วัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3 R2P5U4 การใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ปว่ยนอก (OPD) ที่

หน่วยบริการปฐมภูมิ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 14.30 ร้อยละ 30.66 ร้อยละ 45.47 ร้อยละ 47.79 ศูนย์สุขภาพชุมชน

4 R3P6U1 ร้อยละการใช้บริการทนัตกรรมรวมทกุสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ร้อยละ 1.54 ร้อยละ 5.57 ร้อยละ 7.18 ร้อยละ 11.04 กลุ่มงานทนัตกรรม
5 R3P6U2 ร้อยละการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ เฉพาะที่ในในเด็กวัยเรียน (4-12) ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ร้อยละ 0.15 ร้อยละ 2.61 ร้อยละ 3.70 ร้อยละ 14.53 กลุ่มงานทนัตกรรม
6 R3P6U3 ร้อยละการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กวัยเรียน (6-12) ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0.11 ร้อยละ 0.19 ร้อยละ 1.92 กลุ่มงานทนัตกรรม
7 R4P8U1 ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ย AMI ทนัเวลาภายใน 30 นาท ี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 62.50 ร้อยละ 61.30 งานอุบติัเหตุฉกุเฉนิ
8 R4P8U3 อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 30-60 ป ีในเขตรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 0 ร้อยละ 33.64 ร้อยละ 37.74 ร้อยละ 37.79 ศูนย์สุขภาพชุมชน
9 R4P8U12 ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก/ขดัและท าความสะอาดฟันในหญิงต้ังครรภ์    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ร้อยละ 2.40 ร้อยละ 5.71 ร้อยละ 7.38 ร้อยละ 9.07 กลุ่มงานทนัตกรรม

10 R4P8U13 ร้อยละการใช้บริการ P&P ในกลุ่มผู้สูงอายุ (คน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ร้อยละ 3.13 ร้อยละ 11.19 ร้อยละ 12.01 ร้อยละ 13.90 กลุ่มงานทนัตกรรม
11 R4P8U14 ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C น้อยกว่า 7 % ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ร้อยละ 19.28 ร้อยละ 18.44 ร้อยละ 20.80 ร้อยละ 25.25 คลินิก NCD
12 R4P8U17 ร้อยละของผู้ปว่ยCOPDรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉยัโรคด้วยการตรวจด้วย

เคร่ือง spirometer สมรรถภาพปอด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 69 ร้อยละ 11 ร้อยละ 36.70 คลินิก NCD

13 R4P8U21 ร้อยละผู้รับบริการแพทย์แผนไทยเทยีบกับผู้รับบริการที่เปน็ผู้ปว่ยนอก มากกว่าหรือเทา่กับ 
ร้อยละ 20

ร้อยละ 15.70 ร้อยละ 16.38 ร้อยละ 11.41 ร้อยละ 15.06 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

14 R4P10U3 ลดอัตราปว่ยด้วยโรคไขเ้ลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่เกิน 50 ต่อแสน
ประชากร

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 75.11 ร้อยละ 125.19 กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิฯ

15 R4P11U1 ร้อยละของผู้ปว่ย Stroke/CVA ได้รับ Rehabilitation program และ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 60 ร้อยละ 61.54 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 75 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

16 R5P13U1 ความพึงพอใจของบคุลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 75.87 ทมีน า HRD
17 R5P13U2 ความผูกพันของบคุลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 รอผลไตรมาส 4 ร้อยละ 76.65 ทมีน า HRD
18 R5P13U3 ร้อยละบคุลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิน ร้อยละ 55 ร้อยละ 59.13 ร้อยละ 59.89 ร้อยละ 59.16 ร้อยละ 60.73 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน ประจ าปีงบประมาณ 2565
เฉพาะที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ณ ไตรมาส 4

กลุม่งานที่รับผิดชอบล าดับ รหสัตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65



 

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
  ต.ค.-ธ.ค.64   
(รอบ 3 เดือน)

  ต.ค.-ม.ีค.65   
(รอบ 6 เดือน)

  ต.ค.-ม.ิย.65   
(รอบ 9 เดือน)

 ต.ค.-ก.ย.65  
(รอบ 12 เดือน)

19 R5P14U1 อัตราความสมบรูณ์ทางเวชระเบยีน (MRA) ผู้ปว่ยใน  มากกว่าหรือเทา่กับ
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90.03 ร้อยละ 83.25 – – ทมี MRA/ทมีน า IM

20 R5P14U3 ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เฉล่ียของผู้ปว่ยในทั้งหมด (CMI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
0.6

ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.57 งานเวชระเบยีนและสถติิ

21 R5P15U1 ร้อยละการบรรลุผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จเชิงกลยุทธ์ (Roadmap) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 66.67 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
  

ล าดับ กลุม่งานที่รับผิดชอบ

เฉพาะที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ณ ไตรมาส 4 (ต่อ)
ผลงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปะเหลียน ประจ าปีงบประมาณ 2565

รหสัตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดระดับ Unit ค่าเป้าหมายปี 65



R ตัวชีว้ัดระดับองคก์ร (Roadmap)/ตัวชีว้ัดระดับทมีครอ่มสายงาน (Profile) เกณฑเ์ป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ

กลยทุธห์ลักที ่1 (SO1) : การจัดบรกิารทีม่คีณุภาพ เขา้ถงึโดยไมม่อีปุสรรค  

R1 ระดับความส าเร็จในการจัดบริการที่มีคุณภาพ ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ( 4/4 P ) ผ่าน
  P1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาวิชาการสู่ความเปน็เลิศ   ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ( 2/2 u )
  P2 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคลินิกบริการ    ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ( 11/11 u )
  P3 : โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพทกุระบบ     ร้อยละ 60 ร้อยละ 83.33 ( 5/6 u )
  P4 : ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง     ร้อยละ 60 ร้อยละ 87.50 ( 7/8 u )

R2 ระดับความส าเร็จของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ    ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ( 1/1 P ) ผ่าน
  P5 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานเครือข่ายชุมชน ร้อยละ 60 ร้อยละ 87.50 ( 7/8 u )

R3 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทันตกรรมในชุมชน    ร้อยละ 50 ร้อยละ 0 ( 0/1 P ) ไม่ผ่าน
  P6 : ระดับความส าเร็จในการบริการงานทนัตกรรมในชุมชน   ร้อยละ 60 ร้อยละ 25 ( 1/4 u )

R4 สถานบริการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้   ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ( 6/6 P ) ผ่าน
  P7 : ระดับความส าเร็จในการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ( 5/5 u )
  P8 : เครือข่ายบริการมีระบบพัฒนา service plan จ านวน 14 สาขา ร้อยละ 60 ร้อยละ 69.57 ( 16/23 u )
  P9 : ระดับความส าเร็จในการควบคุมปอ้งกันการติดเชื้อ       ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ( 4/4 u )
  P10 : ประชาชนกลุม่เสีย่งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดความรุนแรง ร้อยละ 60 ร้อยละ 66.67 ( 2/3 u )

สรปุผลงานตัวช้ีวัด ปี 2565
การบรรลุผลตามกลยุทธ์ รพ. ณ ไตรมาส 4

กลยทุธห์ลักที ่2 (SO2) : บรหิารความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ยรว่มจัดการสขุภาพในพืน้ที ่

กลยทุธข์ยายงานที ่1 (ST1) : ขยายงานทันตกรรมเชงิรกุสูช่มุชน

กลยทุธก์ารพัฒนาที ่1 (WO1) : พัฒนาระบบบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน และเขา้ถงึได ้



R ตัวชีว้ัดระดับองคก์ร (Roadmap)/ตัวชีว้ัดระดับทมีครอ่มสายงาน (Profile) เกณฑเ์ป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ

R4 สถานบริการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้ (ต่อ)  
  P11 : ประชาชนกลุม่ป่วยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดความรุนแรง ร้อยละ 60 ร้อยละ 83.33 ( 5/6 u )
  P12 : อตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคที่ส าคัญและปอ้งกันได้   ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ( 5/5 u )

R5 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการ   ร้อยละ 50 ร้อยละ 33.33 (1/3 P ) ไม่ผ่าน
  P13 : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล      ร้อยละ 60 ร้อยละ 0 ( 0/3 u )
  P14 : ระดับความส าเร็จในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารการพัฒนาระบบสุขภาพ ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ( 3/5 u )
  P15 : หน่วยงานในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารแบบบรูณาการมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ ร้อยละ 60 ร้อยละ 50 ( 1/2 u )

R6 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ( 1/1 P ) ไม่ผ่าน
  P16 : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ( 1/1 u )

      ตัวชี้วัดระดับ Profile  จ านวน   16   ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์   13   ตัวชี้วัด   คิดเปน็ร้อยละ    81.25
      ตัวชี้วัดระดับ Roadmap จ านวน   6   ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์   4   ตัวชี้วัด  คิดเปน็ร้อยละ     66.67

กลยทุธป์รับปรงุองคก์ารที ่1 (WT1) : พัฒนาระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ

จากผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ดังน้ี
      ตัวชี้วัดระดับ Unit   จ านวน   96   ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์   75   ตัวชี้วัด   คิดเปน็ร้อยละ    78.13

กลยทุธก์ารพัฒนาที ่2 (WO2) : บรหิารจัดการทีด่แีละสนับสนุนการจัดการระบบสขุภาพ
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