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วิสัยทัศน� (VISION) :  
โรงพยาบาลแก�งคอย มีมาตรฐาน บริการประทับใจ ห�วงใยสุขภาพ 

พันธกิจ (MISSION) :  
มีความมุ�งหมายที่จะให&บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ แก�ประชาชนด&วยความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

นโยบาย (POLICY) 
1. ด&านการรักษาและส�งเสริมสุขภาพผู&ป1วยและญาติ   7. ด&านเครื่องมือ อุปกรณ4 วัสดุการแพทย4 
2. ด&านสิทธิผู&ป1วยและจริยธรรมขององค4กร    8. ด&านกระบวนคุณภาพทั่วไป/การสร&างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 

3. ด&านการป8องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  9. ด&านระบบสารสนเทศและเวชระเบียน 

4. ด&านการประสานบริการและส�งเสริมสุขภาพในชุมชน  10. ด&านการบริหารทรัพยากรและการเงิน 

5. ด&านการจัดการความเสี่ยง     11. ด&านบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. ด&านโครงสร&างกายภาพและสิ่งแวดล&อม 

ค�านิยมหลัก (CORE VALUES) 
M : Mastery : ฝ@กฝนตนเองให&มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให&ทํางาน คิดพูด อย�างมีสติ ใช&กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย4 มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู& ค&นหา

ความรู&สม่ําเสมอ มีวินัย ตรงต�อเวลา รับผิดชอบ) 
O : Originality : สร&างสรรค4นวัตกรรม สิ่งใหม�ๆ ที่เปFนประโยชน4ต�อระบบสุขภาพ 
P : People-centered approach : ยึดประชาชนเปFนที่ตั้ง เปFนศูนย4กลางในการทํางาน 
H : Humility : มีความอ�อนน&อมถ�อมตน การเคารพผู&อื่น เห็นแก�ประโยชน4ส�วนรวม รับฟKงความเห็นต�าง จัดการความขัดแย&งด&วยวิธีสร&างสรรค4 ช�วยผู&อื่นแก&ปKญหายามคับขัน 

เป5าประสงค� (GOAL) 
ผู4รับบริการ : มีความปลอดภัย พึงพอใจ ได&รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปFนไปตามมาตรฐาน   
ผู4ให4บริการ : มีจริยธรรม มีความสุขในการปฏิบัติงาน เปFนผู&นําด&านสุขภาพ มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับภาระงาน   
องค�กร : เปFนสถานบริการด&านสุขภาพและสร&างเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ และเปFนแบบอย�างในการพัฒนา   
ชุมชน : ชุมชนเข&มแข็ง ภาคีเครือข�ายมีส�วนร�วมในการจัดการสุขภาพ ประชาชนมีวัฒนธรรมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค4  
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ป7ญหาสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่ 
กลุ�มโรคเรื้อรัง และโรคที่เป@นผลสืบเนื่องจากโรคเรื้อรัง ได&แก� โรคเบาหวาน (DM), โรคความดันโลหิตสูง (HT), โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke),  

โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI), โรคไต (CKD)   
โรคที่เฝ5าระวังทางระบาดวิทยา ได&แก� โรคไข&เลือดออก (DHF), โรควัณโรคปอด (TB)  
ป7ญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร4างประชากรและสิ่งแวดล4อม ได&แก� ภาวะ Birth Asphyxia, ภาวะ Postpartum Hemorrhage,  

อุบัติเหตุจาการจราจรทางถนน (Accident), Trauma, Head injury  
ป7ญหาสุขภาพที่เป@นโอกาสพัฒนา :  โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคระบบหลอดเลือดสมอง-หัวใจ, ผู&สูงอายุ, คนพิการ, ผู&ด&อยโอกาส และปKญหาสุขภาพจิต 
ป7ญหาโรคที่มีข4อจํากัดในการให4บริการ/ส�งต�อ : AMI, Stroke, Severe HI, STEMI, การผ�าตัดใหญ� 

เข็มมุ�ง 
ป= 2556   

1. การพัฒนาบุคลากร (ต�อเนื่อง)  
2. การพัฒนาระบบบริการ Essential Care (ต�อเนื่อง) 
3. การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการและผู&ด&อยโอกาส (ต�อเนื่อง) 
4. การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ4ก�อนวัยอันควร 
5. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู&สูงอายุ 

ป= 2557   
1. การพัฒนาบุคลากร (ต�อเนื่อง)  
2. การพัฒนาระบบบริการ Essential Care (ต�อเนื่อง) 
3. การพัฒนาระบบการดูแลผู&ป1วยโรคเรื้อรัง (DM-HT) 
4. การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ4ก�อนวัยอันควร (ต�อเนื่อง) 
5. การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู&สูงอายุ คนพิการ และผู&ด&อยโอกาส (Long Term Care) 
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ป= 2558   
1. การพัฒนาระบบ Family Care Team  
2. การพัฒนาระบบ Long Term Care / Palliative Care 
3. การพัฒนาระบบการดูแลผู&ป1วยโรคเรื้อรัง (DM-HT) เน&นข&อมูลที่ถูกต&องและผลลัพธ4 
4. การพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข&มแข็ง 

ป= 2559   
1. การพัฒนาระบบ Family Care Team  
2. การพัฒนาระบบ Long Term Care / Palliative Care 
3. การแก&ไขปKญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 
4. การพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข&มแข็ง 

ป= 2560   
1. การดูแลผู&สูงอายุ คนพิการ และผู&ด&อยโอกาส (LTC)  
2. อาหารปลอดภัย 
3. การแก&ไขปKญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 

ป= 2561   
1. การดูแลผู&สูงอายุ คนพิการ และผู&ด&อยโอกาส (LTC)  
2. อาหารปลอดภัย 
3. การแก&ไขปKญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 

ป= 2562   
1. การดูแลผู&สูงอายุ คนพิการ และผู&ด&อยโอกาส (LTC)  
2. อาหารปลอดภัย 
3. การแก&ไขปKญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 
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นโยบายสําคัญ 
ป= 2561   

1. การดูแลผู&ป1วยโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ-ไต (Stroke / STEMI / CKD)   
2. การป8องกันและควบคุมโรควัณโรคปอด 

ป= 2562   
1. การดูแลผู&ป1วยโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ-ไต (Stroke / STEMI / CKD)   
2. การป8องกันและควบคุมโรควัณโรคปอด 
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Governance Exellence 
 1. ระบบข4อมูลสารสนเทศ 

2. การบริหารจัดการด4านความปลอดภัย
จากการด4านการใช4ยาและเวชภัณฑ� 

3. การบริหารจัดการด4านการเงินการคลัง
สุขภาพ 

People Exellence 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน     

ด4านสุขภาพ 

Service Exellence 
 1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

P&P Exellence 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ�ม 

2. การป5องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
3. การบริหารจัดการด4านสิ่งแวดล4อม 

4 Exellence Strategies 
(9 แผนงาน) 

ยุทธศาสตร�สาธารณสขุ 5 ป= (2561-2565) 
Kaengkhoi Hospital Health Strategy 
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ความเชื่อมโยงความท4าทาย กลยุทธ� วัตถุประสงค�ระยะสั้น เป5าประสงค� กลวิธีหลักและตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก�งคอย  ป= 2561 – 2565 
  

ความหมายศัพท�ที่ใช4ในแผนกลยุทธ�นี้  

1. Strategies        กลยุทธ4  
2. Strategic Challenges     ความท&าทายเชิงกลยุทธ4  
3. Short term Objectives     วัตถุประสงค4ระยะสั้น  
4. Long term Goal      เป8าประสงค4  
5. Key Tactics      กลวิธีหลัก    
6. Action plans      แผนปฏิบัติการ    
7. Changes       โครงการ/กิจกรรมนําสู�การเปลี่ยนแปลง    
8. HR & Education Plan       แผนพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู&  
9. KPI Key Performance Indicator    ตัวชี้วัดผลงานของกิจกรรมหลัก  
10. Past Performance result    ผลงานที่ผ�านมาของกิจกรรมหลัก ป{ 2560  
11. Projected Performance      ผลงานที่คาดการณ4ของกิจกรรมหลัก ป{ 2565 
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ยุทธศาสตร�สาธารณสุข โรงพยาบาลแก�งคอย 5 ป= (2561-2565) Kaengkhoi Hospital Health Strategy 

 

อันดับ ยุทธศาสตร�/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ที่  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� ผู4รับผิดชอบ 
(ทีมแนวราบ) 

ผู4รับผิดชอบ 
(หน�วยงาน) 

1. ยุทธศาสตร�ด4านส�งเสริมสุขภาพ ป5องกันโรค และคุ4มครองผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P Excellence) 
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ�ม 

1.1.1   การส�งเสริมสุขภาพมารดา-ทารก เพื่อป8องกันการ
เสียชีวิตจากการตั้งครรภ4-คลอด 

1  Maternal mortality rate เป8าหมาย < 18:100,000 LB  PCT ห&องคลอด 
2  Perinatal mortality rate เป8าหมาย < 4:1,000 LB   PCT ห&องคลอด 
3  Neonatal mortality rate เป8าหมาย < 6:1,000 LB PCT ห&องคลอด 

1.1.2   การเฝ8าระวังการเสียชีวิตของผู&ป1วย 1  จํานวนการเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท (ราย) PCT ผู&ป1วยใน 
2  จํานวนการเสียชีวิตที่ห&องอุบัติเหตุ (ราย) PCT อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

1.1.3   การส�งเสริมสุขภาพ และเฝ8าระวังด&านความเสี่ยง
จากการตั้งครรภ4 และการคลอด 

1  ร&อยละของการเกิด postpartum hemorrhage เป8าหมาย < 5% PCT ห&องคลอด 
2  อัตราการเกิด Birth asphyxia เป8าหมาย 25:1,000 LB  PCT ห&องคลอด 
3  ร&อยละทารกแรกเกิดจากมารดาฝากครรภ4ที่รพ.แก�งคอย น้ําหนักน&อย

กว�า 2,500 กรัม เป8าหมาย < 7% 
PCT เวชปฏิบัติฯ 

4  ร&อยละของเด็กอายุ 0-6 เดือน กินนมแม�อย�างเดียว  
เป8าหมาย > 50% 

PCT เวชปฏิบัติฯ 

5  ร&อยละการตั้งครรภ4ในวัยรุ�นอายุน&อยกว�า 20 ป{ เป8าหมาย < 10% PCT เวชปฏิบัติฯ 
1.2 การป5องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1.2.1   พัฒนามาตรฐานบริการด&านการแก&ไขปKญหา
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 

1   จํานวนผู&ป1วยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ราย) PCT อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
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อันดับ ยุทธศาสตร�/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ที่  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� ผู4รับผิดชอบ 
(ทีมแนวราบ) 

ผู4รับผิดชอบ 
(หน�วยงาน) 

1. ยุทธศาสตร�ด4านส�งเสริมสุขภาพ ป5องกันโรค และคุ4มครองผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P Excellence) 
1.2 การป5องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1.2.2   พัฒนามาตรฐานบริการด&านการดูแลรักษา     
โรควัณโรคปอด 

1   อัตราป1วยวัณโรคปอด เป8าหมาย < 172 : 100,000 ประชากร PCT เวชปฏิบัติฯ/ชุมชน 
2   ร&อยละความสําเร็จของการรักษาวัณโรค เป8าหมาย > 85% PCT เวชปฏิบัติฯ/ชุมชน 
3   ร&อยละการขาดยาของผู&ป1วยวัณโรค เป8าหมาย < 3% PCT เวชปฏิบัติฯ/ชุมชน 

1.2.3   พัฒนามาตรฐานบริการด&านการดูแลรักษาโรค
หอบหืด (asthma) 

1   ร&อยละการ Re-visit Asthma ภายใน 48 ชม. เป8าหมาย < 1% PCT คลินิกหอบหืด 
2   ร&อยละการ Re-admit Asthma ภายใน 28 วัน เป8าหมาย < 15% PCT คลินิกหอบหืด 

1.2.4   พัฒนามาตรฐานบริการด&านการดูแลรักษาโรค
หลอดเลือดสมอง-หัวใจ 

1   ร&อยละผู&ป1วย STEMI เข&าถึงยา SK ภายในเวลา 30 นาที  
เป8าหมาย > 70% 

PCT อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

2   ร&อยละผู&ป1วย Stroke ได&รับการดูแลและส�งต�อภายใน 1 ชั่วโมง 
เป8าหมาย > 80% 

PCT อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

1.2.5   พัฒนามาตรฐานบริการด&านการดูแลรักษาโรค
เรื้อรัง (เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง) 

1   ร&อยละผู&ป1วยเบาหวานในคลินิกมีระดับ A1C < 7 เป8าหมาย > 30% PCT คลินิกโรคเรื้อรัง 
2   ร&อยละของผู&ป1วย DM ที่สามารถควบคุมระดับ LDL ให&อยู�ในเกณฑ4    

< 100 mg./ml. เป8าหมาย > 50% 
PCT คลินิกโรคเรื้อรัง 

3   ร&อยละผู&ป1วย HT สามารถควบคุมระดับความดันให&อยู�ในเกณฑ4ปกติ 
(<140/90 mmHg) เป8าหมาย > 80% 

PCT คลินิกโรคเรื้อรัง 

4   ร&อยละ ของผู&ป1วย HT ที่สามารถควบคุมระดับ LDL ให&อยู�ในเกณฑ4  
< 100 mg./ml. เป8าหมาย > 50% 

PCT คลินิกโรคเรื้อรัง 
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อันดับ ยุทธศาสตร�/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ที่  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� ผู4รับผิดชอบ 
(ทีมแนวราบ) 

ผู4รับผิดชอบ 
(หน�วยงาน) 

1. ยุทธศาสตร�ด4านส�งเสริมสุขภาพ ป5องกันโรค และคุ4มครองผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P Excellence) 
1.2 การป5องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1.2.5   พัฒนามาตรฐานบริการด&านการดูแลรักษาโรค
เรื้อรัง (เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง) 

1   ร&อยละผู&ป1วยเบาหวาน รายใหม�ในชุมชน เป8าหมาย ≤ 5% PCT ชุมชน 
2   ร&อยละผู&ป1วยความดันโลหิตสูง รายใหม�ในชุมชน เป8าหมาย ≤ 10% PCT ชุมชน 
3   ร&อยละประชาชนอายุ 35 ป{ขึ้นไป ได&รับการคัดกรองโรคเบาหวาน  

เป8าหมาย > 90% 
PCT ชุมชน 

4   ร&อยละประชาชนอายุ 35 ป{ขึ้นไป ได&รับการคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูง เป8าหมาย > 90% 

PCT ชุมชน 

1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล4อม 
1.3.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการด&านสิ่งแวดล&อม 1   การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากร (โดยกอง

วิศวกรรมการแพทย4) ระดับ 5 
ENV อาชีวอนามัย 

2   ร&อยละของหน�วยงานที่ผ�านการตรวจสอบโครงสร&าง สิ่งแวดล&อม 
และความปลอดภัย เป8าหมาย 100% 

ENV อาชีวอนามัย 

3   ร&อยละของคุณภาพน้ําทิ้งที่ไม�ได&มาตรฐาน เป8าหมาย 0% ENV อาชีวอนามัย 
4   ร&อยละระดับคลอรีนตกค&าง ได&มาตรฐาน (0.5-1 ppm) ในน้ําทิ้ง    

ที่ได&รับการบําบัดแล&ว เป8าหมาย 100% 
ENV อาชีวอนามัย 

5   ร&อยละระดับ pH ได&มาตรฐาน (pH = 5-9) ในน้ําทิ้งที่ขณะบําบัด 
และบําบัดแล&ว เป8าหมาย 100% 

ENV อาชีวอนามัย 

6   จํานวนครั้งข&อร&องเรียนขยะติดเชื้อออกสู�ชุมชน เป8าหมาย 0 ครั้ง ENV อาชีวอนามัย 
7   จํานวนครั้งการบาดเจ็บจากการทํางาน เป8าหมาย < 2 ครั้ง/เดือน ENV อาชีวอนามัย 
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2. ยุทธศาสตร�ด4านบริการเป@นเลิศ (Service Excellence) 
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

2.1.1   พัฒนาระบบการประสานงานร�วมกับชุมชนอย�าง
ไร&รอยต�อ 

1   ร&อยละความพึงพอใจของผู&รับบริการในชุมชน เป8าหมาย > 85% PCT ชุมชน 
2   ร&อยละเครือข�ายบริการสาธารณสุข มีส�วนร�วมในการดําเนินงาน

แก&ไขปKญหาในพื้นที่ เป8าหมาย > 80% 
PCT ชุมชน 

2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
2.2.1   การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพบริการ

ตามแผนกลยุทธ4 
1   ร&อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนกลยุทธ4 เป8าหมาย > 80 ทีมนํา ยุทธศาสตร4 

2.2.2   พัฒนาระบบการป8องกันและควบคุมการติดเชื้อ 1   อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป8าหมาย < 2 : 1,000 bed day IC จ�ายกลาง 

 ในโรงพยาบาล 2   ร&อยละของการตรวจสอบตามมาตรฐานการทําให&ปราศจากเชื้อ 
(Spore test) เป8าหมาย = 100 

IC จ�ายกลาง 

2.2.3   พัฒนาระบบการป8องกันความเสี่ยงในการดูแล
ผู&ป1วยและผู&รับบริการ 

1   จํานวนผู&ป1วยตกเตียง เป8าหมาย 0 ครั้ง RM ผู&ป1วยใน 
2   อัตราการเกิดแผลกดทับ เป8าหมาย < 3:1000 วันนอน     RM ผู&ป1วยใน 
3   ร&อยละของการมีปฏิกิริยาจากการให&เลือด เป8าหมาย 0% RM ผู&ป1วยใน 

2.2.4   พัฒนาระบบการป8องกันความเสี่ยงระบบบริการ 1   จํานวนความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงด&านคลินิก (ครั้ง) RM ทุกหน�วยงาน 
2   ร&อยละของความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป เป8าหมาย < 10% RM ทุกหน�วยงาน 

2.2.5   พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 1   ร&อยละของความพึงพอใจของผู&มารับบริการแผนกผู&ป1วยนอก 
เป8าหมาย > 80% 

PCT ผู&ป1วยใน 

2   ร&อยละของความพึงพอใจของผู&มารับบริการแผนกผู&ป1วยใน 
เป8าหมาย > 80% 

PCT ผู&ป1วยใน 

3   ร&อยละของความพึงพอใจของผู&มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
เป8าหมาย > 80% 

PCT ผู&ป1วยใน 
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อันดับ ยุทธศาสตร�/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ที่  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� ผู4รับผิดชอบ 
(ทีมแนวราบ) 

ผู4รับผิดชอบ 
(หน�วยงาน) 

3. ยุทธศาสตร�บุคลากรเป@นเลิศ (People Excellence) 
3.1 การบริหารจัดการกําลังคนด4านสุขภาพ 

3.1.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด&านสุขภาพ 1   ร&อยละความพึงพอใจของบุคลากร เป8าหมาย > 80% HRD การเจ&าหน&าที่ 

  2   ร&อยละบุคลากรเข&ารับการอบรม 10 วัน/คน/ป{ เป8าหมาย > 60% HRD การเจ&าหน&าที่ 

  3   ร&อยละการคงอยู�ของบุคลากร เป8าหมาย > 60% HRD การเจ&าหน&าที่ 

3.1.2   พัฒนาระบบการสร&างเสริมสุขภาพกําลังคนด&าน
สุขภาพ 

1   Ihvp]tการตรวจสุขภาพบุคลากร เป8าหมาย 100% HRD อาชีวอนามัย 
2   ร&อยละของบุคลากรที่มีค�า BMI ปกติ (18.5-23) เป8าหมาย > 60% HRD อาชีวอนามัย 

4. ยุทธศาสตร�บริหารเป@นเลิศด4านธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
4.1 ระบบข4อมูลสารสนเทศด4านสุขภาพ 

4.1.1   พัฒนาระบบข&อมูลสารสนเทศด&านสุขภาพ 1   ร&อยละของความสมบูรณ4ของเวชระเบียน เป8าหมาย > 80%  IM ศูนย4ข&อมูลฯ 
4.2 การบริหารจัดการด4านความปลอดภัยจากการใช4ยาและเวชภัณฑ� 

4.2.1   พัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดอัตราการเกิด 1   จํานวนผู&ป1วยแพ&ยารุนแรง เป8าหมาย 0 ราย     M&M ผู&ป1วยนอก/ใน 
 อาการไม�พึงประสงค4จากการใช&ยา 2   จํานวนผู&ป1วยแพ&ยาซ้ํา เป8าหมาย 0 ราย     M&M ผู&ป1วยนอก/ใน 

4.2.2   พัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดอัตราความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

1   อัตราความคลาดเคลื่อนจากการจ�ายยาผู&ป1วย (Total Medical 
error) เป8าหมาย < 10 ครั้ง : 1000 ใบสั่งยา 
    * Prescribing error : OPD/IPD = <2 / <1 : 1000 บย. 
    * Transcribing error : OPD/IPD = 0 / <1 : 1000 บย. 
    * Pre-dispensing error : OPD/IPD = <3 / <2 : 1000 บย. 
    * Dispensing error : OPD/IPD = 0 / <1 : 1000 บย. 
    * Pre-administration error : OPD/IPD = 0 / 0 : 1000 บย. 

M&M ผู&ป1วยนอก/ใน 



15 

 

อันดับ ยุทธศาสตร�/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ที่  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� ผู4รับผิดชอบ 
(ทีมแนวราบ) 

ผู4รับผิดชอบ 
(หน�วยงาน) 

4.2 การบริหารจัดการด4านความปลอดภัยจากการใช4ยาและเวชภัณฑ� (ต�อ) 
4.2.2   พัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดอัตราความ

คลาดเคลื่อนทางยา (ต�อ) 
2   อัตราการเกิด Administration error: OPD   

เป8าหมาย 0 ครั้ง : 1000 ใบสั่งยา 
M&M ผู&ป1วยนอก 

  3   อัตราการเกิด Administration error: IPD   
เป8าหมาย 0 ครั้ง : 1000 ใบสั่งยา 

M&M ผู&ป1วยใน 

  4   อัตราความคาดเคลื่อนทางยาที่มีความเสี่ยงสูง (ระดับ D ขึ้นไป) 
เป8าหมาย 0 ครั้ง 

M&M เภสัชกรรม 

4.2.3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการด&านยา 1   อัตราการสํารองคลังยา เป8าหมาย ไม�น&อยกว�า 1 เดือนและ          
ไม�เกิน 3 เดือน 

M&M เภสัชกรรม 

  2   อัตราเวชภัณฑ4ยาขาดคราว เป8าหมาย 0 ครั้ง M&M เภสัชกรรม 
4. ยุทธศาสตร�บริหารเป@นเลิศด4านธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

4.3 การบริหารจัดการด4านการเงินการคลังสุขภาพ 
4.3.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการด&านการเงินการ

คลังสุขภาพ 
1   อัตราส�วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio เป8าหมาย > 1.5 ทีมนํา การเงินและบัญชี 
2   อัตราสินทรัพย4คล�องตัว Quick Ratio เป8าหมาย > 1 ทีมนํา การเงินและบัญชี 
3   อัตราส�วนเงินสด Cash Ratio เป8าหมาย > 0.8 ทีมนํา การเงินและบัญชี 
4   อัตราส�วนรายได&/รายจ�าย I/E Ratio เป8าหมาย > 1.0 ทีมนํา การเงินและบัญชี 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ�ม 
   1.1.1 การส�งเสริม
สุขภาพมารดา-ทารก เพื่อ
ป8องกันการเสียชีวิตจาก
การตั้งครรภ4-คลอด 
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการส�งเสริมสุขภาพ
มารดา-ทารก เพื่อป8องกัน
การเสยีชีวิตจากการ
ตั้งครรภ4-คลอด  
 

 1. เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ส�งเสริมสุขภาพ
มารดา-ทารก ที่มี
มาตรฐาน เพื่อ
ป8องกันการ
เสียชีวิตจากการ
ตั้งครรภ4-คลอด 
 2. มารดาที่
ตั้งครรภ4ทุกรายได&
รับการดูแลตลอด
การคลอดอย�างมี
คุณภาพได&
มาตรฐาน กรณี
มารดาที่ตั้งครรภ4
ความเสีย่งสูงได&รับ
การดูแลใน
ระหว�างการคลอด
โดยผู&เชี่ยวชาญ 
ด&านสูติกรรม 
  

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ส�งเสริมสุขภาพ
มารดา-ทารก 
เพื่อป8องกันการ
เสียชีวิตจากการ
ตั้งครรภ4-คลอด 

 1. พัฒนาระบบ
บริการของ
โรงพยาบาลให&
ได&มาตรฐาน
อนามัยแม�และ    
เด็กคุณภาพ  
 2. เฝ8าระวัง
หญิงตั้งครรภ4 
คลอด และหลัง
คลอดเพื่อลด
การตายของ
มารดาจากการ        
ตั้งครรภ4และการ
คลอดอย�างมี
ประสิทธิภาพ  
 3. จัดระบบการ
ส�งต�อหญิง
ตั้งครรภ4ภาวะ
ฉุกเฉินอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

 1. สร&าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลหญิงตั้งครรภ4
(CPG/Care map) และ
ประเมินผลการนําสู�การปฏิบัต ิ
 2. ติดตามผลลัพธ4 
Performance Indicator 
ของทีม/หน�วยงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ4 
 3. พัฒนาระบบการประเมิน
หญิงตั้งครรภ4และดูแลทารก
แรกเกิดให&มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาศักยภาพในการ
ให&บริการฝากครรภ4ในกลุ�ม
เสี่ยง 
 5. เชื่อมโยงกับงาน MCH ใน
เครือข�ายเน&นการฝากครรภ4/
การส�งต�อที่มีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาระบบการดูแลทารก
ป1วย 
  

 1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วยกลุ�ม
โรคตามนโยบาย 
Service Plan และ 
Clinical Risk ที่สําคัญ 
 2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข�ายบริการ 
ในเรื่องการดูแลหญิง
ตั้งครรภ4 
 3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดูแลทารก
ระหว�างการส�งต�อด&วย
ความปลอดภัย 
 4. พัฒนาศักยภาพ 
Newborn CPR 
  
 
 

 1. Maternal mortality 
rate  
เป8าหมาย < 18:100,000 
LB 
 2. Perinatal mortality 
rate  
เป8าหมาย < 4:1,000 LB   
 3. Neonatal mortality 
rate  
เป8าหมาย < 6:1,000 LB 
 
 
 
 
 

 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 

 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ�ม  
   1.1.2 การเฝ8าระวังการ
เสียชีวิตของผู&ป1วย 
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการดูแลอย�าง
เหมาะสมกับสภาพปKญหา
และความต&องการหลัง
ผู&ป1วยก�อนและหลัง
เสียชีวิต 
 

 เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ 
ให&ด&านการดูแล
อย�างเหมาะสมกับ
สภาพปKญหาและ
ความต&องการของ
ผู&ป1วยก�อนและ
หลังเสยีชีวิต 
 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลอย�าง
เหมาะสมกับ
สภาพปKญหา
และความ
ต&องการของ
ผู&ป1วยก�อนและ
หลังเสยีชีวิต 

 ส�งเสรมิระบบ
มาตรฐานบริการ
ด&านการดูแล
อย�างเหมาะสม
กับสภาพปKญหา
และความ
ต&องการของ
ผู&ป1วยก�อนและ
หลังเสยีชีวิต 

 1. ส�งเสริมให& PCT จัดทํา 
Clinical Tracer ให&ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสีย่งของแต�ละสาขาการ
ดูแล 
 2. สร&าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู&ป1วย (CPG/Care 
map) และประเมินผลการ
นําสู�การปฏิบัต ิ
 3. ติดตามผลลัพธ4 
Performance Indicator 
ของทีม/หน�วยงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู&ป1วย 

 4. จัดตั้งระบบการคัดกรอง 
ตรวจวินิจฉัย และการส�งต�อที่
มีมาตรฐานผู&ป1วยแบบ Fast 
track  
 5. พัฒนาระบบการดูแล
ผู&ป1วยแบบ Palliative care 
ร�วมกับเครือข�าย 
  

 1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วยกลุ�ม
โรคตามนโยบาย 
Service Plan และ 
Clinical Risk ที่สําคัญ 
 2. จัดกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู&  
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผู&ป1วย 
 3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช&
เครื่องมือช�วยชีวิต 
 4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ดแูลผู&ป1วย
เรื้อรังระยะสุดท&าย 
 

 1. จํานวนการเสยีชีวิตใน
โรงพยาบาลทุกประเภท 
(ราย) 
 2. จํานวนการเสียชีวิตที่
ห&องอุบัติเหตุ (ราย) 
 
 

 
 

26 
 
1 
 
 
 
 

 
 

42 
 
6 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ�ม 
    1.1.3 การส�งเสริม
สุขภาพ และเฝ8าระวังด&าน
ความเสีย่งจากการ
ตั้งครรภ4 และการคลอด  
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการส�งเสริมสุขภาพ
และและเฝ8าระวังด&าน
ความเสีย่งจากการ
ตั้งครรภ4 และการคลอด 
 

 1. เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
การส�งเสริม
สุขภาพและเฝ8า
ระวังด&านความ
เสี่ยงจากการ
ตั้งครรภ4และการ
คลอดที่มี
มาตรฐาน 
 2. เพื่อติดตามผล
การดําเนินงาน
ป8องกันและแก&ไข
ปKญหาการ
ตั้งครรภ4ในวัยรุ�น 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ส�งเสริมสุขภาพ
และเฝ8าระวัง
ด&านความเสี่ยง
จากการตั้งครรภ4 
และการคลอด 

 1. พัฒนาระบบ
บริการของ
โรงพยาบาลให&
ได&มาตรฐาน
อนามัยแม�และ    
เด็กคุณภาพ  
 2. เฝ8าระวัง
หญิงตั้งครรภ4 
คลอด และหลัง
คลอดเพื่อลด
การตายของ
มารดาจากการ        
ตั้งครรภ4และการ
คลอดอย�างมี
ประสิทธิภาพ  
 3. จัดระบบการ
ส�งต�อหญิง
ตั้งครรภ4ภาวะ
ฉุกเฉินอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

 1. ส�งเสริมให& PCT จัดทํา 
Clinical Tracer ให&ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสีย่งของแต�ละสาขาการ
ดูแล 
 2. สร&าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลหญิงตั้งครรภ4
(CPG/Care map) และ
ประเมินผลการนําสู�การปฏิบัต ิ
 3. ติดตามผลลัพธ4 
Performance Indicator 
ของทีม/หน�วยงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ4 
 4. พัฒนาระบบการประเมิน
หญิงตั้งครรภ4และดูแลทารก
แรกเกิดให&มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาศักยภาพในการ
ให&บริการฝากครรภ4ในกลุ�ม
เสี่ยง 
 6. พัฒนาระบบการดูแลทารก
ป1วย 
 

 1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วยกลุ�ม
โรคตามนโยบาย 
Service Plan และ 
Clinical Risk ที่สําคัญ 
 2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข�ายบริการ 
ในเรื่องการดูแลหญิง
ตั้งครรภ4 
 3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดูแลทารก
ระหว�างการส�งต�อด&วย
ความปลอดภัย 
 4. พัฒนาศักยภาพ 
Newborn CPR 
  
 
 

 1. ร&อยละของการเกิด 
postpartum 
hemorrhage  
เป8าหมาย < 5% 
 2. อัตราการเกิด  
Birth asphyxia  
เป8าหมาย 25:1,000 LB  
 3. ร&อยละทารกแรกเกิด
จากมารดาฝากครรภ4ที่รพ.
แก�งคอย น้ําหนักน&อยกว�า 
2,500 กรัม   
เป8าหมาย < 7% 
 4. ร&อยละของเด็กอายุ   
0-6 เดือน กินนมแม�อย�าง
เดียว  
เป8าหมาย > 50% 
 5. ร&อยละการตั้งครรภ4ใน
วัยรุ�นอายุน&อยกว�า 20 ป{ 
เป8าหมาย < 10% 
 

 
 
 

0.50 
 
 

12.29 
 
 
 
 

9.23 
 
 
 

76.48 
 
 

28.88 

 
 
 

0.37 
 
 

11.24 
 
 
 
 

2.24 
 
 
 

65.60 
 
 

17.08 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2 การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.1 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการแก&ไข
ปKญหาอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนน 
ความท4าทาย  
  พัฒนาความร�วมมือจาก
ภาคีเครือข�ายในการ
ร�วมกันแก&ไขปKญหา และมี
มาตรฐานในการดูแล
ผู&บาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ
การจราจรทางถนน 
 

 1. เพื่อให&เกิด
ความร�วมมือจาก
ภาคีเครือข�ายใน
การร�วมกันไข
ปKญหาอุบัติเหตุ
จากการจราจร
ทางถนน 
 2. เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
ผู&บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทาง
ถนน 
 

 โรงพยาบาล   
ได&รับความ
ร�วมมือจากภาคี
เครือข�ายการ
ร�วมกันแก&ไข
ปKญหา และมี
มาตรฐานในการ
ดูแลผู&บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
การจราจรทาง
ถนน 

 1. ส�งเสริม
ความร�วมมือ
จากภาคี
เครือข�ายในการ
ร�วมกันไขปKญหา
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทาง
ถนน 
 2. พัฒนาระบบ
บริการด&านการ
ดูแลรักษา
ผู&บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทาง
ถนน 

 

 1. ส�งเสริมความร�วมมือจาก
ภาคีเครือข�ายในการร�วมกันไข
ปKญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางถนน 
 2. กําหนดนโยบาย มาตรการ 
บังคับใช&กฎหมายอย�าง
เข&มงวด จริงจัง เน&นเรื่องการ
ปฏิบัติตามกฎ สวมหมวก
นิรภัย เข็มขัดนิรภัย เปFนต&น 
 3. ร�วมกันผลักดันให&เกิดแผน
ชุมชนด&านความปลอดภัย 
 4. พัฒนาระบบการตรวจ  
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย 
การส�งต�อ การติดตามผู&ป1วย 
 5. พัฒนาระบบและวิเคราะห4
ประเมินผลการวางแผน
จําหน�ายและการเยี่ยมบ&าน 
 

 1. ร�วมกันจัดทํา
หลักสตูรความ
ปลอดภัยทางถนน 
และจัดให&มีการเรียน
การสอน อย�างมี
ประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ 
 2. เผยแพร�
ประชาสมัพันธ4ข&อมูล
ข�าวสารที่ชัดเจน 
ครอบคลมุ เข&าถึง
กลุ�มเป8าหมายอย�าง
ต�อเนื่อง 
 3. พัฒนาศักยภาพ
ของผู&ให&การดูแลผู&ป1วย
Trauma ใน รพ.และ
เครือข�าย 
 4. เสริมพลังเครือข�าย
บริการในการดูแลและ
ติดตามการดูแลผู&ป1วย 
 

 จํานวนผู&ป1วยจาก
อุบัติเหตุจราจรทางถนน 
(ราย) 

 
 

3,120 
 
 
 
 

 
 

3,099 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2 การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.1 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการแก&ไข
ปKญหาอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนน 
ความท4าทาย  
  พัฒนาความร�วมมือจาก
ภาคีเครือข�ายในการ
ร�วมกันแก&ไขปKญหา และมี
มาตรฐานในการดูแล
ผู&บาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ
การจราจรทางถนน 
 

 1. เพื่อให&เกิด
ความร�วมมือจาก
ภาคีเครือข�ายใน
การร�วมกันไข
ปKญหาอุบัติเหตุ
จากการจราจร
ทางถนน 
 2. เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
ผู&บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทาง
ถนน 
 

 โรงพยาบาล   
ได&รับความ
ร�วมมือจากภาคี
เครือข�ายการ
ร�วมกันแก&ไข
ปKญหา และมี
มาตรฐานในการ
ดูแลผู&บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
การจราจรทาง
ถนน 

 1. ส�งเสริม
ความร�วมมือ
จากภาคี
เครือข�ายในการ
ร�วมกันไขปKญหา
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทาง
ถนน 
 2. พัฒนาระบบ
บริการด&านการ
ดูแลรักษา
ผู&บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทาง
ถนน 

 

Head Injury  
 1. จัดทํา CPG การดูแล 
ผู&ป1วย Head Injury โดยใช&
แนวทางจากโรงพยาบาล
สระบุรีมาปรับให&ใช&ได&กับ
บริบทของโรงพยาบาลแก�ง
คอย 
 2. ปรับปรุงแบบบันทึก 
ทางการพยาบาลการ ดูแล
ผู&ป1วย Head injury  และ
ประเมิน Coma Score ทุก
ราย 

  
 1. พัฒนาศักยภาพ 
ของผู&จัดการ HI ส�ง 
อบรมนอก 
โรงพยาบาล  
 2. ประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู&มาตรฐานการ 
ดูแลผู&ป1วย HI  
 3. อบรมให&ความรู& 
เจ&าหน&าที่เรื่องการ
ดูแลผู&ป1วยที่ได&ร&�บ 
บาดเจ็บที่ศีรษะ 
หลักสตูร FR, BLS,  
ACLS 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2 การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.2 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการดูแลรักษา
โรควัณโรคปอด  
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการดูแลรักษาโรค 
วัณโรคปอด 
 

 1. เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
โรควัณโรคปอด 
 2. เพื่อเร�งรดัการ
ดูแลรักษาผู&ตดิเชื้อ
วัณโรคและผู&ป1วย
ตามมาตรฐานให&
หายและกินยา
ครบ 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
วัณโรคปอด 

 1. ส�งเสริม
ระบบมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
วัณโรคปอด 
 2. ติดตาม
ผลลัพธ4 
Performance 
Indicator ของ
ทีม/หน�วยงาน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู&ป1วย 

 

 1. ส�งเสริมให& PCT จัดทํา 
Clinical Tracer ให&ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสีย่งของแต�ละสาขาการ
ดูแล 
 2. สร&าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู&ป1วย และ
ประเมินผลการนําสู�การปฏิบัต ิ
 3. พัฒนาระบบการตรวจ  
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย 
การส�งต�อ การติดตามผู&ป1วย 
 4. พัฒนา TB clinic ให&มี
คุณภาพมากขึ้นและต�อเนื่อง 
 5. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู&และ
ทักษะในการดูแลผู&ป1วยวัณโรค
ปอดให&ลดความเสี่ยง และ
สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได& 
 6. พัฒนาระบบและวิเคราะห4
ประเมินผลการวางแผน
จําหน�ายและการเยี่ยมบ&าน 
 

 1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วยกลุ�ม
โรคตามนโยบาย 
Service Plan และ 
Clinical Risk ที่สําคัญ 
 2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข�ายบริการ 
ในเรื่องการดูแลผู&ป1วย
โรควัณโรคปอด 
 3. เสริมพลังเครือข�าย
บริการในการดูแลและ
ติดตามการดูแลผู&ป1วย 
 
 

 
 

 1. อัตราป1วยวัณโรคปอด 
เป8าหมาย < 172 : 
100,000 ประชากร 
 2. ร&อยละความสําเร็จ
ของการรักษาวัณโรค 
เป8าหมาย > 85% 
 3 ร&อยละการขาดยาของ
ผู&ป1วยวัณโรค  
เป8าหมาย < 3% 
 

 
60.80 

 
 
 

87.80 
 
 

7.40 
 
 
 

 
77.18 

 
 
 

71.20 
 
 

5.50 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2 การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.3 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการดูแลรักษา
โรคหอบหืด (asthma)  
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการดูแลรักษาโรคโรค
หอบหืด (asthma) 
 

 เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
โรคหอบหืด 
(asthma) 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
หอบหืด 
(asthma) 

 1. ส�งเสริม
ระบบมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
หอบหืด 
(asthma) 
 2. ติดตาม
ผลลัพธ4 
Performance 
Indicator ของ
ทีม/หน�วยงาน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู&ป1วย 

 

 1. ส�งเสริมให& PCT จัดทํา 
Clinical Tracer ให&ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสีย่งของแต�ละสาขาการ
ดูแล 
 2. สร&าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู&ป1วย และ
ประเมินผลการนําสู�การปฏิบัต ิ
 3. พัฒนาระบบการตรวจ  
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย 
การส�งต�อ การติดตามผู&ป1วย 
 4. พัฒนา Asthma clinic ให&
มีคุณภาพมากขึ้นและต�อเนื่อง 
 5. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู&และ
ทักษะในการดูแลผู&ป1วยโรค
หอบหืด ให&ลดความเสี่ยง และ
สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได& 
 6. พัฒนาระบบและวิเคราะห4
ประเมินผลการวางแผน
จําหน�ายและการเยี่ยมบ&าน 
 

 1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วยกลุ�ม
โรคตามนโยบาย 
Service Plan และ 
Clinical Risk ที่สําคัญ 
 2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข�ายบริการ 
ในเรื่องการดูแลผู&ป1วย
โรคหอบหืด (asthma) 
 3. เสริมพลังเครือข�าย
บริการในการดูแลและ
ติดตามการดูแลผู&ป1วย 
 4. ประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู&มาตรฐานการ 
ดูแลผู&ป1วย asthma   
 5. บุคลากรสอนและ 
สาธิตการใช&ยา การ
ปฏิบัติตัวตัวแก�ผู&ป1วย
และผู&ดูแล 
 
 

 

 1. ร&อยละการ Re-visit 
Asthma ภายใน 48 ชม. 
เป8าหมาย < 1% 
 2. ร&อยละการ Re-admit 
Asthma ภายใน 28 วัน 
เป8าหมาย < 15% 
 

 
 

1.87 
 
 

20.60 
 
 
 

 
 

2.43 
 
 

22.02 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2. การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.4 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการดูแลรักษา
โรคหลอดเลือดสมอง-
หัวใจ  
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการดูแลรักษาโรค
หลอดเลือดสมอง-หัวใจ 
 

 เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
โรคหลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
หลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 

 1. ส�งเสริม
ระบบมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
หลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 
 2. ติดตาม
ผลลัพธ4 
Performance 
Indicator ของ
ทีม/หน�วยงาน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู&ป1วย 

 

 1. ส�งเสริมให& PCT จัดทํา 
Clinical Tracer ให&ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสีย่งของแต�ละสาขาการ
ดูแล 
 2. สร&าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู&ป1วย และ
ประเมินผลการนําสู�การปฏิบัต ิ
 3. พัฒนาระบบการตรวจ  
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย 
การส�งต�อ การติดตามผู&ป1วย 
 4. พัฒนา wafarin clinic ให&
มีคุณภาพมากขึ้นและต�อเนื่อง 
 5. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู&และ
ทักษะในการดูแลผู&ป1วย
โรคหัวใจให&ลดความเสี่ยง และ
สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได& 
 6. พัฒนาระบบและวิเคราะห4
ประเมินผลการวางแผน
จําหน�ายและการเยี่ยมบ&าน 
 

 1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วยกลุ�ม
โรคตามนโยบาย 
Service Plan และ 
Clinical Risk ที่สําคัญ 
 2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข�ายบริการ 
ในเรื่องการดูแลผู&ป1วย
โรคหลอดเลือดสมอง-
หัวใจ 
 3. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager 
ในโรงพยาบาล 
 4. เสริมพลังเครือข�าย
บริการในการดูแลและ
ติดตามการดูแลผู&ป1วย 
 
 

 
 

 1. ร&อยละผู&ป1วย STEMI 
เข&าถึงยา SK ภายในเวลา 
30 นาที  
เป8าหมาย > 70% 
 2. ร&อยละผู&ป1วย Stroke 
ได&รับการดูแลและส�งต�อ
ภายใน 1 ชั่วโมง 
เป8าหมาย > 80% 
 

 
 
 

50.00 
(2559) 

 
 

92.60 
 
 
 
 

 
 
 

59.75 
 
 
 

74.25 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2. การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.4 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการดูแลรักษา
โรคหลอดเลือดสมอง-
หัวใจ  
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการดูแลรักษาโรค
หลอดเลือดสมอง-หัวใจ 
 

 เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
โรคหลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
หลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 

 1. ส�งเสริม
ระบบมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
หลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 
 2. ติดตาม
ผลลัพธ4 
Performance 
Indicator ของ
ทีม/หน�วยงาน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู&ป1วย 

 

STEMI (ACS)  
 1. แพทย4ประเมิน และ อ�าน
ผล EKG ภายใน 10 นาที  
 2. ปรับ CPG และนําระบบ 
FAST TRACK มาใช&ในการ
ดูแลผู&ป1วยระบบหลอดเลือด
หัวใจ ให&เข&ากับบริบทของ
โรงพยาบาล 

 
 1. พัฒนาศักยภาพ 
ของผู&รับผิดชอบงาน 
STEMI (ACS) ส�ง
อบรมนอก 
โรงพยาบาล  
 2. ประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู&มาตรฐานการ 
ดูแลผู&ป1วย STEMI 
(ACS) 
 3. อบรมให&ความรู& 
เจ&าหน&าที่ในเรื่อง 
STEMI (ACS)   ให&มี
แนวทาง คัดเลือกกลุ�ม
ผู&ป1วยที่ต&องส�งตรวจ 
EKG ที่ห&องฉุกเฉิน
ทันที 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2. การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.4 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการดูแลรักษา
โรคหลอดเลือดสมอง-
หัวใจ  
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการดูแลรักษาโรค
หลอดเลือดสมอง-หัวใจ 
 

 เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
โรคหลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
หลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 

 1. ส�งเสริม
ระบบมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
หลอดเลือด
สมอง-หัวใจ 
 2. ติดตาม
ผลลัพธ4 
Performance 
Indicator ของ
ทีม/หน�วยงาน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู&ป1วย 

 

Stroke   
 1. จัดทําแนวทางการ ดูแล
ผู&ป1วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ระยะเฉียบพลัน  
 2. ให&การดูแลผู&ป1วยตามแนว
ทางการรักษาผู&ป1วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke Fast 
Track)  
 3. ผู&ป1วยโรคหลอดเลือด 
สมองได&รับการดูแลและส�งต�อ 
อย�างรวดเร็วภายในเวลา 1 
ชั่วโมง  
 4. กําหนดแนวทางการส�งต�อ
ร�วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ใน
การส�งต�อ และประสานงาน 
ระหว�างนําส�งมีพยาบาลดูแล
ขณะนําส�ง 
 

  
 1. พัฒนาศักยภาพ
ของผู&จัดการกรณี 
Stroke  ส�งอบรม 
นอกโรงพยาบาล  
 2. ประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู&มาตรฐานการ
ดูแลผู&ป1วย Stroke  
 3. เผยแพร�ความรู& 
การเฝ8าระวังกลุ�ม 
อาการนําของ Stroke  
และการปฏิบัติที่
ถูกต&องใน การเรียก 
1669 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2 การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.5 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการดูแลรักษา
โรคเรื้อรัง (เบาหวาน-
ความดันโลหิตสูง)  
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการดูแลรักษาโรค
เรื้อรัง (เบาหวาน-ความ
ดันโลหิตสูง) 
 

 เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
โรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน-ความ
ดันโลหิตสูง) 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
เรื้อรัง 
(เบาหวาน-
ความดันโลหิต
สูง) 

 1. ส�งเสริม
ระบบมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
เรื้อรัง 
(เบาหวาน-
ความดันโลหิต
สูง)  
 2. ติดตาม
ผลลัพธ4 
Performance 
Indicator ของ
ทีม/หน�วยงาน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู&ป1วย 

 

 1. ส�งเสริมให& PCT จัดทํา 
Clinical Tracer ให&ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสีย่งของแต�ละสาขาการ
ดูแล 
 2. สร&าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู&ป1วย (CPG/Care 
map) และประเมินผลการ
นําสู�การปฏิบัต ิ
 3. พัฒนาระบบการตรวจ  
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย 
การส�งต�อ การติดตามผู&ป1วย 
 4. พัฒนา DM-HT clinic ให&
มีคุณภาพมากขึ้นและต�อเนื่อง 
 5. นําแนวคิด Chronic care 
model มาปรับใช&ในการเสริม
พลังผู&ป1วยและญาติในกลุ�มโรค
เรื้อรัง 
 6. พัฒนาระบบและวิเคราะห4
ประเมินผลการวางแผน
จําหน�ายและการเยี่ยมบ&าน 
 

 1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วยกลุ�ม
โรคตามนโยบาย 
Service Plan และ 
Clinical Risk ที่สําคัญ 
 2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข�ายบริการ 
ในเรื่องการดูแลผู&ป1วย
โรคเรื้อรัง 
 3. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager 
ในโรงพยาบาล 
 4. เสริมพลังเครือข�าย
บริการในการดูแลและ
ติดตามการดูแลผู&ป1วย 
 5. ประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู&มาตรฐานการ 
ดูแลผู&ป1วย DM-HT  
 6. นิเทศตดิตาม
ระบบการดูแลรักษา 
DM-HT ในรพ.สต.  
 

 1. ร&อยละผู&ป1วยเบาหวาน
ในคลินิกมีระดับ A1C < 7 
เป8าหมาย > 30% 
 2. ร&อยละของผู&ป1วย DM 
ที่สามารถควบคุมระดับ 
LDL ให&อยู�ในเกณฑ4    
< 100 mg./ml. 
เป8าหมาย > 50% 
 3. ร&อยละผู&ป1วย HT 
สามารถควบคุมระดับ
ความดันให&อยู�ในเกณฑ4
ปกติ (<140/90 mmHg) 
เป8าหมาย > 80% 
 4. ร&อยละ ของผู&ป1วย HT 
ที่สามารถควบคุมระดับ 
LDL ให&อยู�ในเกณฑ4  
< 100 mg./ml. 
เป8าหมาย > 50% 
 

 
 

27.90 
 
 
 
 

41.60 
 
 
 
 

93.60 
 
 
 
 

40.10 
(2559) 

 

 
 

0.37 
 
 
 
 

55.85 
 
 
 
 

83.24 
 
 
 
 

53.86 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.2 การป8องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
    1.2.5 พัฒนามาตรฐาน
บริการด&านการดูแลรักษา
โรคเรื้อรัง (เบาหวาน-
ความดันโลหิตสูง)  
ความท4าทาย  
  พัฒนามาตรฐานบริการ
ด&านการดูแลรักษาโรค
เรื้อรัง (เบาหวาน-ความ
ดันโลหิตสูง) 
 

 เพื่อให&มีการ
จัดระบบบริการ
ด&านการดูแลรักษา
โรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน-ความ
ดันโลหิตสูง) 
 

 โรงพยาบาล   
มีมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
เรื้อรัง 
(เบาหวาน-
ความดันโลหิต
สูง) 

 1. ส�งเสริม
ระบบมาตรฐาน
บริการด&านการ
ดูแลรักษาโรค
เรื้อรัง 
(เบาหวาน-
ความดันโลหิต
สูง)  
 2. ติดตาม
ผลลัพธ4 
Performance 
Indicator ของ
ทีม/หน�วยงาน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู&ป1วย 

 

 1. ส�งเสริมให& PCT จัดทํา 
Clinical Tracer ให&ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสีย่งของแต�ละสาขาการ
ดูแล 
 2. สร&าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู&ป1วย (CPG/Care 
map) และประเมินผลการ
นําสู�การปฏิบัต ิ
 3. พัฒนาระบบการตรวจ  
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย 
การส�งต�อ การติดตามผู&ป1วย 
 4. พัฒนา DM-HT clinic ให&
มีคุณภาพมากขึ้นและต�อเนื่อง 
 5. นําแนวคิด Chronic care 
model มาปรับใช&ในการเสริม
พลังผู&ป1วยและญาติในกลุ�มโรค
เรื้อรัง 
 6. พัฒนาระบบและวิเคราะห4
ประเมินผลการวางแผน
จําหน�ายและการเยี่ยมบ&าน 
 

 1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วยกลุ�ม
โรคตามนโยบาย 
Service Plan และ 
Clinical Risk ที่สําคัญ 
 2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข�ายบริการ 
ในเรื่องการดูแลผู&ป1วย
โรคเรื้อรัง 
 3. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager 
ในโรงพยาบาล 
 4. เสริมพลังเครือข�าย
บริการในการดูแลและ
ติดตามการดูแลผู&ป1วย 
 5. ประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู&มาตรฐานการ 
ดูแลผู&ป1วย DM-HT  
 6. นิเทศตดิตาม
ระบบการดูแลรักษา 
DM-HT ในรพ.สต.  
 

 1. ร&อยละผู&ป1วยเบาหวาน 
รายใหม�ในชุมชน  
เป8าหมาย ≤ 5% 
 2. ร&อยละผู&ป1วยความดัน
โลหิตสูง รายใหม�ในชุมชน  
เป8าหมาย ≤ 10% 
 3. ร&อยละประชาชนอายุ 
35 ป{ขึ้นไป ได&รับการคัด
กรองโรคเบาหวาน  
เป8าหมาย > 90% 
 4. ร&อยละประชาชนอายุ 
35 ป{ขึ้นไป ได&รับการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูง  
เป8าหมาย > 90% 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 1. ยุทธศาสตร�ด4าน
ส�งเสริมสขุภาพ ป5องกัน
โรค และคุ4มครอง
ผู4บริโภคเป@นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
  1.3 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล&อม 
   1.3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด&าน
สิ่งแวดล&อม  
ความท4าทาย  
  การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล&อม ด&านเครื่องมือ 
ทางอาชีวอนามัย ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย 

 เพื่อให&มีการ
จัดการด&าน  
เครื่องมือทาง      
อาชีวอนามัย ตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัยเพื่อลด
ความเสีย่งจากการ
ทํางาน 
 

 โรงพยาบาล   
มีการบรหิาร
จัดการ
สิ่งแวดล&อม ด&าน  
เครื่องมือทาง      
อาชีวอนามัย 
ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

 ส�งเสรมิระบบ
จัดการ
สิ่งแวดล&อม ด&าน  
เครื่องมือทาง      
อาชีวอนามัย 
ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย
เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการ
ทํางาน 

 1. กําหนดนโยบายและ
ส�งเสริมการบริหารจัดการ
โครงสร&างทางกายภาพ และ
ระบบต�าง ๆ ภายในอาคาร
สถานที่ให&ได&มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
 2. มีการตรวจประเมินการ 
ดําเนินงานด&านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการ
ทํางาน เน&นการประเมินความ
เสี่ยงจากการทํางานของ 
บุคลากรในโรงพยาบาล 
 3. กําหนดนโยบายพัฒนา
ระบบและตดิตามผลการ
จัดการป8องกันอัคคีภัย/
อุบัติภัยต�าง ๆ การกําจัดน้ํา
เสีย การบริหารจัดการขยะ 
การบริหารจัดการสารเคมี/
ของเสีย จัดกิจกรรม 5ส. และ
การประหยัดพลังงาน 
 

 1. พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร ให&มคีวามรู&
ด&านอาชีวอนามัยและ 
โรคที่เกิดจากการ
ทํางาน 
 2. จัดทําทะเบียนและ
แนวทางปฏิบัติการ
จัดหา การใช& การ
จัดเก็บ การทําลาย
วัตถุอันตรายใน
โรงพยาบาล 
 3. พัฒนาการบริการ
ด&านอาชีวอนามัยให&มี
ความครบถ&วนตาม
มาตรฐาน 

 
 

 1. การประเมินความเสี่ยง
จากการทํางานของ
บุคลากร (โดยกอง
วิศวกรรมการแพทย4) 
ระดับ 5 
 2. ร&อยละของการ
ทดสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่
ไม�ได&มาตรฐาน  
เป8าหมาย 0% 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 

รอผล 
 
 
 
0 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 2. ยุทธศาสตร�ด4าน
บริการเป@นเลิศ (Service 
Excellence)  
  2.1 การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูม ิ
   2.1.1 พัฒนาระบบการ
ประสานงานร�วมกับชุมชน
อย�างไร&รอยต�อ 
   ความท4าทาย  
  ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน รวมถึง
ผู&รับบริการ มีความ      
พึงพอใจและไว&วางใจต�อ
โรงพยาบาลในการ
ประสานความร�วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 
 

 เพื่อจัดให&มีการ
บริหารจัดการใน
ด&านประสานงาน
ร�วมกับชุมชน 
อย�างไร&รอยต�อ 

 โรงพยาบาล
จัดระบบบริหาร
จัดการ
ประสานงาน
ร�วมกับชุมชนใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

 พัฒนาระบบ
การประสานงาน
ที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
และไว&วางใจต�อ
โรงพยาบาลใน
การดําเนินการ
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
ในพื้นที่ 
 

 1. วิเคราะห4ปKญหาสุขภาพ
ชุมชน ร�วมรับทราบปKญหา
และออกแบบบริการสุขภาพ
ชุมชน  
 2. ประสานความร�วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ผู&รับบริการ รวมถึง
ภาคีเครือข�ายสุขภาพที่
เกี่ยวข&อง ในการดําเนินงาน
ด&านสุขภาพในชุมชน  
 3. เสริมพลังชุมชน หมู�บ&าน
จัดการสุขภาพ  
 4. พัฒนาระบบข�าวสารด&าน
สุขภาพให&ตอบสนองความ
ต&องการใช&งานและก�อให&เกิด 
ประโยชน4ในการพัฒนา 
บริการสุขภาพ  
 5. บูรณาการเครือข�าย ชุมชน 
ให&เกิดความร�วมมือในการ
สร&างภาวะสุขภาพที่ดีในชุมชน  
 

 1. พัฒนาศักยภาพ 
ภาคีเครือข�ายด&าน
สุขภาพ เพื่อรองรับ
การดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่ 
 2. ร�วมประชุม 
ติดตามความก&าวหน&า
ด&านสุขภาพในพื้นที่ 
ของภาคีเครือข�ายด&าน
สุขภาพ เพื่อค&นหา
ปKญหา อุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนา 
 
 

 1. ร&อยละความพึงพอใจ
ของผู&รับบริการในชุมชน 
เป8าหมาย > 85%  
 2. ร&อยละเครือข�าย
บริการสาธารณสุข มสี�วน
ร�วมในการดําเนินงาน
แก&ไขปKญหาในพื้นที่ 
เป8าหมาย > 80% 
 

 
 

92.70 
 
 
 
  

50.00 
  
  
  
 

 
 

90.86 
 
 
 
  

100 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 2. ยุทธศาสตร�ด4าน
บริการเป@นเลิศ (Service 
Excellence)  
  2.2 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
   2.2.1 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
บริการตามแผนกลยุทธ4  
ความท4าทาย  
  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพที่
สอดคล&องกับมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบูรณา
การมาตรฐานต�างๆ ให&
เปFนหนึ่งเดียวและ
ประสานสอดคล&องกันใน 
ทุกระดับ 
 

 1. เพื่อให&ระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพมี
มาตรฐานและ
ประสาน
สอดคล&องกันใน
ทุกระดับ 
 2. เพื่อผสมผสาน
มาตรฐานต�างๆ ที่
เกี่ยวข&องกับ
โรงพยาบาลให&ง�าย   
ต�อการปฏิบัต ิ

  โรงพยาบาลมี
ระบบบรหิาร
จัดการคุณภาพ
ที่สอดคล&องกับ
มาตรฐานและ
บูรณาการ
มาตรฐานต�างๆ 
ให&เปFนหนึ่งเดียว
และประสาน
สอดคล&องกันใน 
ทุกระดับ 

 1. ถ�ายทอด
วิสัยทัศน4 พันธ
กิจ เป8าหมาย 
ค�านิยมองค4กรสู�
การปฏิบัติอย�าง
เปFนรูปธรรม 
 2. พัฒนา
ระบบการ
รวบรวม/
ติดตาม
วิเคราะห4ข&อมูล
ตัวชี้วัด 
 3. ติดตามเยี่ยม
สํารวจคุณภาพ
ภายใน โดยทีม
เยี่ยมสํารวจ
ภายใน 
 

 1. ทบทวนและปรับปรุง 
นโยบายแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลให&สอดคล&องกัน
ในทุกระดับ 
 2. พัฒนาระบบเอกสารสําคัญ 
 3. พัฒนามาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติที่สําคัญรวมทั้ง
การใช&หลักฐานทางวิชาการ/
วิจัย 
 4. การจัดทําแบบประเมิน
ตนเองของหน�วยงาน/ทีมนํา
ให&เปFนปKจจุบัน 
 5. จัดกิจกรรม Quality 
Round ระบบสําคัญ 
 

 1. พัฒนาบุคลากร 
ทีมและหน�วยงานให&มี
กระบวนการทํางานที่
สะท&อนคุณภาพอย�าง
ต�อเนื่อง มีการพัฒนา
ผลลัพธ4ในการพัฒนา
คุณภาพให&มากขึ้น 
 2. สนับสนุน 
แนวทาง/ความ
ช�วยเหลือโดย ทีมผู&
ประสานงานคุณภาพ 
 3. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู&ในเวทีงาน
มหกรรมคุณภาพ
โรงพยาบาลประจําป{ 
เปFนต&น 
 4. ส�งเสริม/สนับสนุน
ให&บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการนําหลักคิด
เรื่อง 2P มาใช&ในการ
พัฒนาคุณภาพงาน 
 

 ร&อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ
ตามแผนกลยุทธ4 
เป8าหมาย > 80 

 
 

98.70 
 
  
 
  
 

 
 

97.90 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 2. ยุทธศาสตร�ด4าน
บริการเป@นเลิศ (Service 
Excellence)  
  2.2 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
   2.2.2 พัฒนาระบบการ
ป8องกันและควบคุมการ 
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ความท4าทาย  
  ผู&รับบริการ บุคลากร 
และสิ่งแวดล&อม ปลอดภัย
จากการตดิเชื้อ 

 1. เพื่อให&
บุคลากรมีความรู&
ความเข&าใจที่
ถูกต&องเกี่ยวกับ
การป8องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ 
 2. เพื่อให&
ผู&รับบริการ 
บุคลากร และ
สิ่งแวดล&อม 
ปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อ 

 โรงพยาบาลมี
ระบบการ
บริหารจัดการ 
ให&ผู&รับบริการ 
บุคลากร และ
สิ่งแวดล&อม 
ปลอดภัยจาก
การติดเชื้อ 

 1. ส�งเสริมให&
ทุกหน�วยงาน
ดําเนินการตาม
มาตรฐานการ
ควบคุมป8องกัน
การติดเชื้อเพื่อ
ป8องกันการติด
เชื้อในผู&ป1วย 
บุคลากร และ
สิ่งแวดล&อม  
 2. ขยายการ
เฝ8าระวังการตดิ
เชื้อใน
โรงพยาบาล
ร�วมกับเครือข�าย
โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพ
ตําบลในการเฝ8า
ระวังการตดิเชื้อ
หลังจําหน�าย 

 1. เฝ8าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเฉพาะตาํแหน�ง
การติดเชื้อที่เปFนปKญหาสําคัญ 
(Target Surveillance)  
 2. โครงการลดการตดิเชื้อ 
MDR ในโรงพยาบาล 
 3. ร�วมกับทีมสารสนเทศใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เอื้อประโยชน4ในการเก็บข&อมูล
เพื่อประโยชน4ในการวิเคราะห4 
 4. ค&นหาโอกาสพัฒนาโดย
การทบทวนเวชระเบียนผู&ป1วย
ที่มีความเสี่ยงต�อการติดเชื้อ
เช�น ผู&ป1วยนอนนาน  
 5. นิเทศติดตามพัฒนาระบบ
ป8องกันและควบคุมโรคตดิเชื้อ
ในโรงพยาบาล 

 1. จัดอบรม/ฟ��นฟู
ความรู&เกี่ยวกับการ
ป8องกันและควบคุม
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล การตดิ
เชื้อ/โรคติดเชื้อที่พบ
บ�อยหรือรุนแรง 
ครอบคลมุหน�วยงาน
สนับสนุนบริการ 
(Back office) 
 2. ส�งเสริมการ
ปฏิบัติงานโดยการใช&
หลัก standard  
precautions  
 3. การจัดกิจกรรมให&
ความรู&และรณรงค4การ
ล&างมือแก�บุคลากร  
 4. สนับสนุนกิจกรรม 
Hand hygiene อย�าง
ต�อเนื่อง 
 

 อัตราการตดิเชื้อใน
โรงพยาบาล  
เป8าหมาย  
< 2 : 1,000 bed day  

 
 
 

0.04 
 

 
 
 

0.02 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 2. ยุทธศาสตร�ด4าน
บริการเป@นเลิศ (Service 
Excellence)  
  2.2 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
   2.2.3 พัฒนาระบบการ
ป8องกันความเสี่ยงในการ
ดูแลผู&ป1วย และ
ผู&รับบริการ 
ความท4าทาย  
  ผู&ป1วย และผู&รับบริการ 
ได&รับความปลอดภัยจาก
ความเสีย่งทั้งทางกายภาพ 
(แผลกดทับ, ปฏิกิริยาจาก
การให&เลือด) และ
สิ่งแวดล&อม (การพลัดตก
หกล&ม) 

 เพื่อให&ผู&ป1วย และ
ผู&รับบริการ มี
ความปลอดภัย
จากความเสี่ยงทั้ง
ทางกายภาพ และ
สิ่งแวดล&อม  

 โรงพยาบาลมี
ระบบการ
ป8องกันความ
เสี่ยงในการดูแล
ผู&ป1วย และ
ผู&รับบริการ
เพื่อให& 
ปลอดภัยจาก
ความเสีย่งทาง
กายภาพ และ
สิ่งแวดล&อม  

 ส�งเสรมิให&ทุก
หน�วยงาน
ดําเนินการตาม
มาตรฐานการ
ป8องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดกับ
ผู&ป1วย และ
ผู&รับบริการ ทั้ง
ทางกายภาพ
และสิ่งแวดล&อม  
  

 1. ร�วมกับทีมสารสนเทศใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เอื้อประโยชน4ในการเก็บข&อมูล
ความเสีย่งทางกายภาพและ
สิ่งแวดล&อม เพื่อประโยชน4ใน
การวิเคราะห4 และนําไปปฏิบัติ
ต�อผู&ป1วยและผู&รับบริการ 
 2. ค&นหาโอกาสพัฒนาโดย
การทบทวนเวชระเบียนผู&ป1วย
ที่มีความเสี่ยงทั้งทางกายภาพ
และสิ่งแวดล&อม รวมถึงศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะความเสีย่งที่
เกิดขึ้นเพื่อนําข&อมูลมา
วิเคราะห4เพื่อนําไปสู�การหา
แนวทางในการลดความเสี่ยง
ดังกล�าว 
 

 1. จัดอบรมเรื่องการ
ดูแลผู&ป1วยที่เสีย่งต�อ
การพลัดตกหกล&ม 
การเกิดแผลกดทับ 
และการมีปฏิกิริยา
จากการให&เลือด ทุกป{ 
เพื่อให&บุคลากรเข&าใจ
มากขึ้นและมีการนํา
ความรู&ใหม�ๆ มา
เผยแพร� 
 2. คิดค&นนวตกรรม
เฉพาะเพื่อนํามาใช&ใน
การลดความเสี่ยงของ
ผู&ป1วย 

 3. สอนสุขศึกษาเปFน
รายกลุ�มในญาตผิู&ป1วย 
จัดทําสื่อวิดิทัศน4ขึ้นมา
ประกอบการสอน เพื่อ
เปFนแนวทางในการ
ป8องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น 

 

 1. จํานวนผู&ป1วยตกเตยีง 
เป8าหมาย 0 ครั้ง 
 2. อัตราการเกิดแผล    
กดทับ  
เป8าหมาย < 3:1000 วัน
นอน     
 3. ร&อยละของการมี
ปฏิกิริยาจากการให&เลือด 
เป8าหมาย 0% 

 
0 
 
 

0.42 
 
 
 

1.00 
 

 
0 
 
 

0.00 
 
 
 

2.27 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 2. ยุทธศาสตร�ด4าน
บริการเป@นเลิศ (Service 
Excellence)  
  2.2 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
   2.2.4 การพัฒนาระบบ
การป8องกันความเสีย่ง
ระบบบริการ  
ความท4าทาย  
  พัฒนาระบบบริหาร
ความเสีย่งและความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิผล
และประสานสอดคล&องกัน 
 

 เพื่อให&ผู&ป1วย
ได&รับการเฝ8าระวัง
ความปลอดภัย 
จากระบบบริหาร
จัดการความเสีย่ง
ของโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลมี
ระบบบรหิาร
ความเสีย่งและ
ความปลอดภัย 
ทีมีประสิทธิผล
และประสาน
สอดคล&องกัน 

 1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ความเสีย่ง 
 2. ทบทวน 
วิเคราะห4
อุบัติการณ4  
 3. การทบทวน 
/ จัดทํา Risk 
Profile ของ
หน�วยงาน/PCT 

 1. พัฒนาโปรแกรมรายงาน
ความเสีย่งให&ง�ายต�อการเข&าถึง
และจัดการความเสีย่ง  
 2. จัดทํา flow chart การ
จัดการข&อร&องเรียน   
 3. ออกแบบระบบ ติดตาม
อุบัติการณ4ในระดับต�างๆ ให&
ได&รับการทบทวนและหาแนว 
ทางแก&ไข  
 4. เพิ่มประสิทธิภาพใน การ
บริหารจัดการกับ ความเสี่ยงที่
สําคัญ (E - I) 
 5. การติดตาม/ประเมินผล
ประสิทธิผลของระบบบริหาร
ความเสีย่งของโรงพยาบาล
ได&แก� ทบทวนตัวชี้วัด 
กิจกรรม RM Round   
 

 1. สื่อสาร กระบวน 
การขั้นตอน การ
จัดการความเสีย่ง 
(flow chart) ให&
เข&าใจทุกหน�วยงาน  
 2. จัดให&มีการ
รายงานและการ
ทบทวน เพื่อวางระบบ
แก&ไขความ เสี่ยงระดับ 
A-D ภายในหน�วยงาน 
หรือทีมระบบ  
 3. จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู&เรื่อง
การบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลแก�
บุคลากร 
 4. ส�งเสริมให&ใช& 
เครื่องมือ HA ในการ
ทํา RCA 
 

 1. จํานวนความเสี่ยง
ทั่วไปและความเสี่ยงด&าน
คลินิก (ครั้ง) 
 2. ร&อยละของความเสี่ยง
ระดับ E ขึ้นไป  
เป8าหมาย < 10% 
 

 
 

1,813 
 
  

7.40 
  
  
 

 
 

1,781 
 
  

5.20 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 2. ยุทธศาสตร�ด4าน
บริการเป@นเลิศ (Service 
Excellence)  
  2.2 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
   2.2.5 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ  
ความท4าทาย  
  ผู&รับบริการพึงพอใจและ
ไว&วางใจในการให&บริการ
ของโรงพยาบาล 

 จัดบริการสุขภาพ
ที่เปFนเลิศตาม 
แผนพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพ 
(Service plan) 

 โรงพยาบาล
จัดระบบบริการ
ให&ผู&รับบริการ   
พึงพอใจและ
ไว&วางใจ ในการ
รับบริการด&าน 
สุขภาพ 

 1. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
เพื่อตอบสนอง 
ความต&องการ
ของผู&รับบริการ
และกลุ�ม 
เป8าหมาย  
 2. พัฒนาระบบ
การบริการที่ 
เกี่ยวข&องเพื่อ
ตอบสนองระดับ
ความสามารถใน 
การเข&าถึง
บริการสุขภาพ 
 

 1. พัฒนารูปแบบ/
กระบวนการ ตอบสนอง 
ความต&องการของผู&รับบริการ 
และการแก&ปKญหาข&อร&องเรียน
ได&อย�างเหมาะสมและ
ทันท�วงที   
 2. พัฒนาระบบริการสุขภาพ
ตามเข็มมุ�ง/service plan ที่
สําคัญของโรงพยาบาล  
 3. พัฒนาการบริการด&าย 
แพทย4ทางเลือกตามที่ 
โรงพยาบาลกําหนด  

 1. ทบทวนและ
พัฒนา ตามข&อเสนอ
จากการประเมินความ
พึงพอใจ และชี้แจง 
การแก& ปKญหาข&อ
ร&องเรียนตามช�องทาง
ต�างๆตามที่กําหนด  
 2. ทบทวนและ
พัฒนาศักยภาพของ  
ผู&ให&บริการในแต�ละ
สาขาที่กําหนด 

 1. ร&อยละของความ    
พึงพอใจของผู&มารับ
บริการแผนกผู&ป1วยนอก 
เป8าหมาย > 80% 
 2. ร&อยละของความ    
พึงพอใจของผู&มารับ
บริการแผนกผู&ป1วยใน  
เป8าหมาย > 80% 
 3. ร&อยละของความ    
พึงพอใจของผู&มารับ
บริการแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน เป8าหมาย > 80% 
 

 
 
 

82.29 
 
 
  

82.80 
  
  
  

82.35 

 
 
 

79.07 
 
 
  

84.46 
  
 
  

77.08 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 3. ยุทธศาสตร�บุคลากร
เป@นเลิศ (People 
Excellence)  
  3.1 การบริหารจัดการ
กําลังคนด&านสุขภาพ 
   3.1.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการกําลังคน
ด&านสุขภาพ 
ความท4าทาย  
  สร&างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต�อโรงพยาบาล 

 1. เพื่อเสริมสร&าง
ระบบการทํางาน
และสิ่งแวดล&อมที่
ดีในการทํางาน 
ด&วยกระบวนการ     
บริหารทรัพยากร
บุคคลด&านสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ    
 2. เพื่อธํารงรักษา
บุคลากรและสร&าง
ความต�อเนื่องใน
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของหน�วยงาน 
 

 โรงพยาบาลมี
ระบบบรหิาร
จัดการให&
บุคลากรมีความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจต�อ
องค4กร 

 1. วิเคราะห4
ความพึงพอใจ
เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนา  
 2. จัดกิจกรรม
เพื่อให&เกิด
ค�านิยมองค4กร  
  

 1. วิเคราะห4ความพึงพอใจ
ของบุคลากรและการปรับปรุง
ระบบงานเพื่อให&บุคลากรเกิด
ความผูกพันและความพึงพอใจ 
 2. พัฒนาการสื่อสารใน
องค4กร 
 3. จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให&เกิดค�านิยมองค4กรใน
การพัฒนาตามหลักธรรมาภิ
บาล ให&เห็นเปFนรูปธรรม
ชัดเจน 

 ส�งเสรมิให&บุคลากร
เสนอแนะ และร�วมกัน
พัฒนากระบวนการ
สร&างความผูกพันใน
องค4กร 
 

 ร&อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร  
เป8าหมาย > 80% 
 

 
 

76.19  
 

 
 

75.14 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 3. ยุทธศาสตร�บุคลากร
เป@นเลิศ (People 
Excellence)  
  3.1 การบริหารจัดการ
กําลังคนด&านสุขภาพ 
   3.1.2 พัฒนาระบบการ
สร&างเสริมสุขภาพกําลังคน
ด&านสุขภาพ 
ความท4าทาย  
  บุคลากรมีการสร&างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ จน
นําไปสู�ภาวะสุขภาพที่ด ี

 บุคลากรมีการ
สร&างเสริมสุขภาพ 
จนนําไปสู�ภาวะ
สุขภาพที่ด ี

 โรงพยาบาลมี
ระบบบรหิาร
จัดการให&
บุคลากรมีการ
สร&างเสริม
พฤติกรรม
สุขภาพ จน
นําไปสู�ภาวะ
สุขภาพที่ด ี

 1. จัดทํา
นโยบายสุขภาพ
การพัฒนา
สุขภาพบุคลากร  
 2. จัดกิจกรรม
สนับสนุนให&
บุคลากรมีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
สุขภาพ  
  

 1. จัดทํานโยบายด&านสุขภาพ 
สื่อสาร และติดตามนโยบายให&
มีการปฏิบัติจริง 
 2. จัดทําโครงการสร&างเสรมิ
สุขภาพบุคลากรใน
โรงพยาบาล โดยการตรวจ
สุขภาพบุคลากร ก�อน–
ระหว�าง ประจําการ และ
ติดตามผลตรวจสุขภาพ และ
การสร&างเสริมภมูิคุ&มกันโรคที่
จําเปFนแก�บุคลากรที่มีความ
เสี่ยง 
 3. จัดกิจกรรมรณรงค4 เวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู&การสร&าง
เสรมิสุขภาพบุคลากร 
 4. ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต�อ
การเกิดโรคและการเจ็บป1วย
จากการทํางาน 
 5. สนับสนุนให&มีการประกวด
สุขภาพดีและกิจกรรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
 

 พัฒนาสุขภาพ 
บุคลากร จัดกิจกรรม
และส�งเสรมิให&
บุคลากรเข&าร�วม
กิจกรรมสร&างเสรมิ
สุขภาพ และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 
  
  

 1. ร&อยละการตรวจ
สุขภาพบุคลากร  
เป8าหมาย 100% 
 2. ร&อยละของบุคลากรที่
มีค�า BMI ปกติ (18.5-23)  
เป8าหมาย > 60% 
 

 
  

100 
 
  

45.50 

 
  

98.21 
 
 

42.86 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 4. ยุทธศาสตร�บริหาร
เป@นเลิศด4วยธรรมาภิบาล
(Governance 
Excellence)  
  4.1 ระบบข&อมลู
สารสนเทศด&านสุขภาพ 
   4.1.1 พัฒนาระบบ
ข&อมูลสารสนเทศด&าน
สุขภาพ 
ความท4าทาย  
  ระบบข&อมูลสารสนเทศ
ด&านสุขภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการ
จัดทํานโยบายด&านสุขภาพ
การบริการและการพัฒนา
คุณภาพ 

  พัฒนา/ปรับปรุง 
ระบบข&อมลู
สารสนเทศด&าน
สุขภาพเพื่อใช&ใน
การวิเคราะห4
สถานการณ4ด&าน
สุขภาพและ
ประกอบการ
จัดทํานโยบายด&าน 
สุขภาพของ
โรงพยาบาล การ
บริการและการ
พัฒนาคุณภาพ 
  

 โรงพยาบาลจัด
ให&มีระบบข&อมลู
สารสนเทศด&าน
สุขภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพ 
รองรับการจัดทํา
นโยบายด&าน
สุขภาพ การ
บริการและการ
พัฒนาคุณภาพ 

 

 1. การพัฒนา
คุณภาพข&อมลู 
สุขภาพให&เอื้อ
ต�อการดูแล 
ผู&ป1วยและการ
พัฒนาคุณภาพ 
 2. การพัฒนา 
Datacenter 
ระดับอําเภอที่
รองรับการ 
พัฒนาและ
ตอบสนอง 
ความต&องการใช& 
 3. เวชระเบียน
มีความสมบูรณ4
ครบถ&วนต�อการ
สื่อสารในทีมสห
สาขาวิชาชีพ
และใช&ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู&ป1วย 
 

 1. พัฒนาระบบเครือข�ายให&
ครอบคลมุระบบการดูแล
ผู&ป1วยทุกจุดบริการใน
โรงพยาบาลและครอบคลุม
เครือข�ายให&มีการเชื่อมโยง
ข&อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ 
และตดิตามประเมินผลจาก
การเยี่ยมหน�วยงาน 
 2. ทบทวนนโยบาย
โรงพยาบาล/แนวทางปฏิบัติ
ด&านสารสนเทศและเวช
ระเบียนสู�การปฏิบัตจิริงอย�าง
เปFนรูปธรรม 
 3. ประเมิน/ทบทวนความ
ครบถ&วนและคุณภาพของการ
บันทึกคุณภาพข&อมลูในเวช
ระเบียน ครอบคลมุทั้งด&าน 
สปสช. และสนย.  
  
 

 1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให&มี 
ความสามารถในการ
ใช&เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2. สํารวจความ
ต&องการผู&ใช&ระบบ
สารสนเทศและ
ติดตามประเมินผล
จากการเยี่ยม
หน�วยงาน รวมถึง
กําหนดแนวทางการ
เข&าถึงเข&าใช&ข&อมูล
สุขภาพให&ครอบคลุม
และตอบสนองความ 
ต&องการใช&  
 3. ทบทวน/พัฒนา 
การบันทึกข&อมูล
สุขภาพ ให&มีคุณภาพ 
ตาม มาตรฐานที่
กําหนด  
 

 ร&อยละของความสมบูรณ4
ของเวชระเบียน  
เป8าหมาย > 80%  
 

 
 

85.04  
  
 

 
 

84.02 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 4. ยุทธศาสตร�บริหาร
เป@นเลิศด4วยธรรมาภิบาล
(Governance 
Excellence)  
  4.2 การบริหารจัดการ
ด&านความปลอดภยัจาก
การใช&ยาและเวชภัณฑ4 
   4.2.1 พัฒนาระบบการ
จัดการเพื่อลดอัตราการ
เกิดอาการไม�พึงประสงค4
จากการใช&ยา 
ความท4าทาย  
  สร&างมาตรการความ
ปลอดภัยในการใช&ยา เพื่อ
เฝ8าระวังอาการไม�พึง
ประสงค4จากการใช&ยา  
 

 เพื่อเฝ8าระวัง
อาการไม�พึง
ประสงค4จากการ
ใช&ยา 
 

 โรงพยาบาลมี
มาตรการความ
ปลอดภัยในการ
ใช&ยา เพื่อเฝ8า
ระวังอาการไม�
พึงประสงค4จาก
การใช&ยา  

 1. เชื่อมระบบ
ข&อมูล ADR ให&
ผู&รับผิดชอบ
รวบรวมข&อมลู 
เพื่อบริหาร
จัดการระบบ
ต�อไป    
 2. จัดระบบการ
ป8องกัน ADR ที่
ป8องกันได&ให&
มากขึ้น 
(Preventable 
ADR) 
  
 
 

 1. ตรวจสอบข&อมูลที่ถ�ายทอด
ข&ามระหว�างหน�วยงาน (หอ
ผู&ป1วยและห&องยา) เพื่อให&ได&
ข&อมูลถูกต&องมากที่สดุ 
 2. จัดระบบการป8องกัน ADR 
ที่ป8องกันได&ให&มากขึ้น 
(Preventable ADR) 
 3. จัดทําแนวทางป8องกัน 
และการเฝ8าระวังอาการ ไม�พึง
ประสงค4จากการใช&ยา  
 4. จัดทําแนวทางบรรเทา
อาการไม�พึงประสงค4จากการ
ใช&ยา 
 
 

 1. พัฒนาศักยภาพ
สหวิชาชีพ ติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภัยด&านยา  
 2. เพิ่มช�องทางการ
สื่อสารกับสหวิชาชีพ
ในการเฝ8าระวัง 
 3. ปรับข&อมูลเกณฑ4
ในการเฝ8าระวังผู&ป1วย
โดยสหวิชาชีพและ
ผู&ปฏิบัติงาน เพื่อให&มี
ความเข&าใจ และ
สามารถปฏิบัตไิด&อย�าง
เปFนรูปธรรม 
 4. ประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู&แนวทาง 
ป8องกันและการเฝ8า 
ระวังอาการไม�พึง 
ประสงค4จากยา 
 

 จํานวนผู&ป1วยแพ&ยาซ้ํา 
เป8าหมาย 0 ครั้ง     
  
 

 
1  
 
  
 

 
1 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 4. ยุทธศาสตร�บริหาร
เป@นเลิศด4วยธรรมาภิบาล
(Governance 
Excellence)  
  4.2 การบริหารจัดการ
ด&านความปลอดภยัจาก
การใช&ยาและเวชภัณฑ4 
   4.2.2 พัฒนาระบบการ
จัดการเพื่อลดอัตราความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
ความท4าทาย  
  สร&างมาตรการความ
ปลอดภัยในการใช&ยา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลด
ความคลาดเคลื่อนทางยา  

 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การลดความ
คลาดเคลื่อนทาง
ยา 

 โรงพยาบาลมี
มาตรการความ
ปลอดภัยในการ
ใช&ยา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การลดความ
คลาดเคลื่อน
ทางยา 

 1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
เอื้อในการดักจับ
ความ
คลาดเคลื่อน
ทางยา 
 2. พัฒนาระบบ
การตรวจสอบ 
Dispensing 
error แล ะ
Admin error 
 
 

 1. ทบทวนระบบการเฝ8าระวัง 
ค&นหาและรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยา การจัด
ระดับความรุนแรง โดยเน&นการ
มีส�วนร�วมของสหวิชาชีพและ
เชิงรุกมากขึ้น 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อเอื้อในการดักจับความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
 3. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ Dispensing error 
แล ะAdministration error 
 4. ตรวจสอบข&อมูลที่ถ�ายทอด
ข&ามระหว�างหน�วยงาน (หอ
ผู&ป1วยและห&องยา) เพื่อให&ได&
ข&อมูลถูกต&องมากที่สดุ 
 5. วิเคราะห4ความคลาด 
เคลื่อนทางยา หาแนวทาง
แก&ไขระหว�าง หน�วยงานที่
เกี่ยวข&อง 
 

 1. พัฒนาศักยภาพ
สหวิชาชีพ ติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภัยด&านยา  
 2. เพิ่มช�องทางการ
สื่อสารกับสหวิชาชีพ
ในการเฝ8าระวัง เช�น
ช�องทางรายงาน 
Medication error 
ร�วมกับทีม RM 
 3. ปรับข&อมูลเกณฑ4
ในการเฝ8าระวังผู&ป1วย
โดยสหวิชาชีพและ
ผู&ปฏิบัติงาน เพื่อให&มี
ความเข&าใจ และ
สามารถปฏิบัตไิด&อย�าง
เปFนรูปธรรม 
 4. ประชุมชี้แจง 
บุคลากรที่เกี่ยวข&อง 
 

 1. อัตราความคลาด
เคลื่อนจากการจ�ายยา
ผู&ป1วยนอก (Dispensing 
error : OPD)  
เป8าหมาย 0 ครั้ง : 1000 
ใบสั่งยา 
 2. อัตราความคลาด
เคลื่อนจากการจ�ายยา
ผู&ป1วยใน (Dispensing 
error : IPD)  
เป8าหมาย < 1ครั้ง : 1000 
ใบสั่งยา 
 3. อัตราการเกิด 
Administration error: 
IPD   
เป8าหมาย < 1ครั้ง : 1000 
ใบสั่งยา 
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Strategies & Strategic 
Challenges 

Short term 
Objectives 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 

plans 

Changes HR & Education 
Plan 

Key Performance 
Measures 

Past 
Performance 
result (2560) 

Projected 
Performance

* (2565) 
 4. ยุทธศาสตร�บริหาร
เป@นเลิศด4วยธรรมาภิบาล
(Governance 
Excellence)  
  4.3 การบริหารจัดการ
ด&านการเงินการคลัง
สุขภาพ 
   4.3.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด&านการเงิน
การคลังสุขภาพ 
ความท4าทาย  
  ระบบบริหารจัดการด&าน
การเงินการคลัง ที่มี
ประสิทธิภาพ (ทรัพยากร
เพียงพอ ในการให&บริการ
และ มีระบบตดิตาม 
ประเมินผล) 

 1. เพื่อการ
บริหารจัดการทาง 
การเงินการคลังที่
มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อประเมิน
สภาพคล�องและ
เฝ8าระวังภาวะ
วิกฤติทาง    
การเงินของ รพ.  

 โรงพยาบาลมี
การบริหาร
จัดการด&าน
การเงินการคลัง
อย�างมี
ประสิทธิภาพไม�
ประสบกับภาวะ
วิกฤตทาง
การเงิน 

 1. การจัดสรร
เงินอย�าง 
พอเพียง  
 2. ติดตาม
กํากับด&วยแผน
ทาง การเงิน  
 3. สร&าง 
ประสิทธิภาพ
การบริหาร 
จัดการ  
 4. พัฒนาการ
บริหารระบบ 
บัญชี  
 5. พัฒนา 
เครือข�ายและ
ศักยภาพ 
บุคลากรด&าน
การเงินการคลัง  
 

 1. พัฒนาประสิทธิภาพ ของ
ระบบการจัดสรรเงิน ให&กับ
หน�วยบริการ 
 2. เฝ8าระวังตดิตาม
ประเมินผล ความเพียงพอของ
การจัดสรรเงินให&กับหน�วย
บริการ 
 3. จัดทําแผนทางการเงินทุก
ป{ วางระบบเฝ8าระวัง ตามแผน
ทางการเงินหน�วยบริการ และ
ควบคุมกํากับโดยการ 
เปรียบเทียบแผนการเงินกับ 
ผลการดําเนินงาน 
 4. ประเมิน/ควบคุม สดัส�วน
ของต&นทุนต�อรายได& และ
ประเมินรายได&ค�า 
รักษาพยาบาลทุกประเภท 
สิทธิ เปรียบเทียบกับหน�วย 
บริการกลุ�มระดับเดียวกัน 
 

 1. พัฒนาศักยภาพ 
เจ&าหน&าที่ที่เกี่ยวข&อง 
ได&แก� เจ&าหน&าที่พัสด,ุ 
ผู&ดูแลคลัง, นักบัญชี
เจ&าหน&าที่การเงินและ
บัญชี  
 2. สร&างเสริม
ศักยภาพ การบริหาร
จัดการที่ ชัดเจนและ
ต�อเนื่อง 
 3. พัฒนาศักยภาพ 
ผู&บริหารทางการเงิน  
 4. พัฒนาศักยภาพผู& 
ตรวจสอบบัญชี  

 1. อัตราส�วนเงินทุน
หมุนเวียน Current Ratio 
เป8าหมาย > 1.5 
 2. อัตราสินทรัพย4
คล�องตัว Quick Ratio 
เป8าหมาย > 1 
 3. อัตราส�วนเงินสด 
Cash Ratio  
เป8าหมาย > 0.8 
 4. อัตราส�วนรายได&/
รายจ�าย I/E Ratio 
เป8าหมาย > 1.0 
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