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Strategy  Mapโรงพยาบาลผักไห่ 
วิสัยทัศน์ :  โรงพยาบาลชุมชนที่มีคณุภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีอย่างย่ังยืน 
พันธกิจ :     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง  มีประสิทธิภาพ 
                2. พฒันาระบบบริการ  ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ แก่ผู้รับบริการครอบครัวและชุมชน                  
                3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสขุภาพ 
                4. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1.  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2.  
พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  3.  
พัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง 

F1. มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพียงพอ F2.ประชาชนป่วยและตายด้วยโรคและภัยสุขภาพลดลง 

(DM,HT, stroke,STEMI,DHF,โรคอุบัติใหม)่ 
F3. ประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

C1.บริหารจัดการโดยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

I1.พัฒนาระบบทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

I3.พัฒนาระบบ PMS I4.พัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน 

I5.พัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผล 

L1.บุคลากรมีความสุข 
และความผูกพัน 

L2.บุคลากรมีความรู้สมรรถนะในการ
ท างาน 

L4.เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

ผู้รับบริการปลอดภัย  เครือข่ายเข้มแข็ง  บุคลากรมีความสุข 

C2.มีระบบบริหารการเงิน
การคลังที่มปีระสิทธภิาพ 

C4.หน่วยบริการผ่านเกณฑค์ุณภาพ 
(QA,HA,LA,RA,รพสต.ตดิดาว) 

C5. ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

C6.ภาคีเครือข่ายบริการมี
คุณภาพ 

 

I6.พัฒนาระบบข้อมูล
เพ่ือบริหารจัดการ 

I7.พัฒนาระบบบริการให้
ได้มาตรฐาน ผ่านการ

รับรอง HA 

L5. วิจัย/R2R /CQI 
นวัตกรรม  

I2.พัฒนาระบบการเงิน
การคลัง 

C7.ชุมชนเข้มแขง็ 

I9. พัฒนาภาคี
เครือข่ายระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมิ 

I10. พัฒนาแกนน าด้าน
สุขภาพในชุมชน 

C3. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  4.  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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พันธกิจ (mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Coverage KPI 
1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

1. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 
เครื่องมือ  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการ ทรัพยากร (การเงินการ
คลัง,ควบคุมภายใน,เครื่องมือ) 
 

1. มีการบริหารจัดการการเงินการคลังที่
มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ
โรงพยาบาล 
3. เพ่ือให้บุคลากร เก่ง ดี มีสุข ผูกพัน
และสุขภาพดี 

1.ระดับวิกฤตการเงิน 
2. อัตราการติดเชื้อของบุคลากร 

2. พัฒนาระบบบริการ   
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 
ฟ้ืนฟูสภาพ แก่
ผู้รับบริการครอบครัว
และชุมชน                  

2. พัฒนาระบบบริการ
ให้มีคุณภาพ 

2. ประชาชนได้รับบริการที่
ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
และมีความพึงพอใจ 
3. เครือข่ายคุณภาพเพ่ือ
คุณภาพของผู้ใช้บริการและ
ประชาชน 
 

2. พัฒนาระบบบริการคุณภาพ
เพ่ือตอบสนองความคาดหวังแก่
ผู้ใช้บริการ 
3. เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานพึงพอใจ 
 

4. เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี ใน
กลุ่มเป้าหมายส าคัญ 
5. เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
6. เพ่ือให้เกิดหน่วยงานบริการคุณภาพ 
7. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ 
8.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรงัสามารถ
ดูแลตนเองได้ 

ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพ
บริการให้ได้มาตรฐาน 
3. อัตราของผู้ป่วยDMที่มีผล HbA1C<7 
4. อัตราระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด 
5.อัตราการเกิด AE 
6. อัตราความพึงพอใจ/ผูกพัน 
7. อัตราการเกิดDM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง 
 

3. สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลสุขภาพ 

3. พัฒนาภาคีเครือข่าย
สุขภาพให้เข้มแข็ง 

4. เครือข่ายเข้มแข็งประชาชน
มีสุขภาพดี สามารถจัดการโรค
ที่ส าคัญและป้องกันได้ 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการดูแลสุขภาพและ
แระชาชนสุขภาพดี 
 

9. เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม 
 
 

8. อัตราการเกิด stroke ,STEMI, DHF 
9.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
  

4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการดูลสุขภาพ 

5. เพ่ิมประสิทิภาพการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

10.เพ่ือให้เกิดการน าสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ เชื่อมโยงข้อมูลสู่การดูแล
สุขภาพ 

10. ร้อยละของผู้ป่วยที่ยืนยันตัวตนระบบหมอ
พร้อมและใช้ระบบหมอพร้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผดิชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

บุคลากรในทุก
หน่วยงานมี
ความผูกพัน
ต่อองค์กรมี
ความสุขและ
ความพึงพอใจ
ในการท างาน 

เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความผูกพันใน
องค์กรและมี
ความสุขในการ
ท างาน 
 

สร้างแรงจูงใจ
และขวัญก าลังใจ 

1.กิจกรรม
เสริมสร้าง 
ความสุข ขวัญ
ก าลังใจให้
บุคลากร 
2.พัฒนาข้อมูล
บุคลากรตาม
หน่วยงานและ
วิชาชีพ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในเรื่อง
ความก้าวหน้า 
 

1. ร้อยละความพึง
พอใจ ความสุข และ
ความผูกพันใน
องค์กร 

   
 

 

    - ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามผลการ
ประเมิน Happinometer องค์กร
คุณธรรม  
- กิจกรรมสร้างความสุข ขวัญก าลังใจ
บุคลากร 
 กิจกรรมสร้างความสุข ตาม

ช่วงเวลาตลอดปีงบประมาณ 
 เสริมสร้างเส้นทางการเติบโตใน

สายงาน/วิชาชีพ 
-กิจกรรมสง่เสริมจริยธรรม 
 กิจกรรมท าบุญ ตักบาตรตาม

ประเพณีศาสนาพุทธ 
 กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญ

ประโยชน์ ส่งเสริมเรื่องการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

 กิจกรรมใหค้วามรู้ด้านวินัยแก่
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล 

 ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติดี 
ด้วยการให้รางวัล 
 

HR/รัตนะ/ 
บุษยมาส 

- ความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ 
70    

 70 70 70 70 

- ความผูกพันใน
องค์กร 

ร้อยละ 
70    

 70 70 70 70 

- ความสุข ร้อยละ 
70  
   
   

   

 70 70 70  70  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

บุคลากรมี
ความรู้
สมรรถนะใน
การท างาน 

-พัฒนาสมรรถนะ
ส่วนทีข่าดให้
บุคลากร 
-บุคลากรมี
สมรรถนะ
สอดคล้องกับงาน
บริการตามกลุ่ม
โรค ตาม service 
plan 
 

พัฒนาระบบ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ
การจัดการ
บริการ และ 
service plan  

พัฒนาระบบ 
functional 
competency 
  

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะ 
 ร้อยละหน่วยงานวิชาชีพที่
มีบุคลากรผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด functional 
competency 
- พยาบาล 
- Lab 
- ทันตกรรม/นวก./กายภาพ/
เภสัชกรม 

 
 
 
 

ร้อยละ 
80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 
80 

 
 
 
 
80 

 
 
 
 
80 

-จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 
-เข้ารับการอบรมตามแผน 
-ติดตามการพัฒนา 

HR/
บุษยมาส 

3.ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การอบรมตาม Learning 
need  

  

80  80 80  80 80 

พัฒนาระบบ
PMS 

-เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
-เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการ
พัฒนาองค์กร 
 

น าระบบ PMS สู่
การปฏิบัติจริง 

อบรมบุคลากร
ให้น าระบบPMS 
มาใช้ในการ
ประเมิน 

4. ระดับความส าเร็จของ
การใช้ PMS 

5  5 5 5 5 -วางแผนการด าเนินกิจกรรม
และก ากับติดตาม และคัดเลือก
ตัวชี้วัดร่วมกัน  
-ท า MOU ตัวชี้วัดระหว่าง ผอ.
หัวหน้างานและ หัวหน้างานกับ
บุคลากรในหน่วย 
-โรงพยาบาลใชผ้ลงานและ
สมรรถนะพิจารณาประเมิน
เงินเดือน 

HR/รัตนะ/
นงลักษณ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

การมี
คุณธรรมและ
การโปรง่ใสใน
การท างาน 
(ITA) 

-ประเมินผลด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส 
-พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพ, ให้เกิดผล
ในการปฏิบัติ, สร้าง
มาตรการป้องกัน, 
ปรับปรุงการทุจริตใน
ระดับปฏิบัติในองค์กร 
-ลดการกระท าผิดทาง
วินัยและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

ประกาศเป็น
นโยบาย/มาตรการ
ในการด าเนินงาน
ขององค์กร 

พัฒนาบุคลากรโดย
สร้างความเข้าใจใน
ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้อง  

5.ระดับความส าเร็จ
ตัวชี้วัด ITA ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

ระดับ5 
 

 5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

-ประชุมชี้แจงและท า
ความเข้าใจแนวทางการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจ/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
โรงพยาบาล 
-สร้างเสริมวัฒนธรรม
และค่านิยมให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต 

HR/รัตนะ 

6.ร้อยละบุคลากรมี
ความผิดทางวินัยและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 

0  0 0 0 0 

ผลงานทาง
วิชาการ/
นวัตกรรมที่
เก่ียวข้องกับ
บริการ
สุขภาพ 

เพ่ือพัฒนางานประจ าสู่
การวิจัยหรือเกิด
นวัตกรรมในการพัฒนา
งานประจ า 

เชื่อมโยงจาก
ปัญหาความเสี่ยง 
ปัญหาจากการ
ท างานประจ า 
น าไปสู่
กระบวนการพัฒนา
งานให้เกิด
นวัตกรรม 

-มุ่งส่งเสริมให้
หน่วยงานทุกหน่วยงาน
มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ประจ าให้เกิดนวัตกรรม
งานวิจัย  

7. ร้อยละหน่วยงานที่
มีนวัตกรม/R2R/
วิจัย/CQI/เรื่องเล่า 
 
 

ร้อยละ 70  80 80 100 
 

100 
 

-จัดประกวดนวัตกรรม 
CQI/R2R ทุกหน่วยงาน
ในองค์กร โดยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่จะท า 
อวช. ตามก าหนด ต้องให้
มีผลงาน 

HR/ 
 เกษศรินทร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

บุคลากรมี
สุขภาพดี 

ลดการเกิด
DMรายใหม่
ในบุคลากร 

  

เพ่ือให้บุคลากร มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การจัดการสุขภาพ 
ตนเอง และเป็นต้นแบบที่
ดีในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

- สร้างบทบาทการ
น า 
- สร้างจิตส านึก
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ในการดูแล 
สุขภาพตนเอง (3อ.2ส.) 

8.ร้อยละบุคลากร
กลุ่มเสี่ยงเข้า ร่วม
กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

80  80 80 80 80 - ประเมินภาวะสุขภาพ
บุคลากรจากการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
- ค้นหาบุคลากรเสี่ยง 
(Pre DM, BMI> 25) 
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ 3 
อ.2ส. ก าหนดแนวทาง
กิจกรรมการให้ความรู้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการบริโภคโดยนัก
โภชนากรร่วมกันจัด
กิจกรรมการออกก าลัง
กายให้เจ้าหน้าท่ีอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ประเมินติดตามผลโดย
การตรวจ FBS ที่ 6 
เดือน 

ปฐมภูมิ 
กันยวัณ /
รัตติยา  

9.อัตราป่วย DM ราย
ใหม่ ในบุคลากรกลุ่ม
เสี่ยง 

0  0 0 0 0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

การบริหาร
จัดการการเงิน
การคลงัที่มี
ประสิทธิภาพ 
ให้มีสภาพ
คล่องเพียงพอ 
 

-เพ่ือให้มีการใช้
งบประมาณ
ถูกต้อง คุ้มค่า 
ประหยัด
โรงพยาบาลมี
งบประมาณ
เพียงพอต่อการ
บริหารงานจัดการ
เพ่ือบริการที่ดี 
 

พัฒนาระบบการเงิน
การคลงั เพ่ิมรายได้ 
และลดค่าใช้จ่าย  
มีทุนส ารองสุทธิ
เพียงพอ (NWC) 
 

วิเคราะห์และ
ติดตามสถาน
การเงินการ
คลัง 
 
 
 
 
 

10. ระดับวิกฤต
การเงิน 
 
 

≤1 
 
 

 

 ≤1 
 
 

 

≤1 
 
 

 

≤1 
 
 

 

≤1 
 
 

 

1.  การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
5 มิติ  
2.  การพัฒนาคุณภาพบัญชี 
(Accounting Audit : AC) 
3.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลงั (Financial 
Management : FM) และบริหาร
จัดการและควบคุมสถานะทางการเงิน
ไม่ให้วิกฤติ 
4. ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนใน
แต่ละเดือน โดยรายงานให้ผอ. และ
กรรมการบริหารรับทราบ 
5. ติดตามรายงานเรื่องการส่งตรวจ
พิเศษที่มีค่าใช้จ่ายสงูเพ่ือเฝ้าระวังและ
ก ากับติดตาม 

HR/ศศิธร/ 
มลิวัลย์ 
 

11.ผ่านเกณฑ์ 7 
Plus 
Efficiency อย่าง
น้อย 5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
B 

 

  
B 

 

 
B+ 

 

 
B+ 

 
A 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

-เครื่องมือแพทย์
ที่มีความเสี่ยงสูง
และมีความ
จ าเป็นต้องสอบ
เทียบได้รับการ
สอบเทียบและ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานพร้อม
ใช้งาน เพียงพอ 

- เพ่ือให้เกิดความ
พร้อมใช้เพียงพอ
ของเครื่องมือ 
 

-ทุกหน่วยงาน
มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพพร้อม
ใช้ เพียงพอ 

-กรรมการ
เครื่องมือแพทย์
ทุกคนสามารถ
อ่านผลการสอบ
เทียบเครื่องมือ
ความทุกตัวได้
ถูกต้อง 
-เครื่องมือแพทย์
ความเสี่ยงสูง
ได้รับการ 
Checklistทุกวัน 
 

 12.ร้อยละความไม่พร้อมใช้
ของเครื่องมอืแพทย์ที่มี
ความเสี่ยงสูง 

<1   0  0 
 

 0 
 

 0 
 

ส่งสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
และมีความส าคัญปีละ 
1 ครั้ง 
-มีการบ ารุงรักษา
เครื่องมือแพทย์เชิงรุก 
ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์
เสี่ยงสูง   
- สุ่มตรวจสอบความ
พร้อมใช้ของเครื่องมือ
แพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 
โดยหัวหน้างาน หรือ
กร รมการ เค รื่ อ ง มื อ
แ พ ท ย์ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทุกเดือน 
- ทุ ก ห น่ ว ย ง า น มี
ทะเบียนคุมเครื่องมือ
แพทย์ ที่เป็นปัจจุบัน 

มนทิวา 

13.ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่
มีความเสี่ยงสูงได้รับการ
สอบเทียบตามเกณฑ์และ
ผ่าน 

100  100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

- พัฒนาระบบ
และขับเคลื่อน
งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืนตามเกณฑ์ 
GREEN& 
CLEAN 
Hospital 

เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
ระยะสั้น 
เพ่ือสื่อสารข้อมูล 
ความรู้ แนวทาง
ปฏิบัติ สร้าง
จิตส านึกกับ
บุคลากร 
ระยะยาว 
เพ่ือให้บุคลากร
และองค์กรเป็น
ต้นแบบที่ดี 
ร่วมกันพัฒนางาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อสุขภาพ 
ขยายลงสู่
เครือข่าย ชุมชน 
อย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 

C: การ 
สื่อสาร 
สาธารณะ  
L: สร้าง 
บทบาทผู้น า 
E: เกิดผล เป็น 
รูปธรรม  
A: สร้าง 
จิตส านึก 
อย่างมีส่วน
ร่วม  
N: ร่วมมือ กับ
ภาค ีเครือข่าย 
ชุมชน 

อบรมพัฒนาองค์
ความรู้,นวัตกรรม
กฎหมาย ท่ี
เก่ียวข้อง ในการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ G&C 
Hospital 

14.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ 
GREEN& 
CLEAN Hospital 

ระดับดี
มาก 

 ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 
Plus 

ระดับ
ดีมาก 
Plus 

ระดับ
ดีมาก 
Plus 

G : รณรงค์/ประเมิน ลด คดัแยกขยะ
ถูกต้อง  
   : ปรับปรุงระบบการจัดการมูลฝอยตดิ
เชื้อ/อันตราย  
R : ประเมิน/พัฒนาปรับปรุงห้องส้วมในรพ. 
ให้ผ่าน เกณฑ์ HAS  
E : ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. , Big Cleaning 
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขยีว สะอาด 
ปลอดภัย  
    : ตรวจสอบ พัฒนาระบบบ าบดัน้ าเสีย 
มาตรฐานพร้อมใช้ ทุกเดือน ส่งน้ าทิ้งตรวจ
วิเคราะห์ ทุก 3 เดือน  
E : รณรงค์ เพิ่มมาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า, การใช้น้ า, ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 
N : ประเมินสุขาภิบาลอาหาร โรงครัว      
   : ตรวจสอบ พัฒนาระบบประปา /     
จุดให้บริการน้ าดื่ม ส่งน้ าประปาตรวจ
วิเคราะห์ ทุก 6 เดือน  
- จัดหาเครือข่าย/แหล่ง วัตถุดิบปลอดภัย/
อินทรีย์ / ปลอดสารพิษ /GMP ประกอบ
อาหารให้ผู้ป่วย  
- ประเมินความเสี่ยงจากการท างาน ตรวจ
ประเมินสภาพแวดล้อมจากการท างาน 
และตรวจวัดทางอาชีวสุขศาสตร ์
 

ทีม ENV 

สุชนม์ 
พรรษมน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงสูง
และผู้ป่วย
เบาหวาน
ได้รับการดูแล
ที่เหมาะสม 

ประชาชนป่วย
ตายด้วยโรคและ
ภัยสุขภาพลดลง 
ระยะสั้น 
1.เพ่ือลดอัตราการ
เกิดผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ 
2.เพ่ือให้ผู้ป่วย
เบาหวานและญาติ
มีความรู้เรื่อง
โรคเบาหวาน 
รวมถึงการดูแล
ตนเองและปฏิบัติ
ตัวได้อย่าง
เหมาะสม 
ระยะยาว 
1.เพ่ือให้ผู้ป่วย
เบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ 
2. เพ่ือลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน
(ตา ไต เท้า) 

-พัฒนาทีมสห
สาขาวิชาชีพให้
การดูแล
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงสูงและ
ผู้ป่วยDM ให้ได้
ตามมาตรฐาน 

- การจัดการ
ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกัน 
การควบคุม 
การเกิด DM 
การชะลอและ
ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยโรคเบา 
หวาน 

15. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ดูแลผู้ป่วย DM 

      ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง 
 จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือใหค้วามรู้

ในเรื่องการดูแลตนเองเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิด DM 
 คัดกรอง CVD risk เพ่ือจัดกลุ่ม

การท ากิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
 จัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้การ

ดูแลตนเองเพ่ือให้ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
  พัฒนา clinic เบาหวาน

เข้มข้น [DM exclusive 
clinic] ส าหรับการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานทีค่วบคุมระดับ
น้ าตาลไม่ได้เป็นพิเศษ  
 จัดการตรวจคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย DM 
ทุกรายประจ าปีทุกป ี
 วางแผนเตรียม แผนที่บ้าน

ส าหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่
จะเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง 
 

PCT / 
พนิดา 

- อัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่
จากประชากรกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน 

<2  <5 <5 <3 <2 

-  ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ดี (HbA1C<7) 

>40  42.5 45 47.5 50 

- ร้อยละของ DM 
ได้รับการคัดกรอง
CVD Risk 

>85  ≥75 ≥80 ≥85 ≥85 

- ร้อยละของการเกิด
ภาวะน้ าตาลต่ าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 

< 5 
 

 

 < 5 
 
 

< 4 
 
 

< 4 
 
 

< 4 
 
 

- ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานและญาติ
ในกลุ่มผู้ป่วย DM 
Exclusive clinic มี
ความรู้ใน
กระบวนการดูแล
ตนเองเก่ียวกับ
โรคเบาหวาน 

> 80 
 
 
 
 
 

 

 NA NA > 80 > 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่
ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไต 

80  50 60 70 80 (ต่อ) 
พัฒนาภาคีเครือข่าย 
 ปรับปรุงแนวทางการดูแล

รักษาผู้ป่วยเบาหวานและ
การส่งต่อ 
 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

รพ.สต.เพ่ือคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน
ทางเท้า 

 

- ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่
ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 

30  30 40 50 60 

- ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่
ที่ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 

30  30 40 50 60 

- ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่
เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต 

20  20 20 20 20 

- ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่
เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา 
 

2  2 2 2 2 

- ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่
เกิดภาวะแทรกซ้อนทาง
เท้า 

3  3 3 3 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงสูงและ
ผู้ป่วยstroke
ได้รับการดูแล
ที่เหมาะสม 

ประชากรป่วยและ
ตายด้วยโรคและ
ภัยสุขภาพลดลง 
ระยะสั้น 
-เพ่ือให้การรักษา
เบื้องต้น ส่งต่อ 
fast tack ได้
ทันเวลาและ
เหมาะสม 
ระยะยาว 
- ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ป่วย Stroke  
- ผู้ป่วย Stroke ม ี
Barthel index ที่
ดีข้ึน 
- ลดอัตราการเกิด 
Stroke ในผู้ป่วยที่
มี CVD risk score 
ต้ังแต่ 20%  
 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มี
ความรู้เรื่องโรค
stroke 
-รณรงค์การละ
เลิกสูบบุหรี ่
-พัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วย
strokeอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

-มีการอบรม
ฟ้ืนฟูบุคลากร
ทางการ
แพทย์ที่
เก่ียวข้อง 
 

16. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ดูแลผู้ป่วย Stroke 

      - แบ่งกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันที่มีในแต่ละช่วง CVD risk มาให้
ความรู้ในการดูแลตนเองและประเมิน
ตนเองเบื้องต้นได้ ตามแต่ละกลุ่ม
เสี่ยง 
- ให้ความรู้เรื่อง strokeแก่ผู้มารับ
บริการ 
• ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เรื่อง
อาการส าคัญที่ต้องรีบมารพ. 
• ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ 1669 
ท าแผนที่บ้านผู้ป่วย และ กลุ่ม CVD 
risk > 20% 

PCT/ 
พัทธนันท์   

- อัตราการเข้าถึง
โรงพยาบาลได้
ทันเวลา 180 นาที  

>60  >50 >50 >60 >60 

- อัตราการเกิด 
Stroke จากกลุ่ม 
CVD risk > 20% 

<1 
 

 <1 <1 <1 <1 
 

- อัตราการ Refer 
Stroke fast tract 
(door to referใน 
90 นาที) 

100  100 100 100 100 

-จ านวนของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
Stroke  
 Pneumonia  
 UTI  

Bedsore 

<3 
 

 0 0 0 <3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงและ
ผู้ป่วย STEMI 
ได้รับการดูแล
ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรป่วยและ
ตายด้วยโรคและ
ภัยสุขภาพลดลง 
-เพ่ือประเมินให้
การรักษาเบื้องต้น 
และส่งต่อ Fast 
track ได้อย่าง
เหมาะสม 
-ลดอัตราป่วยและ
ตายจากSTEMI 
-เพ่ือให้ผู้ป่วยมี
ความรู้ปฏิบัติตัว
เพ่ือป้องกัน 
STEMI ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

-พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให้มี
ความรู้เรื่องโรค 
STEMI 
-รณรงค์การเลิก
สูบบุหรี ่
- ทบทวน
แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วย 
STEMI แก่
บุคลากร 
 

-มีการอบรม
ฟ้ืนฟูบุคลากร
ทางการ
แพทย์ที่
เก่ียวข้อง 
 

17. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ดูแลผู้ป่วย STEMI 

      -ประชุมให้ความรู้บคุลากรเรื่องโรค
STEMI ปีละ 1 ครัง้ 
-พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพใน
การดูแลผู้ป่วยSTEMIเพ่ือให้ส่งต่อได้
รวดเร็ว 
-จัดท าแผนที่บ้านในผู้ป่วยSTEMI 
- ท าแผนที่บ้านผู้ป่วย และกลุ่ม CVD 
risk > 20%  
- จัดอบรมแนวทางการฟ้ืนคืนชีพ
ผู้ป่วยข้ันสูง [ACLS] ทุกปี  
- พัฒนา Clinic เลิกบุหรี่ร่วมกับ
หน่วยงานปฐมภูมิ โดยท าในกลุ่ม 
CVD risk > 20% 
 
 

PCT 
นพ.ธนพล/ 
ศิมากาญจน์/ 
OPD 

- อัตราการเกิด
STEMIในกลุ่ม 
CVD risk > 20%  

<1  <1 <1 <1 <1 

- จ านวนผู้ป่วยที่
เสียชีวิตใน
โรงพยาบาลด้วยโรค
STEMI 

0  0 0 0 0 

- ร้อยละการสูบบุหรี่
ในผู้ป่วย DM และ 
HT 

<5%  5% 5% 5% 5% 

-จ านวน ผู้ป่วย
STEMI ที่ได้ยา
(Fibrinogen drug) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้ป่วยกลุ่มติด
เชื้อในกระแส
เลือดได้รับ
การประเมิน
และดูแลอย่าง
เหมาะสมและ
ทันท่วงที 

ผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือด
เสียชีวิตลดลง 
 
- ผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดได้รับ
การดูแลอย่างได้
มาตรฐาน  
 

-พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให้มี
ความรู้เรื่องโรค 
Sepsis  
- ให้ความรู้
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงที่จะมี
ภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือด 
โดยเน้นกลุ่ม
ผู้ป่วย NCDs 
สูงอายุ ติดเตียง 
เป็นต้น 

-มีการอบรม
ฟ้ืนฟูบุคลากร
ทางการ
แพทย์ที่
เก่ียวข้อง 

18. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ดูแลผู้ป่วย Sepsis 

      - อบรมเจ้าหน้าท่ี ฟ้ืนฟูความรู้ในการ
ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด  
- ปรับปรุง CPG sepsis ใหม่แทน

ของเดิม 
- ให้ความรู้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ีใน

เรื่อง การติดเชื้อในกระแสเลือด 
- พัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือดร่วมกับรพ.แม่ข่าย 
 
 
 
 
 

PCT/ 
ปทิตตา 

- อัตราการเสียชีวิต
ของผู้ป่วย ติดเชื้อใน
กระแสเลือด  

<10  <10 
 

<10 
 

<10 
 

<10 
 

-  อัตราการให้ยา
ปฏิชีวนะ ในผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแส
เลือด ภายใน 1 
ชั่วโมง  

100  100 100 100 100 

- อัตราการส่งต่อ
ผู้ป่วย Septic 
shock  

>50  >50 >50 >50 >50 

- อัตราผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดที่
ได้รับการรักษาและ
สามารถกลับบ้านได้  
 

>70  >70 >70 >80 >80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลุ่มผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษา
แบบ
ประคับประคอง
และญาติ ได้รับ
การรักษาท่ีได้
มาตรฐานและ
ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม
ทั้งร่างกาย 
จิตใจ และ
วิญญาณ 

- ผู้ป่วย
ประคับประคอง
ทุกรายได้รับการ 
Advance care 
plan  
 
- ผู้ป่วยและญาติ 
มีความพึงพอใจใน
การได้รับการ
รักษาในแนว
ทางการ
ประคับประคอง  

 
- ให้ความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
รักษาแบบ
แนวทาง
ประคับประคอง
กับผู้ป่วยและ
ญาติผู้ป่วย  

-พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจของการ
ดูแลแบบ
ประคับประคอง 
 

19.ระดับ
ความส าเร็จในการ
ดูแลผู้ป่วย 
Palliative care  

      - จัดท าแนวทางและชี้แจงบุคลากร
ในแต่ละจุดบริการถึงแนวทางใน
การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 
ต้ังแต่ภาวะฉุกเฉิน การดูแล
ต่อเน่ืองของผู้ป่วยใน การดูแล
รักษาต่อเน่ืองที่บ้าน การให้ยา 
Morphine  
 

PCT 
สุภาภรณ ์

- อัตราการดูแลกลุ่ม
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองที่
ได้รับการ Advance 
care plan  

90  100 100 100 100 

- ร้อยละของผู้ป่วย
และญาติมีความพึง
พอใจในการดูแล
แบบ
ประคับประคอง 

>85  >85 >85 >85 >85 

- อัตราการดูแล
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองได้
เองที่บ้าน  

80  80 80 80 80 

-ร้อยละผู้ป่วยที่
good death 

>90  >90 >90 >90 >90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
เข้าถึงแพทย์
ทางเลือก 

พัฒนาระบบบริการ
ให้ได้มาตรฐาน 
ผ่านการรับรอง HA 

(แพทย์แผนไทย) 

ระยะสั้น 

- ผู้ป่วยรู้จักแพทย์
แผนไทยและ
เข้าถึงบริการ
แพทย์แผนไทย 

ระยะยาว 

- เป็นทางเลือกใน
การรักษา 

- ผู้ป่วยสามารถ
ดูแลสุขภาพ
ตัวเองได้ด้วย
การแพทย์แผน
ไทย 

- ส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เพ่ือแสดง
ให้เห็น
ความส าคัญ
ของแพทย์
แผนไทย 

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การดูแล
สุขภาพ
ตนเอง 

 

 

- เพ่ิมพูนความรู้
ให้กับบุคลากร 
ด้านการแพทย์
แผนไทย 

- ให้ความรู้แก่
ประชาชนที่
สนใจด้าน
การแพทย์แผน
ไทย 

20.การดูแลด้วย
แพทย์แผนไทย  

      - กระตุ้นการใช้สมุนไพรทดแทนการใช้
ยาแผนปัจจุบันบางรายการ 

- เพ่ิมรายการยาสมุนไพรที่ใช้ใน รพ. 
และรพ.สต. 

- ควบคุมติดตามการใช้ยาสมุนไพรใน 
รพ.สต. 

- คลินิกพิเศษด้านการแพทย์แผนไทย 
สมุนไพรและกัญชา 

- ใช้กัญชาทางการแพทย์ในผู้ที่ได้รับการ
รักษาแบบประคับประคอง 

- บูรณาการแพทย์แผนไทยกับผู้ป่วยIMC 
- บริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ 
- โครงการบรรเทาข้อเข่าเสื่อมด้วย

สมุนไพร 
- R2R /นวตกรรม 

 

วรุฒ 

- ร้อยละของ
ผู้ป่วยนอก ได้รับ
บริการแพทย์แผน
ไทย และ
การแพทย์
ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน  

21 

 

 

 

 22 23 24 24 

- ร้อยละผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแล
แบบ
ประคับประคอง 
ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์เพ่ิมข้ึน 

5 

 

 5 5 5 5 

-ร้อยละ มูลค่า
การใช้ยาสมุนไพร
เพ่ิมข้ึน 

3  3 3 3 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้ป่วยIMCทั้ง 
4 กลุ่มโรค
ได้รับการดูแล
ฟ้ืนฟูเพ่ือให้
คนไข้ใช้
ชีวิตประจ าวัน
และอยู่ใน
สังคมได้ 

Short 
- ผู้ป่วยIMC.ทุก

รายที่ Refer 
backจาก รพ
ศ./รพท.และ
Case walk in 
หรือพบในชุมชน
ได้รับการดูแล
ต่อเน่ืองครบ6
เดือน 
Long 

- ผู้ป่วยสามารถ
ดูแลตนเองและ
ใช้ชีวิตในสังคม
ได้ 

- พัฒนา
ระบบการ
ดูแลระยะ
กลาง
ต่อเน่ือง 

 

- เพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ด้าน
IMC แก่ทีม 
IMC 

21.การดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง 

       - ออกให้บริการศูนย์ฟ้ืนฟู รพ.สต.
หนองน้ าใหญ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเช้าให้บริการที่ ระ.สต. ช่วง
บ่ายออก Home visit 

- ปฏิบัติงานตาม IMC bed ตาม
Protocal รพ.ผักไห่ 
 

 

PT 

จันทิมาภรณ์ 
- ร้อยละผู้ป่วย 
IMC.ได้รับการ
ดูแลต่อเน่ืองครบ  
 1-  6 เดือน  

80 
 
 
 

 100 100 100 100 

- คะแนน 
Barthel เต็ม100 

100  100 100 100 100 

- ผู้ป่วย IMCศูนย์
ฟ้ืนฟูที่ รพ.สต.
หนองน้ าใหญ่ มี
คะแนน Barthel 
index เพ่ิมข้ึน 

>80  >80 >80 >80 >80 

-ร้อยละผู้ป่วย 
IMC. ทั้ง 4 กลุ่ม 
ที่ D/Cจาก รพ.
stroke TBI 
Cord injury 
Fracture hip. 
มีคะแนนBI
เพ่ิมข้ึน 

>70 
 
 

 >80 >80 >80 >80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 ลด
ภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยวัณโรค 
-เพ่ิมศักยภาพใน
การติดตาม
ผู้ป่วยขาดยา- 

 อเพ่ิมอัตรา
ความส าเร็จการ
รักษาวัณโรคปอด
รายใหม่แลละกลับ
เป็นซ้ า 
-เพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิจากโรควัณ
โรคระหว่างให้การ
รักษา  

 ฒนาคุณภาพ
และเมิน
มาตรฐานการ
ดูแลรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค 
เฝ้าระวัง
อาการไม่พึง
ประสงค์และ
การด้ือยา 
 
 
 
 
 
 
 

 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบและ
ภาคีเครือข่ายในการ
ค้นหา ก ากับ 
ติดตามผู้ป่วยที่ขาด
ยา 

22.การดูแลผู้ป่วย
วัณโรค 
-อัตราความส าเร็จ
ของการรักษาวัณ
โรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า 

 
 

>88 

    
 

>88 

 
 

>90  

  
 
>95 

 
 
 >100 

-เข้ารับการนิเทศ ก ากับ
ติดตามงานวัณโรคของ
จังหวัด 
-คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
ในกลุ่มเสี่ยง 
-ติดตามและประเมิน
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

กันยวัณ /คกก.
case 
management 
ผู้ป่วยวัณโรค 
(ทีมสหสาขา) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ไม่เกิดการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล 

เพ่ือให้ระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อได้
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 
HA  
ระยะสั้น 
-อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลลดลง 
ระยะยาว 
-ผู้ป่วย/บุคลากร 
สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยไม่เกิดการ
ติดเชื้อ 
  

ก ากับติดตาม
ในระบบงาน 
IC   

-พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ตระหนักใน
งาน IC  
-ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่
ก าหนด 
-ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติ 
  

23. อัตราการติด
เชื้อในโรงพยาบาล 
  

<1.5  <1.5 <1.4 <1.3 <1.2 - อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรทุกระดับ 
- มีการค้นหาปัญหาเชิงรุกที่
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อในผู้ป่วย  บุคลากร 
และสิ่งแวดล้อม  เบื้องต้นใน
ทุกกิจกรรมการท างาน  โดย
ICN และICWN แต่ละหน่วย 
- Update SP IC ให้มีความ
ทันสมัย น ามาใช้ได้ และ
จัดท าแนวทางการปฏิบัติ 
-  มี IC Round ตาม
หน่วยงานโดยทีม IC อย่าง
น้อยทุก 3 เดือน/ครั้ง 
- ทบทวนปัญหาที่เกิดข้ึน
จากรายงานในแต่ละ
หน่วยงานและเวชระเบียน  
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข
และป้องกันไม่เกิดการติด
เชื้อในผู้ป่วย  บุคลากร  
และสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 
 
 

ทีมIC/ 
ปทิตตา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ไม่เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อ
ด้ือยาใน
โรงพยาบาล 

เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อด้ือ
ยา 
(MDR,CRE,ESBL, 
MRSA) 

จัดท าแนวทาง
ในการป้องกัน
การ
แพร่กระจาย
เชื้อ+สร้างนว
ตกรรม ให้
บุคลากร
ตระหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พัฒนาความความรู้
และความเข้าใจใน
หลัก Isolation 
Precaution 
  
  

24. อัตราการเกิด
เชื้อด้ือยาลดลง 

  NI 
  CI 

  

  
   
1 

≤4.5 
  

   
   
<1 

≤4.5 
  
  

  
   
<1 

≤4.5 
  

  

  
   
<1 

≤4.5 
  

  

  
  

<1 
≤4.5 

  
  

- บุคลากรทุกท่านได้รับการ 
Update ความรู้เรื่องเชื้อด้ือ
ยา และ หลัก Isolation 
Precaution อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

ทีมIC 
/ปทิตตา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key 
tactics 

 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ลูกเกิดรอด   
แม่ปลอดภัย 

พัฒนาและ
สร้างศักยภาพ
มารดาและ
ทารก 

-สนับสนุน
ให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่าน
Best 
pratics 
-พัฒนากล
ไกล
สนับสนุน
และก ากับ
ติดตามใน
โรงพยาบาล
และ
เครือข่าย 
รพ.สต ใน
พ้ืนที่ 

-พัฒนาศักยภาพ
แพทย์และ
พยาบาลใน
โรงพยาบาลและ
เครือข่ายรพ.สต 
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับ
การดูแลมารดา
และทารก 
-จัดท าแผนฟ้ืนฟู
สมรรถณะอย่าง
ต่อเน่ือง 
จัดให้มีระบบ
Training 
พยาบาลจบใหม่ 

25. ระดับความส าเร็จ
ในการดูแลมารดาและ
ทารก 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
และอนามัยเจริญพันธ์ุ ในเด็ก
ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
2.รณรงค์การฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์(ค้นหาเชิงรุกในชุมชน) 
3.รณรงค์การฝากครรภ์ 8ครั้ง 
คุณภาพ (จนท. อสม.ติดตามคีย์
ข้อมูลให้ความรู้) 
4.การป้องกันการคลอดก่อน
ก าหนด ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5.โครงการเทศบาลเมืองผักไห่
เสริมสร้างความปลอดภัยแม่-ลูก 
ด้วยมหัศจรรย์ 2500 วันแรก
ของชีวิต 
6.ปรับปรุงCPGและก ากับติดตาม
อย่างต่อเน่ือง 
7.รณรงค์การใช้แบบประเมิน
ความเสี่ยงมารดาคลอดทุกราย 
8.จัดท าแผนเผชิญภาวะฉุกเฉิน
ทางสูติกรรม 
9.จัดท าCQI/นวัตกรรม 
10.ติดตามมารดาหลังคลอดตาม
เกณฑ์ 

MCH 
สิริมาส   
ปนิตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.1 ANCคุณภาพ       
-ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 
12 สัปดาห์ 

75 
 
 
 

 75 
 
 
 

75 
 
 
 

75 
 
 
 

75 
 
 
 

- ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการคัด
กรองความเสี่ยง 

100 
 
 

 100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

- ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับยาเสริม
ไอโอดีน 

100 
 
 

 100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

- ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการ
ประเมิน HL  

100 
 
 

 100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

- ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการวัด
ความยาวปากมดลูก 

36 
 

 36 
 

36 
 

36 
 

36 
 

- ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้ผ่านเกณฑ์
ฝากครรภ์คุณภาพ 8 
ครั้ง 

75  75 75 75 75 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key 
tactics 

 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

   

 25.2 ห้องคลอด
คุณภาพ 

      

  

-อัตราการตาย
มารดาท้ังDirect 
และ Indirect 
 

≥70ต่อการ
เกิดมีชีพ
แสนคน 

 ≥70ต่อ
การเกิดมี
ชีพแสน
คน 

≥70ต่อ
การเกิดมี
ชีพแสน
คน 

≥70ต่อ
การเกิดมี
ชีพแสน
คน 

≥70ต่อ
การเกิด
มีชีพ
แสนคน 

-อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิง15-19 ปี 
 

23ต่อพัน
การเกิดมีชีพ 

 23ต่อพัน
การเกิดมี
ชีพ 

23ต่อพัน
การเกิดมี
ชีพ 

23ต่อพัน
การเกิดมี
ชีพ 

23ต่อ
พันการ
เกิดมีชีพ 

-อัตราการเกิด PPH    <  5 %   <  5 %  <  5 %  <  5 %  <  5 % 

-อัตราการเกิดรก
ค้าง 

<  2 %   <  2 %  <  2 %  <  2 %  <  2 % 

-อัตราการคลอด
ก่อนก าหนด 
 

≤9%  ≤9% ≤9% ≤9% ≤9% 

-อัตราการเกิด BA 
 

25:1000  25:1000 25:1000 25:1000 25:1000 

-อัตราการเกิด LBW 
 

  <  7 %   <  7 %  <  7 %  <  7 %  <  7 % 

ร้อยละของหญิง
หลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้ง
ตามเกณฑ์ 
 

>ร้อยละ65  
 

>65 >65 >65 >65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key 
tactics 

 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

-ลดอัตรา
ป่วย โรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือให้
ประชาชน และ 
เครือข่าย มีส่วน
ร่วมให้ พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ก าจัดแหล่ง 
เพาะพันธ์ุลูกน้ า
ยุงลาย อย่าง
ต่อเน่ือง  

-สื่อสาร
ความเสี่ยง
บูรณาการ
ร่วมกับ
ประชุมของ 
เครือข่าย
ต่างๆ  
 - สร้างการ
มีส่วนร่วม
ของ
เครือข่าย 

-ทีมSRRT ใหม ่ 
อบรม/ ฟ้ืนฟู
ความรู้ ด้าน
ระบาด วิทยา 

26.การดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 
-อัตราป่วย โรค 
ไข้เลือดออก ลดลง
จากมัธยฐาน 5ปี 
ย้อนหลัง  

ลดลง 
จากมัธย 
ฐาน 5ปี 
ย้อนหลัง 

 ลดลง 
มัธยฐาน 

5ปี 
ย้อนหลัง  

ลดลง 
มัธยฐาน 

5ปี 
ย้อนหลัง  

ลดลง 
มัธยฐาน 
5ปี 
ย้อนหลัง  

ลดลง 
มัธยฐาน 
5ปี 
ย้อนหลัง  

-ร่วมรณรงค์จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ส ารวจ และ
รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ ายุงลายในชุมชน ทุก
เดือน  
-สื่อสารความสี่ยงกับผู้ป่วย
DHF ทุกราย (Dengue 
corner)  
– ทีมSRRT ต าบล ปฏิบัติ 
ตามแนวทางสอบสวนควบคุม
โรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-
3-1  
-ติดตามประเมินผล โดยทีม
SATอ.ผักไห่ / สสจ.อย. 

สุชนม์ 
ทีมSRRT 
 อ.ผักไห ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน HA 

พัฒนาระบบ
บริการให้ได้
มาตรฐาน ผ่าน
การรับรอง HA 
ระยะสั้น 
- โรงพยาบาลมี
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 
ระยะยาว 
- ประชาชน
ได้รับบริการได้
มาตรฐานสุข
ภาวะดี
บุคลากร
โรงพยาบาลมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนา
ระบบงาน
คุณภาพ 
- สร้าง
แรงจูงใจ
ขวัญและ
ก าลังใจ 

- พัฒนาบุคลากรด้าน
ความรู้ ,ทักษะและ
สมรรถนะ 
- พัฒนาบุคลากรด้าน
พฤติกรรมบริการที่ดี 
 

27.ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
 

ผ่าน Re-
Accreditation3 
/ss 
 
 

 ผ่าน re-
accredit4 

ผ่าน re-
accredit4 
/ss 

ผ่าน re-
accredit4 
/ss 

ผ่าน re-
accredit5 
 

ด าเนินการตามข้ันตอน
การพัฒนาสู่
ความส าเร็จตาม Step 
ของงานคุณภาพ 

นงลักษณ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

หน่วยบริการ 
พยาบาลผ่าน 
การรับรอง 
มาตรฐาน QA 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

- หน่วยงานมี 
ระบบและ 
กลไกการ 
พัฒนาคุณภาพ 
การพยาบาล
อย่างต่อเน่ือง 
-เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับบริการ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

-ส่งเสริมการ
พัฒนา
คุณภาพ
บริการ
พยาบาลโดย
ใช้QA 
-ท าแผนก ากับ
ติดตาม 

- พัฒนาความรู้ ความ เช้า
ใจใน มาตรฐานงาน 
 - ศึกษาดูงาน KM จาก 
โรงพยาบาลพี ่เลี้ยง 
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

28.ร้อยละ ของหน่วย 
บริการ พยาบาล มี
คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมิน คุณภาพมี 
คะแนนมากกว่าร้อยละ 
60 
 

70  80 100 100 100 1. จัดโครงการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล 
QA  
2. ทบทวนกระบวนการ 
QA งานที ่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด  
3. ศึ ก ษ า ดู ง า น และ
KM จ า ก โรงพยาบาลพี่
เลี้ยง  
4. ประเมินไขว้ระหว่าง
กลุ่มงานในโรงพยาบาล 
5.นิเทศติดตาม 

อรสา/
พจนารถ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน LA 
และรักษา
สภาพอย่าง
ย่ังยืน 

หน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 
HA (LA)  
ระยะสั้น 
-เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับ
การตรวจ
วิเคราะห์ที่ถูกต้อง
แม่นย าตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะยาว 
-ผู้ป่วยปลอดภัย 
 

-หน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์
คุณ
ภาพต่อเน่ือง 
 

-เพ่ิมพูน
ความรู้ทาง
วิชาการและ
เทคโนโลยีตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

29.ห้อง 
ปฏิบัติการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมินตาม
มาตรฐานงาน
เทคนิค
การแพทย์ 
2565 
 

ผ่าน re-
accredit4 

 ผ่าน re-
accredit4 

ผ่าน re-
accredit4 

ผ่าน re-
accredit4 

ผ่าน re-
accredit4 

ควบคุมกระบวนการหลัก 
-  ขบวนการก่อนการ
วิเคราะห์ 
- ขบวนการวิเคราะห์ 
-  ขบวนการหลังการ
วิเคราะห์ 
 
 
 

หทัยทิพย์ 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
  

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
 ผู้รับบริการพึง
พอใจลดข้อ
ร้องเรียน 

-ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี 
-ประชาชนมีความ
ศรัทธาใน
โรงพยาบาล 

 มีการรับฟังและ
เรียนรู้จากผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน เพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการและความ
คาดหวัง 

 -พัฒนาบุคลากร
ด้านพฤติกรรม
บริการที่ดี 
-สร้างวัฒนธรรม
องค์กรโดยเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง 

30.ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ในโรงพยาบาล 

             -ปรับรูปแบบการประเมิน
ความพึงใจให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าและง่ายต่อการ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อ 
-พัฒนาระบบบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 
- พัฒนาโรงพยาบาลตาม
นโยบาย EMS 
-โครงการพัฒนาจริยธรรม
พยาบาล 

 อรสา/ 
กันยวัณ 

- OPD > 85  > 85 > 85 > 85 > 85 

- IPD > 85  > 85 > 85 > 85 > 85 

- ชุมชน > 85  > 85 > 85 > 85 > 85 

31.ร้อยละความผูกพัน
ของผู้รับบริการใน
โรงพยาบาล 

      

- OPD > 85  > 85 > 85 > 85 > 85 

- IPD > 85  > 85 > 85 > 85 > 85 

- ชุมชน > 85  > 85 > 85 > 85 > 85 

32.จ านวนข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไข 

< 10 
เรื่องต่อปี 

 < 10 
เรื่อง
ต่อป ี

< 10 
เรื่อง
ต่อป ี

< 10 
เรื่อง
ต่อปี 

< 10 
เรื่อง
ต่อป ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
  

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/
โครงการ 

ผู้รับผดิ
ชอบ 

2566  2566 2567 2568 2569 

-ระบบบริหารความ
เสี่ยงและความ
ปลอดภัยที่มี
ประสิทธิผลและ
ประสานสอดคล้อง
กัน เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงและสร้างความ
ปลอดภัยแก่
ผู้รับบริการ ผู้
ให้บริการ และ
องค์กร 

ระยะสั้น  
-ความเสี่ยงทุก  
เรื่องได้เข้าสู่ 
กระบวนการทบทวน
แก้ไข  
ระยะยาว  
-ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ 
และองค์กรได้รับความ
ปลอดภัย 
-การบริหารความเสี่ยง
ได้รับการปลูกฝังให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

-ส่งเสริม 
พัฒนา 
ควบคุม ก ากับ
ติดตาม ระบบ
บริหารความ
เสี่ยง 
  
  

ทบทวนนโยบาย
ระบบบริหารความ
เสี่ยงและความรู้
เรื่องระบบบริหาร
ความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลแก่
บุคลากรทุกคน  
  

33.ความส าเร็จของการ พัฒนา
ระบบบริหารความ เสี่ยง 

            -update คู่มือ
บริหารความ
เสี่ยง 
-จัดอบรมฟ้ืนฟู
ระบบบริหาร
ความเสี่ยงแก่
บุคลากรทุกคน 
เพ่ือทราบ
นโยบายความ
เสี่ยงและ 
update ความรู้
ระบบบริหาร
ความเสี่ยงใน
โรงพยาบาล 
- มีการท า 
leaderships 
walk round 
ทุก 3 เดือน 
  

ทีม RM 

-ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ
ค้นหาและส่งรายงานความเสี่ยง 

95  95 95 100 100 

-สัดส่วน Near miss : miss 80:20  80:20 80:20 85:15 85:15 
-ร้อยละการเกิดอุบัติการณ์ซ้ า
ประเภท Clinic ระดับ E-F- G-H-I 

<30  <30 <25 <25 <20 

ร้อยละการเกิดอุบัติการณ์ซ้ า
ประเภท Non Clinic ระดับ 3-4 

<20  <20 <15 <15 <10 

-ร้อยละการเกิดอุบัติการณ์ 
ประเภท Clinic ระดับ E-F- G-H-I 
ที่ได้รับการท า RCA 

95  95 100 100 100 

-ร้อยละการเกิดอุบัติการณ์
ประเภท Non Clinic ระดับ 3-4 
ทีไ่ด้รับการท า  RCA 

95  95 100 100 100 

ร้อยละวัฒนธรรมความปลอดภัย 80  80 80 85 85 

-ร้อยละตัวชี้วัด9มาตรฐานส าคัญ
จ าเป็น ผ่านเกณฑ์ 

>75  >75 >80 >80 >85 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 
ผู้รับบริการ
ได้รับบริการ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 
ด้านยา 
 

 
หน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ HA 
(ระบบยา) ที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้
เกิดความมั่นใจได้ว่า 
โรงพยาบาลเป็น
องค์กรที่มุง่พัฒนาให้
เกิดความปลอดภัยด้าน
ยากับผู้ป่วย 
 

 
- เน้นติดตาม
ระบบการ
รายงานความ
คลาดเคลื่อน
ทางยาและการ
ด าเนินการราย
ตัวชี้วัดของ 2P 
safety  

 
- เน้นให้บุคลากรมีการ
รายงานความคลาดเคลื่อน
ทางยาอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ 
- ด าเนินงานร่วมเป็นทีมสห
สาชาวิชาชีพเพ่ือผู้ป่วยได้รับ
บริการด้านยาท่ีเป็น
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

 

34. ความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบยา 

      -มีรายงาน
สถานการณ์ความ
ปลอดภัยด้านยา 
และผลการ
ด าเนินการของ
ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย
ด้านยาอย่าง
สม่ าเสมอ 
(อย่างน้อยทุกสาม
เดือน) 

เกษศรินทร ์

-.ความคลาดเคลื่อน
ทางยาผู้ป่วยนอก 
 
- ระดับ D ข้ึนไป 
 

5 
พันใบสั่งยา 

 
0 

พันใบสั่งยา 

 5 
พันใบส่ัง 
ยา 
 

0 
พันใบส่ัง
ยา 

5 
พันใบส่ัง 
ยา 
 

0 
พันใบส่ัง
ยา 

5 
พันใบส่ัง 
ยา 
 

0 
พันใบส่ัง
ยา 

5 
พันใบส่ัง 
ยา 
 

0 
พันใบส่ัง
ยา 

เหมือนฤทัย 

- ความคลาดเคลื่อน
ทางยาผู้ป่วยใน 
 
- ระดับ D ข้ึนไป 

40        
พันวันนอน 

 
0 

พันวันนอน 

 30       
พันวัน
นอน 

 
0 
พันวัน
นอน 

20             
พันวัน
นอน 

 
0 
พันวัน
นอน 

20             
พันวัน
นอน 

 
0 
พันวัน
นอน 

20             
พันวัน
นอน 

 
0 
พันวัน
นอน 

หน่ึงฤทัย 

-ตัวชี้วัด 2P Safety 
M:Medication 12 
ตัวผ่านเกณฑ์ 
  

ร้อยละ 
100 

 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้รับบริการได้รับ
บริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้วยการ
รักษาตาม 
Evidence base 
medicine ที่
เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 

- เพ่ือให้เกิดการใช้ยา
อย่างปลอดภัย ผู้ป่วย
ได้รับยากลุ่มปฏิชีวนะที่
สมเหตุสมผล เพ่ือ
ป้องกันและลดเชื้อด้ือยา 
- เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุ สมผลในทุกกลุ่ม
โรคเป้าหมาย 

- ก าหนด
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของ
โรงพยาบาลให้
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
จังหวัด 
- พัฒนาระบบการ
สั่งใช้ยา การ
รายงานให้
ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบข้อมูล
การใช้ยาให้
เหมาะสม 
 
 
 
 
 

- ชี้แจ้งตัวชี้วัดให้
ผู้รับผิดชอบตาม
รายกลุ่มโรค
เป้าหมาย เพ่ือร่วม
ตรวจสอบและ
วิเคราะห์การใช้ยา
ให้สมเหตุสมผล 

35.โรงพยาบาล
ผ่านระดับการ
พัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 

ระดับ 2  ระดับ
2 

ระดับ
2 

ระดับ
2 

ระดับ 
2 

เน้นการใช้ยาปฎิชีวนะ
ใน 4 โรคหลัก หวัด,
ท้องเสีย,แผลสด,หญิง
คลอดปกติ 
ในโรงพยาบาล 
-น าเสนอข้อมูลให้ผู้
ปฏิบัติรับทราบราย
เดือน เพ่ือให้เกิด
กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนระบบการ
ท างานที่รวดเร็ว 
 

เกษศรินทร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยสุขภาพใหเ้ข้มแขง็ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 
พัฒนาภาคี
เครือข่ายสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD) ที่
รับยาที่หน่วย
บริการปฐมภูมิ 
ได้รับยาตาม
หลักเกณฑ์การใช้
ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

 
ผุ้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD) 
ได้รับยาตาม
หลักเกณฑ์การใช้
ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

 
ปรับโปรแกรม 
Hosxp ในรพ.
สต. ดึงรายงาน
เพ่ือติดตาม
ตัวชี้วัดใน     
กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ณ 
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 
 

 
ชี้แจ้งตัวชี้วัดให้
ผู้รับผิดชอบ.ใน 
PCU เพ่ือ
วิเคราะห์การใช้ยา
ให้สมเหตุสมผล 

36.ไม่พบการใช้ยาRAS 
blockade(ACEI/ARB/Renin 
inhibitor)2ชนิดร่วมกันใน
การรักษาผู้ป่วยความดันเลือด
สูงทั่วไป  

0 
 
 
 

 

 0 
 
 
 

 

0 
 
 
 

 

0 
 
 
 

 

0 
 
 
 

 

พัฒนารายงานของ 
Hosxp  ใน รพ.สต. 
ที่ให้บริการหน่วย
บริการปฐมภูมิ ใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
 

เกษศรินทร ์
 

37.การใช้ยา Metformin 
เพ่ือรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
เบาหวาน เป็นยาชนิดเดียว
หรือร่วมกับยาอื่นเพ่ือควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดโดยไม่มี
ข้อห้ามใช้ 

>ร้อยละ80   
 
 
 
 

 

 >ร้อย
ละ80   

 
 
 
 

 

>ร้อย
ละ80   

 
 
 
 

 

>ร้อย
ละ80   

 
 
 
 

 

>ร้อย
ละ80   

 
 
 
 

 
38. การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระดับ 3 ข้ึนไป 
 

<ร้อยละ 
10 
  

 

 <ร้อย
ละ 10 

  
 

<ร้อย
ละ 10 

  
 

<ร้อย
ละ 10 

  
 

<ร้อย
ละ 10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยสุขภาพใหเ้ข้มแขง็ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ภาคีเครือข่ายมี
ระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิมี
คุณภาพ ต่อเน่ือง 

 เพ่ือพัฒนาภาคี
เครือข่ายให้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
และการจัดการ
ด้านสุขภาพ
ประชาชน 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
วิเคราะห์
ปัญหาและ
บูรณาการ 
เชื่อมโยงใน
การดูแล
สุขภาพ
ประชาชน 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
สาธารณสุขและ
หน่วยงานอื่นๆใน
พ้ืนที่ให้มีความ
เข้าใจและร่วม
แก้ปัญหาสุขภาพ
ประชาชน 

39.จ านวนการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอผ่านเกณฑ์ 

1 เรื่อง    1 2  2  2 -ร่วมประชุม
วิเคราะห์ปัญหาด้าน
สาธารณสุขของ
อ าเภอ 
-น าเสนอปัญหา
สาธารณสุขชุมชน
แก่เลขานุการ
คณะกรรมการพชอ.
เพ่ือเสนอในมติในที่
ประชุมฯ 
-จัดท าแผนปฏิบัติ
การและด าเนินการ
ตามแผน 
-ก ากบัติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ปฐมภูมิ 
กันยวัณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยสุขภาพใหเ้ข้มแขง็ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ภาคีเครือข่ายมี
ระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิมี
คุณภาพ ต่อเน่ือง 

 เพ่ือพัฒนาภาคี
เครือข่ายสุขภาพ
ปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว
และประชาชนคน
ไทย เข้าถึงบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
การเย่ียมเสริม
พลัง แบบ
บูรณาการ 
เชื่อมโยงใน
การดูแล
สุขภาพ
ประชาชน 

พัฒนาศักยภาพ
ฟ้ืนฟูวามรู้ ท่ี
เก่ียวข้อง ตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว 

40.ร้อยละของรพสต.ติดดาว
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชุมคกก.เพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 
-ประสานแพทย์
ทบทวนCPG และ
สื่อสารให้จนท.รพสต. 
-ประชุมฟ้ืนฟูความรู้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิน เช่นงาน
ชันสูตร   
-รพ.สต.ประเมิน
ตนเองและเตรียม
ความพร้อม 
-คกก.รพสต.ติดดาว
ระดับอ าเภอลงเย่ียม
เสริมพลัง นิเทศ
ติดตามประเมินผล 

ปฐมภูมิ 
กันยวัณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพ 
อสม.ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ 

 

41.จ านวนประชากรไทยมี 3 
หมอ 

ร้อยละ 60  60 65  70 75 -ประชุมชี้แจงช่องทาง
การสื่อสารกับ อสม. 

ปฐมภูมิ 
รัตติยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยสุขภาพใหเ้ข้มแขง็ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

พัฒนาแกนน า
ด้านสุขภาพใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
เชื่อมโยงสู่ชุมชน 

 เพ่ือให้แกนน า
สุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพใน
ชุมชน 

- เสริมสร้าง
ทักษะสุขศึกษา 
และเทคโนโลยี
กับภาคี
เครือข่ายใน
การจัดการ
สุขภาพ  
-อสม.ต้นแบบ
ในการดูแล
สุขภาพ 

พัฒนาศักยภาพ
ด้านสุขศึกษา 
ด้านสื่อสารความ
เสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยี  

42.ร้อยละของอสม.มีHealth 
literacy 

70    70 75   80  85 -ส ารวจ และวิเคราะห์
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในอสม.  แกนน า
ครอบครัว 
-สื่อสารความเสี่ยง ให้
ความรู้ ตามส่วนขาด 
-ติดตามประเมินความ
รอบรู ้
-3อ3ส.  
 การสืบค้นข้อมูล

สขุภาพ 
 การเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ 
 การเข้าถึงบริการ 

 
 
 
 
 
 

ปฐมภูมิ 
 รัตติยา 

43.จ านวนครัวเรือนมีแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว 
 
 

20 
ครัวเรือน/

ต าบล 
 

 20 
 
 
 

30 
 
 
 

40 
 
 
 

50 
 
 
 

44.ร้อยละของครัวเรือนที่
แกนน าสุขภาพมี health 
literacy 

50  50 

 

50 50 50 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยใหเ้ข้มแข็ง 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 ประชาชนมี
สุขภาพดีทุกกลุ่ม
วัย 

เพ่ือให้แกนน า
ภาคีเครือข่าย
สุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพใน
ชุมชน  
 

สื่อสารความ
เสี่ยง ความรู้  
เสริมสร้าง
ทักษะการมี
ส่วนร่วมและ
บูรณาการ
ดูแลสุขภาพ 
ใช้เทคโนโลยี
จัดการข้อมูล 
ขับเคลื่อนโดย
กลไกพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

พัฒนาศักยภาพ
จนท. /ภาคี
เครือข่าย 
ด้านสุขศึกษา 
ด้านสื่อสารความ
เสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยี 

45.การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 
45.1กลุ่มเด็กปฐมวัย 0-5
ปี 
- ร้อยละของเด็ก0-5ปี
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการตามช่วงวัย 

  

 
 
 

85  
 

   
 
  

85 
 

  
 
 

85 
 

  
 
 
90 
 

  
 
 
90 
 

- ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
-ติดตามประเมินผลและวิเคราะห์
ปัญหาเพ่ือวางแผนการพัฒนา 

  
MCH  
วิมล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยใหเ้ข้มแข็ง 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เปา้หมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 

 -เพ่ือให้ภาคี
เครือข่ายมีความ
เข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการดูแล
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

 ขับเคลื่อน
โดยกลไก
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
ขับเคลื่อน 

 พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี ครู ใน
การเฝ้าระวัง
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

-.ร้อยละของเด็ก0-5ปีที่
ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I 
 

50 
 
 
 
 
 

  50 50 50 50 -ด าเนินการตามมาตรฐานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D 
 
 
 
 

 MCH  
วิมล 
ทญ.บุษยมาส 
 

 -. ร้อยละ ศพด.มีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

70 
 
 
 

 70 
 
 
 

70 
 
 
 

70 
 
 
 

70 
 
 
 

-จัดอบรมครผูู้ดุแลเด็กเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในศูนย์เด็กเล็ก 
 

 -.ร้อยละเด็ก 3-5 ปีได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก 
  

100  100 100 100 100 - จัดประชุมทันตบุคลากรใน
เครือข่ายเพ่ือให้มีทิศทางการ
ท างานในทางเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยใหเ้ข้มแข็ง 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 

 -เพ่ือให้ภาคี
เครือข่ายมีความ
เข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการดูแล
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

 ขับเคลื่อน
โดยกลไก
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
ขับเคลื่อน 

 พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี ครู ใน
การเฝ้าระวัง
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -.ร้อยละเด็ก 3-5 ปีได้รับ
บริการทางทันตกรรม 
  

65   65  65  70  75 -ออกหน่วยบริการตรวจ
สุขภาพช่องปากและเคลือบ
ฟลูออไรด์แก่เด็กกลุ่ม 3- 5 ปี 
-จัดช่องทางพิเศษรองรับการ
ส่งต่อจากรพสต 

งานทันตกรรม 
ทญ.บุษยมาส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยใหเ้ข้มแข็ง 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 ประชาชนมี
สุขภาพดีทุกกลุ่ม
วัย 

 เพ่ือให้แกนน า
ภาคีเครือข่าย
สุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพใน
ชุมชน  
 

สื่อสารความ
เสี่ยง ความรู้  
เสริมสร้าง
ทักษะการมี
ส่วนร่วมและ
บูรณาการ
ดูแลสุขภาพ 
ใช้เทคโนโลยี
จัดการข้อมูล 
ขับเคลื่อนโดย
กลไกพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

พัฒนาศักยภาพ
จนท. /ภาคี
เครือข่าย 
ด้านสุขศึกษา 
ด้านสื่อสารความ
เสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยี 

 45.2กลุ่มผู้สูงอายุ 
-ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรองภาวะถดถอย 
 9 ด้าน 
 
 
 
 

 
 75 

 
 
 
 
 
 

    
75 
 
 
 
 
 
 

  
75 
 
 
 
 
 
 

  
75 
 
 
 
 
 
 

  
75 
 
 
 
 
 
 

  
-ส ารวจผู้สูงอายุในชุมชน 
-ประชุมให้ความรู้ อสม. ใน
การคัดกรองภาวะถดถอย 9
ด้านในผู้สูงอายุ 
-ติดตามเย่ียมประเมินผู้สูงอายุ
ที่พบมีภาวะถดถอยและ
วางแผนให้การดูแล 

  
ปฐมภูมิ 
กุสุมภรณ ์
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะถดถอยได้รับการท า 
personalize care plan 
and intervention 

50  50 50 50 50 -ประสานการดูแลกับ 
งานทันตกรรมในรายที่มี
ปัญหาสุขภาพช่องปาก 

งานทันตกรรม 
ทญ.บุษยมาส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยใหเ้ข้มแข็ง 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 ประชาชนมี
สุขภาพดีทุกกลุ่ม
วัย 

 เพ่ือให้แกนน า
ภาคีเครือข่าย
สุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพใน
ชุมชน  
 

สื่อสารความ
เสี่ยง ความรู้  
เสริมสร้าง
ทักษะการมี
ส่วนร่วมและ
บูรณาการ
ดูแลสุขภาพ 
ใช้เทคโนโลยี
จัดการข้อมูล 
ขับเคลื่อนโดย
กลไกพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

พัฒนาศักยภาพ
จนท. /ภาคี
เครือข่าย 
ด้านสุขศึกษา 
ด้านสื่อสารความ
เสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยี 

-ร้อยละผู้สูงอายุได้รับ
บริการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

  

 
40 
 
 
 

    
40 
 
 
 

  
40 
 
 
 

  
40 
 
 
 

  
40 
 
 
 

  
-ออกหน่วยตรวจคัดกรอง
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่อง
ปากเพ่ือให้บริการตามความ
จ าเป็น 
 

งานทันตกรรม 
ทญ.บุษยมาส 

 -ร้อยละผู้สูงอายุได้รับ
บริการทางทันตกรรม 

50  50 50 50 50 - ให้บริการฟันเทียมไม่มีคิว 
จัดช่องทางด่วนรองรับการส่ง
ต่อตาม guideline BigRock 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยใหเ้ข้มแข็ง 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
 

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึง
บริการทันท่วงที
และไม่เกิดการ
ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

-เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึง
บริการและได้รับ
การดูแลตาม
มาตรฐาน 
-เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าไม่เกิด
การฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

 - มีการน า
หลัก “3 ส 
Plus” คือ  
สอดส่องมอง
หา, ใส่ใจรับ
ฟัง และส่ง
ต่อเชื่อมโยง 
มาใช้ในการ
เฝ้าระวัง
ปัญหาการฆ่า
ตัวตาย 

-พัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจใน
กลุ่ม อสม.และ
ผู้น าชุมชน 
เก่ียวกับเรื่อง
การเฝ้าระวัง
ด้วยหลัก  
“3 ส Plus” 

 46.ร้อยละของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ 
 
 

≥ 75 
 
 
 

≥ 75 
 
 

  

≥ 75 
 
 
 

≥ 75 
 
 
 

 ≥ 75 
 
 

 

 ≥ 75 
 
 

 

- จัดท าโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัว
ตายในกลุ่ม อสม.และ
ผู้น าชุมชน โดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการและ
พัฒนาศักยภาพ 
- คัดกรองความเสี่ยงฆ่า
ตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า/โรคจิต โรคทาง
กายเรื้อรัง โรคจากการใช้
สุรา สารเสพติด 
- ติดตามผู้ที่พยายามฆ่า
ตัวตายไม่กลับไปท าร้าย
ตนเองซ้ าภายใน 1 ปี 

 ปฐมภูมิ 
จารุวรรณ 

47.อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

≤ 8.0  

ต่อ
ประชากร
แสนคน 

 8.0  

ต่อ
ประชากร
แสนคน 

 8.0  

ต่อ
ประชากร
แสนคน 

  

 8.0  

ต่อ
ประชากร
แสนคน 

 8.0  

ต่อ
ประชากร
แสนคน 

 8.0  

ต่อ
ประชากร
แสนคน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
  

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

 พัฒนาระบบเวช
ระเบียนและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการ 

 ระยะสั้น 
-บันทึกกิจกรรมการ
บริการผู้ป่วยใน ให้
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ลดการใช้กระดาษ  
ลดค่าใช้จ่าย 
ระยะยาว 
-สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพได้และ
ประชาชนเข้าถึง
บริการ 

 ใช้ระบบBMS IPD 
Paperless  

 - พัฒนา
บุคลากรใน
โรงพยาบาลให้
มีความรู้การใช้
โปรแกรมBMS 
IPD 
Paperless  

48.ระดับความส าเร็จ
โรงพยาบาล IPD 
paperless 

5     5   5   5   5  - ท าโครงการจัดหา
ระบบโปรแกรม 
BMS IPD 
Paperless 
-จัดหาอุปกรณ์ 
hardward ส าหรับ
ใช้ลงระบบ 
- อบรมการใช้งาน 
จนท.ผู้เก่ียวข้องทุก
คน 
- เริ่มใช้งาน ipd 
paperless ช่วง
เดือน เมษายน 
2566 
- ส่งข้อมูล PHR เข้า
สู่ระบบ หมอพร้อม 

IT  
จินดา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
  

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

พัฒนาระบบเวช
ระเบียนและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการ 

 ระยะสั้น 
-เพ่ือการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
ให้กับประชาชน 
มีการเชื่อมข้อมูล
ของเครื่องมือ
แพทย์เข้าระบบ
ฐานข้อมูล 
Ayutthaya 
Health Data 
Center 
ระยะยาว 
-เพ่ือใช้ประชาชน 
ดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง 
-พัฒนาเครือข่าย
ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับระบบ
แพทย์ทางไกล 

 พัฒนาศูนย์ข้อมูล
กลางด้านสุขภาพ 

 พัฒนาองค์
ความรู้บุคลากร 
ในเรื่องการใช้
งานอุปกรณ์ การ
ส่งข้อมูล การดู
ข้อมูล ให้
สอดคล้องกับ
การพัฒนา
โครงการ IOT 

49.ร้อยละของ
ต าบลที่มีการ
พัฒนา Selfcare 
monitoring 
using IoT & Data 
Science  

30%  30% 60% 100% 100% 1.จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบพัฒนา
เครือข่ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับระบบแพทย์ทางไกล 
ประกอบด้วย เครื่องเจาะน้ าตาล 
เครื่องวัดความดัน terminal 
display  
2.อบรมให้ความรู้การใช้ข้อมูล
สุขภาพ การใช้ อยุธยาพร้อม 
ให้กับอสม. ในวาระการประชุม
ประจ าเดือน อสม. ร่วมกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้อสม.สอน
ประชาชนให้สามารถดูข้อมูล
สุขภาพตัวเองได้ 
3.ด าเนินการให้ อสม. ลงพ้ืนที่
ให้บริการ วัดความดัน เจาะน้ าตาล 
วัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก รอบเอว ส่ง
ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 
Ayutthaya Health Data 
Center 

ปฐมภูมิ/IT 
สิริมาส/
จินดา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Challenges Objective 
(Short/Long) 

Key tactics 
  

HR plan KPI เป้าหมาย 
2566 

ผลงาน เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

พัฒนาการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพระบบ
หมอพร้อม 

 ระยะสั้น 
- เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ มี
การเชื่อมโยงข้อมูลเข้า
ระบบฐานข้อมูลหมอ
พร้อม 
ระยะยาว 
-เพ่ือให้ประชาชนดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง 
-พัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับระบบแพทย์
ทางไกล 

 พัฒนาศูนย์
ข้อมูลของ
โรงพยาบาล 

 -ให้ความรู้
เก่ียวกับการใช้
ข้อมูล PHR ใน
ระบบหมอพร้อม
ให้กับจนท.ของ
โรงพยาบาลผักไห ่

50.ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานเข้ายืนยัน
พิสูจน์ตัวตนและเข้า
ใช้ระบบหมอพร้อม 

10%  10% 30% 60% 80% 1.จัดท าแผน
ด าเนินการ 
2.ส่งข้อมูลสุขภาพ 
PHR เข้าระบบของ
กระทรวง/หมอ
พร้อม 
3.ให้ความรู้การใช้
งานappหมอพร้อม 
ให้กับจนท.ของ
โรงพยาบาลผักไห่ 
ตามวาระประชุมIM 
ปี 2566 
4.ประชาชน
ลงทะเบียนพิสูจน์
ตัวตน และใช้งาน
app หมอพร้อม 

IT 
จินดา 

 




