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แผนทีก่ลยุทธ์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวดัอุทยัธานี 

 

 

 

 

 

มุมมองด้านผู้รับบริการ 

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

มุมมองกระบวนการภายใน 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

มุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

มุมมองด้านการเงิน 

 

1. พฒันาระบบการสร้างสุขภาพระดบัปฐมภูมิ
ร่วมกบัภาคีเครือข่ายและประชาชน( Primary) 

                      
 

2. พฒันาระบบบริการสุขภาพองคร์วมแบบ
บูรณาการอยา่งมีคุณภาพครอบคลุมระดบัทุติย
ภูมิ (Secondary)  

 

3. เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารและสนบัสนุน 
ระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการท่ีดี 
(Management)  

 

C5 เพิม่คณุคา่
และมลูคา่เพิม่ 

C4 พงึพอใจ c3 สขุภาวะ c1 ปญัหาสขุภาพ
ลดลง 

c2 ความรว่มมอื
เครอืขา่ย 

I 1มาตรฐานการ
จดับรกิาร 

 

I 3 นวตกรรมองคก์ร I 4 ภาพลกัษณ์องคก์ร I 2การบรหิารบรูณาการ
ทีด่ ี

 

L1 องคก์รมสีขุภาวะ 

 

L3 ประสทิธภิาพและการ
ใชป้ระโยชน์ IT 

F1 บรหิารการเพิม่
รายรบั 

F2 บรหิารการลดตน้ทนุ 

 

L2 องคก์รมผีลลพัธก์าร
พฒันา 

 

   P S M 
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ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัระดบั ร.พ. ผูร้บัผิดชอบ 

1.พฒันาระบบการ
สรา้งสขุภาพระดบั
ปฐมภูมริว่มกบัภาคี
เครอืขา่ยและ
ประชาชน 
( Primary) 
 
 
 
 
 
 
 

ปญัหาสขุภาพที่
ส าคญัของ
ประชาชนลดลง 
โดยภาคเีครอืขา่ย
และประชาชนมี
สว่นร่วม 
  

P1: พฒันาระบบบริการปฐมภมิู 

DHS(DHB) PCC ติดดาว 

 

 

P1.1:เพื่อพฒันาระบบสขุภาพ
ระดบัอ าเภอ 
P1.2:เพื่อพฒันาหน่วยบรกิารปฐม
ภูมติน้แบบตามแนวทาง PCC 
P1.3:เพื่อพฒันาหน่วยบรกิารปฐม
ภูมใิหส้ามารถจดับรกิารไดอ้ย่างมี
คุณภาพและประสทิธภิาพภายใต้
มาตรฐานรพ.สต.ตดิดาว 
 

(1)P1.1.1 คปสอ.ผ่านเกณฑ ์DHS&DHB 
(2)P1.2.1 หน่วยบรกิารปฐมภูมติน้แบบ
ตามแนวทาง PCC ไดร้บัการพฒันาตาม
แผน 
(3)P1.3.1 รพ.สต.ผ่านเกณฑร์ะดบั 5 ดาว 
ปี 2560 รอ้ยละ 25 
 

-คณะกก.คปสอ. 
-คณะกก.ตดิดาว 
-คณะกก.ตามกลุ่มวยั 
-คณะกก.pcc 

P2: พฒันาระบบการสรา้งสุขภาพ
ครอบคลุม5กลุม่วยัและกลุม่
ความต้องการเฉพาะ(Service 
Plan) 

P2:เพื่อลดปญัหาสขุภาพทีส่ าคญั 
 
 
 

(4)P1.1.3รอ้ยละของตวัชีว้ดักระทรวง
ยุทธ ์1 ผ่านเกณฑ≥์ 80 
 

กลุ่มเวชฯ/รพ.สต./
คณะกก.PCT+SP 
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P3:บูรณาการความรว่มมือสรา้ง

สุขภาพกบัภาคีเครอืข่ายและ

ประชาชน  

P3:เพื่อใหภ้าคเีครอืขา่ยและ
ประชาชนมสีว่นร่วมในการสรา้ง
สขุภาพใหป้ระชาชนสขุภาพดี
  

(5)P3.1ภาคเีครอืขา่ยและปชช.มสีว่นร่วม
ในการสรา้งสขุภาพเพื่อใหป้ชช.สขุภาพดี
อย่างน้อยต าบลละ 1 เรื่อง 

คณะกก.DHS 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ 

2.พฒันาระบบ
บริการสุขภาพองค์
รวมแบบบูรณา
การอยา่งมีคุณภาพ
ครอบคลุมระดบั
ทุติยภูมิ 
(Secondary)  

 

ประชาชน
ไดรั้บบริการท่ี
มีคุณภาพ 
ปลอดภยั พึง
พอใจ 
 

S1:พฒันาระบบบริการ
ทุติยภูมิ 

S1.1:เพื่อพฒันาหน่วยบริการทุติยภูมิให้
สามารถจดับริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน HA 
ISO9001:2008 และมาตรฐานท่ีรพ.เขา้
ร่วม 
 

(6)S1รพ.ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน HA 
บนัไดขั้นท่ี 3 
 

ศูนยคุ์ณภาพ 
 

S2: พฒันาระบบบริการ
ตามกลุ่มโรคและกลุ่มวยั 
(Service plan) 
 

S2.1:เพื่อใหผู้รั้บบริการมีสุขภาวะจาก
การจดับริการสุขภาพ 
 
 
S2.2:เพื่อใหผู้รั้บบริการพึงพอใจจาก
บริการสุขภาพองคร์วมทุกระดบั 
 

(7)S2.1.1อตัราตายรวมของผูรั้บบริการใน
โรงพยาบาลไม่เกิน 5:1,000 ผูรั้บบริการ 
(8)S2.1.2ภาวะแทรกซอ้นจากการรับบริการ
สุขภาพไม่เกิน 20:1,000 คร้ัง 
(9)S2.1.3ร้อยละของตวัช้ีวดักระทรวงยทุธ์ 2 
ผา่นเกณฑ≥์ 80 
 
(10)S2.2.1ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ≥ร้อย
ละ85 
(11)S2.2.2ขอ้ร้องเรียนดา้นพฤติกรรมบริการ 
ลดลงมากกวา่ร้อยละ 30 
 

PCT 
 
PCT 
 
ศูนยคุ์ณภาพ 
/RM 
 
 

S3: พฒันาระบบการส่ง
ต่อ 
 

S2 เพื่อพฒันาระบบการส่งต่อในโรค
ส าคญัใหร้วดเร็ว ปลอดภยั ครอบคลุมทุก
ระดบั 

(12)S2.1ผูรั้บบริการในกลุ่มโรคส าคญั
(stroke,STEMI,sepsis,อุบติัเหตุ)ไดรั้บการส่งต่อ
ตามแนวทางท่ีก าหนด ร้อยละ80 

PCT 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ 

3.เพิ่มขีดสมรรถนะ
การบริหารและ
สนบัสนุนระบบ
บริการสุขภาพ
แบบบูรณาการท่ีดี 
(Management) 

 

3.ระบบบริหาร
จดัการ ระบบ
สนบัสนุน
บริการมี
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาล 

M1.เพิม่ขีดสมรรถนะ
การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการและธรรมาภิ
บาล  
1.1 เพิ่มขีดสมรรถนะใน
การบริหารจดัการท่ีดี 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
จดัซ้ือจดัจา้ง งบลงทุนและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
- การบริหารยา เวชภณัฑแ์ละพสัดุ                         
- อ่ืนๆ 

1.2 พฒันาระบบการเงิน
การคลงั 
1.3 เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลทุกระดบั 
1.4 ติดตามผลลพัธ์การ
ด าเนินงาน 
 
 

M1.1 เพื่อให้ระบบการบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพ 
M1.2 เพื่อสร้างระบบการเงินการคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นเลิศ 
M1.3 เพื่อให้ระบบการบริหารจดัการมี
ธรรมาภิบาล  
(โปร่งใส ถูกตอ้ง ตรวจสอบได)้ 
M1.4 เพื่อใหมี้ระบบการติดตามผลลพัธ์
การด าเนินงาน 
 

(13)M1.1 ความทนัเวลาในการด าเนินการตาม
แผนงานงบลงทุน/ต่าเส่ือมร้อยละ 90 
(14)M1.2.ระดบัวกิฤตทางการเงินของกระทรวง
ไม่เป็นระดบั 7 
(15)M1.3 ขอ้ร้องเรียนเร่ืองความโปร่งใส ร้อย
ละ 0 
(16)M1.4.1มีการติดตามผลการด าเนินงานทุก
ไตรมาสโดยทีมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลมากกวา่ร้อยละ 80 
(17)M1.4.2ร้อยละของตวัช้ีวดักระทรวงยทุธ์ 3 
ผา่นเกณฑ≥์ 80 
 
 

บริหาร/
ปยส. 
คณะกก.
กบร+CFO 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ 

3.เพิ่มขีดสมรรถนะ
การบริหารและ
สนบัสนุนระบบ
บริการสุขภาพ
แบบบูรณาการท่ีดี 
(Management) 

 

3.ระบบบริหาร
จดัการ ระบบ
สนบัสนุน
บริการมี
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาล 

M2.พฒันาระบบ
สนับสนุนบริการสุขภาพ
โดยเช่ือมประสานทุก
ระดับ 
2.1พฒันาระบบบริหารความ
เส่ียง 
2.2พฒันาระบบส่ิงแวดลอ้ม 
ติดเช้ือ  
2.3พฒันาระบบสารสนเทศ
และเวชระเบียนและISO 
2.4พฒันาบุคลากร 
2.5เพ่ิมขีดสมรรถนะ
ภาพลกัษณ์การใหบ้ริการ
สุขภาพองคร์วม 
2.6เพ่ิมขีดสมรรถนะดา้น
นวตักรรมการจดับริการ
สุขภาพองคร์วม 
2.7ระบบการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์
สุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
2.8 พฒันาองคก์รทางสงัคม 
(Social enterprise) 

M2.1 เพื่อพฒันาระบบบริหารความเส่ียง
และความปลอดภยั(RM)  
M2.2 เพื่อให้ระบบสนบัสนุนบริการ
สุขภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ENV IC ) 
M2.3 เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเวช
ระเบียนและISOใหท้นัสมยั เพียงพอ 
พร้อมใช ้ไดป้ระโยชน์ 
M2.4 เพื่อพฒันาระบบทรัพยากรมนุษย์
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
M2.5 เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ ศรัทธา ให้
ปชช.มารับบริการ 
M2.6 เพื่อกระตุน้การพฒันาวิชาการและ
การคิดคน้นวตักรรมการจดับริการ 
M2.7 เพื่อพฒันาระบบการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีมี
คุณภาพ 
M2.8 เพื่อสร้างระบบพฒันาองคก์รทาง
สังคม (Social enterprise) 
 

(18)M2.1 ร้อยละความเส่ียงระดบั Eข้ึนไป 
ไดรั้บการหา RCAและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 
(19) M2.2 อตัราการติดเช้ือในรพ.เป็น 0 
(20)M2.3 ความทนัเวลาในการส่งขอ้มูล ร้อยละ 
85 
(21)M2.4.1บุคลากรไดรั้บการอบรมตาม
สมรรถนะท่ีก าหนดร้อยละ 80 
(22)M2.4.2ความพึงพอใจบุคลากรมากกวา่ร้อย
ละ 80 
(23)M2.4.3ความผกูพนัองคก์รมากกวา่ร้อยละ 
70 
(24)M2.5ประชาชนกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าและ
แนะน าผูอ่ื้น(จากแบบส ารวจ)ร้อยละ 80 
(25)M2.6 ทุกกลุ่มงาน มีการจดัท านวตักรรม 
อยา่งนอ้ย1 เร่ือง/รอบน าเสนอ 
(26)M2.7 ร้อยละผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนดร้อย
ละ95 
(27)M2.8 รพ.มีระบบพฒันาองคก์รทางสังคม 
(CSR and/or CSV) อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/ปี 

ศูนยคุ์ณภาพ 
 
 
IM 
 
HRD 
 
ศูนยคุ์ณภาพ 
 
ศูนยคุ์ณภาพ 
 
MMS 
 
กบร. 
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2.5 ระบบการปรบัปรงุ performance ขององคก์ร 
ระบบการพฒันาคุณภาพ :  
รพ.ไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ปี 2558-2560   
โรงพยาบาลไดใ้ชร้ะบบการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยไดร้บัการรบัรองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 จนถงึปจัจบุนั ครอบคลุมปี 2560  
มาตรฐานอื่นๆ ทีผ่่านการประเมนิ เช่น  HPH ,HNQA, Clean&GREEN ,QA พยาบาลเครอืขา่ยจ.อุทยัธานี , มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารเครอืขา่ยจ.อุทยัธานี
และ LA,มาตรฐานการดแูลผูป้ว่ยวณัโรค, มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครวั, 5 ส.,มาตรฐานสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัระดบั 5 ,DHS-
Appreciation,รพ.ลดโลกรอ้น,โรงพยาบาลคุณธรรม,มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
กระบวนการประเมนิผล :  
  จากการตดิตามตวัชีว้ดัในการประชุมของคณะกรรมการบรหิารทุกเดอืนโดยมกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบัองคก์รภายนอก เช่น 
โรงพยาบาลชุมชนอื่นในจงัหวดั และเทยีบผลการด าเนินงานจากปีทีผ่่านๆมาจากการจดัประชุมสรุปผลงาน ทุก 6 เดอืน 
กระบวนการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร :  
การเรยีนรูภ้ายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ การศกึษาต่อเนื่อง ศกึษาดงูาน ประชุม อบรมวชิาการ 
การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองคก์ร ไดแ้ก่ การเยีย่มส ารวจภายใน ,จดัท า good practice , CQI , จดัมหกรรมคุณภาพ ,จดัประกวดผลงาน ,น าเสนอผลการ
ทบทวนการดแูลผูป้ว่ย ,การจดับอรด์ประชาสมัพนัธ ์,  Face book  ของโรงพยาบาล,Line,  on the job training , ระบบพีเ่ลีย้ง , Routine to research 
และการถอดบทเรยีนหลงัจากสรปุการด าเนินงานโครงการต่างๆ การวจิยั ฯ 
กระบวนการสรา้งนวตกรรม :  
              สนบัสนุนใหห้น่วยงานใชเ้ครือ่งมอื 3P , 3C-PDSA, CQI, C3THER, tracer, R2R วจิยัฯลฯ เพื่อพฒันาคุณภาพงาน โดยหวัหน้าหน่วยงานเป็น
ผูใ้หค้ าปรกึษา และมกีารน าเสนออยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 


