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หวัขอ้น ำเสนอ

แผนพฒันำงำน
ตอ่ไป

แนวคดิ ควำมเป็นมำ

ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญั และ
กำรน ำไปใช้

วธิดี ำเนนิงำน จำก

อดตีสูป่จัจบุนั



แนวคดิ ควำมเป็นมำ

Indicator

ดัชนี
ตัวชี้น ำ 

เครื่องชี้วัด 
KPI



ตัวชี้วัด (Indicator)
- เป็นเคร่ืองมือบอกทิศทำง หรือใช้ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ หรือกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละเรื่องว่ำบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยแค่ไหน 

- ใช้ดูผลสัมฤทธิ์ของงำน หรือระบุผลส ำเร็จของงำนว่ำส ำเร็จหรือไม่ โดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดในมิติต่ำงๆ เช่น เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

ความหมาย วตัถปุระสงค์



ท่ีมา :shorturl.at/cdfmV

ตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนนิงำนหลกั (Key Performance Indicators : KPIs)
หรอื ดชันชีีว้ดัผลงำนหรอืควำมส ำเร็จของงำน

- เป็นหน่วยวัดความส าเร็จของการท างาน การด าเนนิงาน โดยเทยีบผลการท างาน
กับมาตรฐานหรอืเป้าหมายทีก่ าหนดขึน้  หน่วยวัดควรมผีลเป็นตัวเลขทีนั่บได ้ 
และตอ้งสือ่ถงึเป้าหมายในการด าเนนิงานทีส่ าคัญ   เพือ่ความชดัเจนในการ
ก าหนด ตดิตาม และประเมนิผลการท างาน การด าเนนิงาน

- ใชป้ระเมนิผลการท างานของระดับบคุคล ประเมนิผลความกา้วหนา้ของการบรรลุ
วสิัยทัศน ์เพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการท างานขององคก์ร



Logic Model
ระดับโรงพยาบาล

Logic Model
ระดับฝ่ายการพยาบาล
และงานการพยาบาล

Performance 

Agreement
ระดับบุคคล

ประเภทของตวัช้ีวดั

แบ่งตามระดับการใช้งาน

ท่ีมา https://km.mof.go.th/th/view/attachment/file/34313039/principle%20of%20KPI.pdf
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แบ่งตามมติิคุณภาพ

ประเภทของตวัช้ีวดั

มติคิณุภำพ ตวัอยำ่ง ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย
สถำบนั

เทยีบเคยีง
(ถำ้ม)ี

ผลกำรด ำเนนิกำรตำมปีงบประมำณ

2559 2560 2561 2562

Quality  (คณุภำพ) Total Re-admit (28 วนั) < 2% -

อตัราระยะเวลาทารกกลุม่เสีย่งทีม่ภีาวะ 
Hyperbillirubinemia ไดร้ับการรอสอ่งไฟ
≤ 10 นาที

> 90 % -

Safety
(ควำมปลอดภยั)

Medication Related Harm
จ านวนของความคลาดเคลือ่นการใชย้า
ระดบั C-D 

0 ครัง้ -

จ านวนของความคลาดเคลือ่นการใชย้า
ระดบั E ขึน้ไป 

0 ครัง้ -

Cost  (ตน้ทนุ/ควำม
คุม้คำ่)

Occupancy rate ≥ 72 % -

Satisfaction/
Dissatisfaction/ 
Engagement (ควำมพงึ
พอใจ/ไมพ่งึพอใจ)

Customer satisfaction index 

อตัราความพงึพอใจ (Top box)

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นการบรกิาร

≥ 95 %

≥ 65 %

0 ครัง้

-

-

-

กำรเตรยีมพรอ้มตอ่ภำวะ
ฉุกเฉนิ

- จ านวนของการซอ้มอคัคภียัตามแผน 1 ครัง้/ปี -

อืน่ๆ



แบ่งตามกระบวนการส าคญั

ประเภทของตวัช้ีวดั







ลักษณะของตัวช้ีวัดทีด่ี  
- สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ขององค์กร
- แสดงถึงควำมส ำคัญต่อองค์กรและหน่วยงำน คือ แสดงผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ
ขององค์กร และ แสดงถึงกิจกรรมหรืองานท่ีส าคัญ หากผิดพลาดจะก่อให้เกิดปัญหา
ร้ายแรงต่อองค์กรหรือหน่วยงาน 
- ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ(Leading Indicators) และตัวชี้วัดที่เป็นผล
(Lagging Indicators) 
- ประกอบด้วยมิติหรือมุมมองที่หลำกหลำย เช่น การให้บริการ มิได้วัดจาก
ผู้รับบริการเท่านั้น แต่ควรวัดด้านคุณภาพการให้บรกิาร และด้านการพัฒนาองค์กรที่
เกี่ยวข้องด้วย



ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี (ต่อ)
- ต้องมบีุคลำกรหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดทุกตัว 

- ควรเป็นตัวช้ีวัดท่ีองค์กรสำมำรถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80  

- สามารถวัดได้ และเป็นที่เข้ำใจของบุคลำกรทั่วไป  ไม่ใช่แค่ผู้จัดท าตัวชี้วัดเท่านั้น 

- ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญขององค์กรได้
นอกเหนือจากการวัดเพื่อการประเมินผลงาน 

- ไม่ท ำใหเ้กิดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร ซึ่งผู้จัดท าตัวช้ีวัดต้องมีความอดทน และกล้า
ที่จะประเมินแบบตรงไปตรงมา ไม่อคติ



ท่ีมา :shorturl.at/cdfmV

Smart KPI

ขอ้ควรค ำนงึในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัและคำ่เป้ำหมำย



วธิดี ำเนนิงำน จำกอดตีสูป่จัจบุนั  

แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพือ่ด าเนนิงาน  ก าหนดบทบาท 
หนา้ที ่ความรับผดิชอบ (ระดบัฝ่ายฯ งานฯ หอผูป่้วย)

• วเิคราะห ์ทบทวนและก าหนดตวัชีว้ัดทีส่ าคญั 

• จัดท าขอ้มลูตวัชีว้ัด

• ออกแบบการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

• เก็บรวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู

• จัดเก็บฐานขอ้มลู และจัดท าการรายงานผล

• พัฒนาตวัชีว้ัด ประเมนิ และตดิตามผลการ
ด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง



วธีิการจดัท าตวัช้ีวดั

- กรณตีัวอย่าง 



การจัดเกบ็ฐานข้อมูล และการจัดท าการรายงานผล

- จากอดีตสู่ปัจจุบนั  
- กรณีตวัอยา่ง



แผนภมูโิครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน 

ของงำนกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์

ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญั และกำรน ำไปใช้



ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญั
งำนกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร ์

ระดบังานการพยาบาล 

- Logic model

- กรณีตวัอยา่ง 



ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญั
งำนกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร ์

ระดบัหอผูป่้วย 

- Dashboard

- Self Assessent Report (SAR)

- กรณีตวัอยา่ง 



ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญั
งำนกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร ์

ระดบับคุลากร 

- Performance Agreement (PA)

- กรณีตวัอยา่ง



ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญั
งำนกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร ์

ระดบัทมีครอ่มสายงาน
- กรณีตวัอยา่ง  ตวัชีว้ดัทีใ่ชร้ว่มกบั
ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์



- พัฒนาศกัยภาพของคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิคณุภาพงานบรกิารพยาบาล

- พัฒนาตวัชีว้ัดใหท้นัสมยั ไวตอ่การประเมนิ  สะทอ้น
คณุภาพของการพยาบาล

- ทบทวนความรู ้ และใหข้อ้เสนอแนะการใชป้ระโยชน์
จากตวัชีว้ัดกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

- พัฒนาการจัดระบบฐานขอ้มลูดว้ยระบบสารสนเทศ 
ใหท้ันสมยั  สามารถเขา้ถงึ และน าไปใชป้ระโยชน์
สะดวกขึน้

แผนพฒันำงำนตอ่ไป



Office Properties Income Trust (OPI) ภาพรวมทัว่ไปของธุรกิจของบริษทัและยทุธศาสตร์การบริหาร



Q & A


