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แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โรงพยาบาลแก่งคอย อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พ.ศ.2561-2565
(ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 2563)
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สารบัญ
หน้า
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-นโยบาย-ค่านิยมหลัก-เป้าประสงค์
ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในพื้นที่
เข็มมุ่ง
นโยบายสาคัญ
ความหมายศัพท์ที่ใช้ในแผนกลยุทธ์นี้
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลแก่งคอย 5 ปี (2561-2565)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
1.1.1 การส่งเสริมสุขภาพมารดา-ทารก เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์-คลอด (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
1.1.2 การเฝ้าระวังการเสียชีวิตของผู้ป่วย (1 แผนงาน 2 ตัวชี้วัด) ***
1.1.3 การส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังด้านความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ และการคลอด (1 แผนงาน 8 ตัวชี้วัด)
1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1.2.1 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการรักษาพยาบาล (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
1.2.2 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
1.2.3 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ (Sepsis) (1 แผนงาน 2 ตัวชี้วัด)
1.2.4 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (1 แผนงาน 2 ตัวชี้วัด)
1.2.5 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (1 แผนงาน 5 ตัวชี้วัด)
1.2.6 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาโรควัณโรคปอด (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
1.2.7 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไต (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
1.2.8 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วย Multiple Trauma (1 แผนงาน 2 ตัวชี้วัด)
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1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)
1.2.9 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน) (1 แผนงาน 5 ตัวชี้วัด)
1.2.10 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง) (1 แผนงาน 6 ตัวชี้วัด)
1.2.11 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) (1 แผนงาน 1 ตัวชี้วัด)
1.2.12 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (1 แผนงาน 1 ตัวชี้วัด)
1.2.13 พัฒนามาตรฐานบริการด้านทันตกรรม (1 แผนงาน 1 ตัวชี้วัด)
1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (1 แผนงาน 4 ตัวชี้วัด)
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพบริการตามแผนกลยุทธ์ (1 แผนงาน 1 ตัวชี้วัด)
2.1.2 พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (1 แผนงาน 14 ตัวชี้วัด)
2.1.3 พัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงระบบบริการ (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
2.1.4 พัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ (1 แผนงาน 5 ตัวชี้วัด)
2.1.5 พัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (1 แผนงาน 4 ตัวชี้วัด)
2.1.6 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านเครื่องมือทางการแพทย์ต่อระบบบริการ (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
2.1.7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ (2 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
3.1 การบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ (1 แผนงาน 2 ตัวชี้วัด)
3.1.2 พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพกาลังคนด้านสุขภาพ (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
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4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
4.1 ระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
4.1.1 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองค์กร (1 แผนงาน 1 ตัวชี้วัด)
4.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
4.2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
4.3 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.1 พัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (1 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
4.3.2 พัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา (1 แผนงาน 8 ตัวชี้วัด)
4.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยา (2 แผนงาน 3 ตัวชี้วัด)
4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4.4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (1 แผนงาน 5 ตัวชี้วัด)
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วิสัยทัศน์ (VISION) :
โรงพยาบาลแก่งคอย มีมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพ
พันธกิจ (MISSION) :
มีความมุ่งหมายที่จะให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ แก่ประชาชนด้วยความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
นโยบาย (POLICY)
1. ด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพผูป้ ่วยและญาติ
7. ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุการแพทย์
2. ด้านสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมขององค์กร
8. ด้านกระบวนคุณภาพทั่วไป/การสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
3. ด้านการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
9. ด้านระบบสารสนเทศและเวชระเบียน
4. ด้านการประสานบริการและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
10. ด้านการบริหารทรัพยากรและการเงิน
5. ด้านการจัดการความเสี่ยง
11. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ด้านโครงสร้างกายภาพและสิง่ แวดล้อม
ค่านิยมหลัก (CORE VALUES)
M : Mastery : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทางาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้
ค้นหาความรู้สม่าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O : Originality : สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People-centered approach : ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทางาน
H : Humility : มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหายามคับขัน
เป้าประสงค์ (GOAL)
ผู้รับบริการ : มีความปลอดภัย พึงพอใจ ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้ให้บริการ : มีจริยธรรม มีความสุขในการปฏิบัตงิ าน เป็นผูน้ าด้านสุขภาพ มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับภาระงาน
องค์กร : เป็นสถานบริการด้านสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
ชุมชน : ชุมชนเข้มแข็ง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ประชาชนมีวัฒนธรรมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์
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ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในพื้นที่
กลุ่มโรคเรื้อรัง และโรคที่เป็นผลสืบเนื่องจากโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน (DM), โรคความดันโลหิตสูง (HT), โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke),
โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI), โรคไต (CKD)
โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (DHF), โรควัณโรคปอด (TB)
ปัญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาวะ Birth Asphyxia, ภาวะ Postpartum Hemorrhage,
อุบัติเหตุจาการจราจรทางถนน (Accident), Trauma, Head injury
ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพัฒนา : โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคระบบหลอดเลือดสมอง-หัวใจ, ผูส้ ูงอายุ, คนพิการ, ผู้ด้อยโอกาส และปัญหาสุขภาพจิต
ปัญหาโรคที่มีข้อจากัดในการให้บริการ/ส่งต่อ : AMI, Stroke, Severe HI, STEMI, การผ่าตัดใหญ่
เข็มมุ่ง
ปี 2556
1. การพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่อง)
2. การพัฒนาระบบบริการ Essential Care (ต่อเนือ่ ง)
3. การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ต่อเนื่อง)
4. การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร
5. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
ปี 2557
1. การพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่อง)
2. การพัฒนาระบบบริการ Essential Care (ต่อเนือ่ ง)
3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM-HT)
4. การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร (ต่อเนื่อง)
5. การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (Long Term Care)
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ปี 2558
1. การพัฒนาระบบ Family Care Team
2. การพัฒนาระบบ Long Term Care / Palliative Care
3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM-HT) เน้นข้อมูลที่ถูกต้องและผลลัพธ์
4. การพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ปี 2559
1. การพัฒนาระบบ Family Care Team
2. การพัฒนาระบบ Long Term Care / Palliative Care
3. การแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุจากการจราจรทางถนน
4. การพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ปี 2560
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (LTC)
2. อาหารปลอดภัย
3. การแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุจากการจราจรทางถนน
ปี 2561
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (LTC)
2. อาหารปลอดภัย
3. การแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุจากการจราจรทางถนน
ปี 2562
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (LTC)
2. อาหารปลอดภัย
3. การแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุจากการจราจรทางถนน
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ปี 2563
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (LTC)
2. อาหารปลอดภัย
3. การแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุจากการจราจรทางถนน
ปี 2564
1. การดูแลผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (LTC)
2. อาหารปลอดภัย
3. การแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุจากการจราจรทางถนน
นโยบายสาคัญ
ปี 2561
1. การดูแลผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ-ไต (Stroke / STEMI / CKD)
2. การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคปอด
ปี 2562
1. การดูแลผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ-ไต (Stroke / STEMI / CKD)
2. การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคปอด
ปี 2563
1. การดูแลผูป้ ่วยระยะกลาง (Intermediate Care)
2. การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
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ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี (2561-2565)
Kaengkhoi Hospital Health Strategy

P&P Exellence
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

People Exellence
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคน
ด้านสุขภาพ

4 Exellence Strategies
(9 แผนงาน 35 แผนปฏิบัติการ 115 ตัวชี้วัด)

Service Exellence
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

Governance Exellence
1. ระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
จากการด้านการใช้ยาและเวชภัณฑ์
4. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ

10
ความเชื่อมโยงความท้าทาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ระยะสัน้ เป้าประสงค์ กลวิธีหลักและตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก่งคอย ปี 2561 – 2565
ความหมายศัพท์ที่ใช้ในแผนกลยุทธ์นี้
1. Strategies
2. Strategic Challenges
3. Short term Objectives
4. Long term Goal
5. Key Tactics
6. Action plans
7. Changes
8. HR & Education Plan
9. KPI Key Performance Indicator
10. Past Performance result
11. Projected Performance

กลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ระยะสั้น
เป้าประสงค์
กลวิธีหลัก
แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรมนาสู่การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
ตัวชี้วัดผลงานของกิจกรรมหลัก
ผลงานที่ผ่านมาของกิจกรรมหลัก ปี 2560
ผลงานที่คาดการณ์ของกิจกรรมหลัก ปี 2565
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ยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลแก่งคอย 5 ปี (2561-2565) Kaengkhoi Hospital Health Strategy
อันดับ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
ที่
(ทีมแนวราบ)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
1.1.1 การส่งเสริมสุขภาพมารดา-ทารก เพื่อป้องกันการ
1
อัตราการตายของมารดา (Maternal mortality rate)
PCT
เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์-คลอด
เป้าหมาย < 18 : 100,000 LB
2
อัตราการตายปริกาเนิด (Perinatal mortality rate)
PCT
เป้าหมาย < 4 : 1,000 LB
3
อัตราการตายของทารกแรกเกิด (Neonatal mortality rate)
PCT
เป้าหมาย < 6 : 1,000 LB
1.1.2 การเฝ้าระวังการเสียชีวิตของผู้ป่วย
1
จานวนการเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท (ราย)
PCT
2
จานวนการเสียชีวิตที่หอ้ งอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ราย)
PCT
1.1.3 การส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังด้านความเสี่ยง
1
ร้อยละของการเกิด Postpartum hemorrhage (PPH)
PCT
จากการตัง้ ครรภ์ และการคลอด
เป้าหมาย < 5
2
ร้อยละของการเกิด Pregnancy induced hypertension (PIH)
PCT
เป้าหมาย < 5
3
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกาหนด เป้าหมาย < 10
PCT
4
ร้อยละมารดาฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ เป้าหมาย > 60
PCT
5
ร้อยละการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี เป้าหมาย < 10
PCT
6
อัตราการเกิด Birth asphyxia เป้าหมาย 25 : 1,000 LB
PCT

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

ห้องคลอด
ห้องคลอด
ห้องคลอด
ผู้ป่วยใน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องคลอด
เวชปฏิบัติ
เวชปฏิบัติ
เวชปฏิบัติ
เวชปฏิบัติ
ห้องคลอด
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1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
ที่
(ทีมแนวราบ)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม (ต่อ)
การส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังด้านความเสี่ยง
7
ร้อยละทารกแรกเกิดจากมารดาฝากครรภ์ที่รพ.แก่งคอย
PCT
จากการตัง้ ครรภ์ และการคลอด (ต่อ)
น้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เป้าหมาย < 7
8
ร้อยละของเด็กอายุ 0-6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
PCT
เป้าหมาย > 30
1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
พัฒนามาตรฐานบริการด้านการรักษาพยาบาล
1
ร้อยละความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค เป้าหมาย
PCT
2
ร้อยละของผูป้ ่วย ER กลับมาตรวจซ้าภายใน 48 ชั่วโมง (Re-visit)
PCT
เป้าหมาย < 0.5
3
ร้อยละผูป้ ่วยกลับมารับการรักษาซ้าภายใน 28 วัน (Re-admit)
PCT
โดยมิได้วางแผน เป้าหมาย < 0.5
พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละผูป้ ่วย ACS มีระยะ Door to EKG ภายใน 10 นาที
PCT
ฉุกเฉิน
เป้าหมาย > 80
2
ร้อยละผูป้ ่วย Severe Head Injury (SHI) ได้รับการส่งต่อ ภายใน
PCT
1 ชั่วโมง เป้าหมาย > 80
3
ร้อยละการเกิด Rupture Appendicitis เป้าหมาย = 0
PCT
พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละผูป้ ่วย Sepsis ได้รับ ATB ภายใน 1 ชม. เป้าหมาย > 80
PCT
ติดเชื้อ (Sepsis)
2
ร้อยละผูป้ ่วย Sepsis ได้รับการประเมินด้วย SOS Score และ
PCT
qSOFA Score ที่ ER เป้าหมาย > 80

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

เวชปฏิบัติ
เวชปฏิบัติ

องค์กรแพทย์
องค์กรแพทย์
องค์กรแพทย์
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
ที่
(ทีมแนวราบ)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)
1.2.4 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละผู้ป่วย Stroke Fast track ภายใน 30 นาที
PCT
โรคหลอดเลือดสมอง
เป้าหมาย = 80
2
ร้อยละผู้ป่วย Stroke ได้รับการดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้าน
PCT
เป้าหมาย = 80
1.2.5 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละผู้ป่วย STEMI เข้าถึงยา SK ภายในเวลา 30 นาที
PCT
โรคหลอดเลือดหัวใจ
เป้าหมาย > 50
2
ร้อยละผูป้ ่วย STEMI มี Total Ischemic Time
PCT
เป้าหมาย > 70
3
ร้อยละผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต เป้าหมาย < 10
PCT
4
ร้อยละผู้ป่วย Warfarin มีค่า INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย
PCT
เป้าหมาย > 50
5
ร้อยละการเกิด Complication จากยาต้านการแข็งตัวของเลือด
PCT
เป้าหมาย < 30
1.2.6 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละความสาเร็จของการรักษาวัณโรค เป้าหมาย > 85
PCT
วัณโรคปอด
2
ร้อยละการขาดยาของผูป้ ่วยวัณโรค เป้าหมาย < 3
PCT
3
ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต เป้าหมาย < 5
PCT

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ชุมชน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิก Warfarin
คลินิก Warfarin
เวชปฏิบัติฯ/ชุมชน
เวชปฏิบัติฯ/ชุมชน
เวชปฏิบัติฯ/ชุมชน
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
ที่
(ทีมแนวราบ)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)
1.2.7 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ได้รับการค้นหาและคัดกรอง
PCT
โรคไต
โรคไตเรื้อรัง เป้าหมาย ≥ 80
2
ร้อยละการชะลอภาวะไตเสือ่ มผู้ป่วย DM และ/หรือ HT จาก
PCT
stage 4 ไป stage 5 เป้าหมาย < 40
3
ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73
PCT
m2/yr เป้าหมาย ≥ 66
1.2.8 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละผูป้ ่วย Multiple Trauma ที่มีข้อบ่งชี้ในการส่งต่อ ได้รับการ
PCT
Multiple Trauma
ส่งต่ออย่างปลอดภัย เป้าหมาย = 100
2
ร้อยละผูป้ ่วย Multiple Trauma เสียชีวิต เป้าหมาย = 0
PCT
1.2.9 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละผูป้ ่วยเบาหวานในคลินิกมีระดับ A1C < 7 เป้าหมาย > 30
PCT
โรคเรื้อรัง (เบาหวาน) ในสถานบริการและชุมชน
2
ร้อยละของผู้ป่วย DM เกิดภาวะแทรกซ้อน
PCT
(Hypo-Hyperglycemia) เป้าหมาย < 2
3
ร้อยละของผู้ป่วย DM เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน (Stroke/MI)
PCT
เป้าหมาย < 2
4
ร้อยละผูป้ ่วยเบาหวาน รายใหม่ในชุมชน เป้าหมาย ≤ 5
PCT
5
ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
PCT
เป้าหมาย > 90

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

คลินกิ ไตเรือ้ รัง
คลินิกไตเรือ้ รัง
คลินิกไตเรือ้ รัง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกโรคเรื้อรัง
ชุมชน
ชุมชน
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1.2.10

1.2.11
1.2.12
1.2.13

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
ที่
(ทีมแนวราบ)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)
พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละผูป้ ่วย HT สามารถควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
PCT
โรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง) ในสถานบริการและ
(<140/90 mmHg) เป้าหมาย > 80
ชุมชน
2
ร้อยละของผู้ป่วย HT เกิดภาวะแทรกซ้อน Severe HT
PCT
เป้าหมาย = 0
3
ร้อยละของผู้ป่วย DM เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน (Stroke)
PCT
เป้าหมาย < 0.5
4
ร้อยละของผู้ป่วย HT เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน (AMI)
PCT
เป้าหมาย < 0.5
5
ร้อยละผูป้ ่วยความดันโลหิตสูง รายใหม่ในชุมชน เป้าหมาย ≤ 10
PCT
6
ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคความดัน
PCT
โลหิตสูง เป้าหมาย > 90
พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละการ Re-admit COPD ภายใน 28 วัน เป้าหมาย < 30
PCT
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
พัฒนามาตรฐานบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
1
ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เป้าหมาย ≥ 68
PCT
โรคซึมเศร้า
พัฒนามาตรฐานบริการด้านทันตกรรม
1
จานวนครั้งการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการ
PCT
เป้าหมาย = 0

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกโรคเรื้อรัง
ชุมชน
ชุมชน
ผู้ป่วยใน
จิตเวช
ทันตกรรม
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1.3.1

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
ที่
(ทีมแนวราบ)
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
1
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Green and Clean Hospital เป้าหมาย
ENV
ผ่านเกณฑ์
2
จานวนครั้งการฝึกซ้อมแผนอพยพอัคคีภัย เป้าหมาย = 1
ENV
3
ร้อยละของคุณภาพน้าทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน เป้าหมาย = 0
ENV
4
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมฯ
ENV
เป้าหมาย ผ่านระดับเริ่มต้นพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

อาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย
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2.1.1

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพบริการ
ตามแผนกลยุทธ์
2.1.2 พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1
ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย > 80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป้าหมาย < 1 : 1,000 bed day
อัตราการติดเชื้อ CAUTI เป้าหมาย < 5 : 1,000 cath day
อัตราการติดเชื้อ Phlebitis เป้าหมาย = 0
ร้อยละการติดเชื้อแผลฝีเย็บ เป้าหมาย = 0
ร้อยละการติดเชื้อทีส่ ะดือ (0-1เดือน) เป้าหมาย = 0
ร้อยละการติดเชื้อจากแผลสะอาด (EXCISSION) เป้าหมาย = 0
ร้อยละของบุคลากรได้รับการปฐมนิเทศด้าน IC เป้าหมาย = 100
จานวนบุคลากรที่ป่วยด้วยวัณโรคจากการปฏิบัติงาน เป้าหมาย = 0
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การอบรมฟื้นฟูทักษะด้าน IC
เป้าหมาย = 80
จานวนครั้งการบาดเจ็บจากของมีคม และสารคัดหลั่ง เป้าหมาย = 0
ร้อยละประสิทธิภาพการทาให้ปราศจากเชื้อ เป้าหมาย = 100
ร้อยละบุคลากรทาการล้างมือครบถ้วนตามกระบวนการ
(5 moment 7 step) เป้าหมาย = 80
ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา เป้าหมาย = 100
จานวนครั้งข้อร้องเรียนขยะติดเชื้อและน้าเสียสู่ชุมชน เป้าหมาย = 0

ผู้รับผิดชอบ
(ทีมแนวราบ)

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

ทีมนา

ยุทธศาสตร์

IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC

จ่ายกลาง
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยใน
ห้องคลอด
ห้องคลอด
ผู้ป่วยใน
จ่ายกลาง
ทุกหน่วยงาน
จ่ายกลาง

IC
IC
IC

ทุกหน่วยงาน
จ่ายกลาง
ทุกหน่วยงาน

IC
IC

ผู้ป่วยใน
อาชีวอนามัย
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

2.1.3

พัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงในระบบ
บริการ

2.1.4

พัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงในการดูแล
ผู้ป่วยและผูร้ ับบริการ

2.1.5

พัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ต่อ)
1
จานวนข้อร้องเรียนจากการให้บริการ (ครัง้ ) เป้าหมาย = 0
2
ร้อยละของความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป เป้าหมาย < 10
3
ร้อยละของความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข เป้าหมาย = 100
1
จานวนผู้ป่วยตกเตียง เป้าหมาย = 0
2
อัตราการเกิดแผลกดทับ เป้าหมาย < 3 : 1,000 วันนอน
3
จานวนครั้งการให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด เป้าหมาย = 0
4
จานวนครั้งการเกิด ET tube เลื่อนหลุด เป้าหมาย = 0
5
จานวนครั้งการระบุตัวผูร้ ับบริการผิดพลาด เป้าหมาย = 0
1
ร้อยละการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร (Lab) วิกฤต
เป้าหมาย = 100
2
ร้อยละสิง่ ส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ (ต่อเดือน)
เป้าหมาย < 1
3
ร้อยละการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด (Near miss)
(ต่อเดือน) เป้าหมาย < 0.1
4
ร้อยละการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด (Miss)
(ต่อเดือน) เป้าหมาย < 0.1

ผู้รับผิดชอบ
(ทีมแนวราบ)

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

RM
RM
RM
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT

ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยใน
เวชระเบียน
ชันสูตรโรค

PCT

ชันสูตรโรค

PCT

ชันสูตรโรค

PCT

ชันสูตรโรค

19
อันดับ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

2.1.6

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านเครื่องมือ
ทางการแพทย์ต่อระบบบริการ

2.1.7

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มปี ระสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ต่อ)
1
จานวนครั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครือ่ งมือทาง
การแพทย์ต่อผู้รบั บริการ เป้าหมาย = 0
2
จานวนครั้งการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือทีจ่ าเป็น
ในการให้บริการ เป้าหมาย > 95
3
ร้อยละการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือช่วยชีวิต
เป้าหมาย = 100
1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการแผนกผูป้ ่วยนอก
เป้าหมาย > 80
2
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการแผนกผูป้ ่วยใน
เป้าหมาย > 80
3
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการในชุมชน เป้าหมาย > 85

ผู้รับผิดชอบ
(ทีมแนวราบ)

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

INS

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

INS

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

INS

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

EDU

ผู้ป่วยใน

EDU

ผู้ป่วยใน

EDU

ชุมชน
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

3.1.1

พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ

3.1.2

พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพกาลังคน
ด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
3.1 การบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
1
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร เป้าหมาย > 80
2
ร้อยละการคงอยู่ (ผูกพัน) ของบุคลากร เป้าหมาย > 80
1
ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ เป้าหมาย = 100
2
ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ปกติ (18.5-23) เป้าหมาย > 60
3
ร้อยละของบุคลากรที่มีความเครียดระดับมากขึ้นไป
เป้าหมาย < 20

ผู้รับผิดชอบ
(ทีมแนวราบ)

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

HRD
HRD
HRD
HRD
HRD

การเจ้าหน้าที่
การเจ้าหน้าที่
อาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
4.1 ระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
4.1.1 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
1 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (รายกระบวนการ)
เป้าหมาย = 100
4.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
4.2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
1
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ (Case Mix Index : CMI) รายเดือน
เป้าหมาย > 0.6
2
ร้อยละของความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่วยนอกทัง้ ฉบับ
เป้าหมาย > 80
3
ร้อยละของความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่วยในทั้งฉบับ
เป้าหมาย > 80
4.3 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.1 พัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดอัตราการเกิด
1
จานวนผู้ป่วยแพ้ยารุนแรง เป้าหมาย = 0
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
2
จานวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้า เป้าหมาย = 0
3
ร้อยละการประเมินความเหมาะสมของการสัง่ ใช้ยา
(Drug Use Evaluation) เป้าหมาย = 100

ผู้รับผิดชอบ
(ทีมแนวราบ)

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

ทีมนา

งานบริหาร

IM

เวชระเบียน

IM

เวชระเบียน

IM

เวชระเบียน

MMs
MMs
MMs

ผู้ป่วยนอก/ใน
ผู้ป่วยนอก/ใน
เภสัชกรรม
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4.3.2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

พัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดอัตรา
ความคลาดเคลื่อนทางยา

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
4.3 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาและเวชภัณฑ์ (ต่อ)
1
อัตราความคลาดเคลื่อนของใบสัง่ ยาผูป้ ่วยนอก
(Prescribing error : OPD) เป้าหมาย < 2 : 1000 ใบสั่งยา
2
อัตราความคลาดเคลื่อนของใบสัง่ ยาผูป้ ่วยใน
(Prescribing error : IPD) เป้าหมาย < 1 : 1000 ใบสัง่ ยา
3
อัตราความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผูป้ ่วยนอก
(Pre-dispensing error : OPD) เป้าหมาย < 3 : 1000 ใบสั่งยา
4
อัตราความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผูป้ ่วยใน
(Pre-dispensing error : IPD) เป้าหมาย < 2 : 1000 ใบสัง่ ยา
5
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผูป้ ่วยนอก
(Dispensing error : OPD) เป้าหมาย = 0
6
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผูป้ ่วยใน
(Dispensing error : IPD) เป้าหมาย < 1 : 1000 ใบสั่งยา
7
จานวนครั้งความคาดเคลือ่ นทางยา (ระดับ E ขึ้นไป)
เป้าหมาย = 0
8
จานวนครั้งความคาดเคลือ่ นจากการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
(ระดับ E ขึ้นไป) เป้าหมาย = 0

ผู้รับผิดชอบ
(ทีมแนวราบ)

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
4.3 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาและเวชภัณฑ์ (ต่อ)
4.3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยา
1
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 2
2
จานวนครั้งการเกิดความคลาดเคลือ่ นจากการบริหารยาผูป้ ่วยนอก
(Administration error : OPD) เป้าหมาย = 0
3
จานวนครั้งการเกิดความคลาดเคลือ่ นจากการบริหารยาผูป้ ่วยใน
(Administration error : IPD) เป้าหมาย = 0
4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4.4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการ
1
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio เป้าหมาย > 1.5
คลังสุขภาพ
2
อัตราสินทรัพย์คล่องตัว Quick Ratio เป้าหมาย > 1.0
3
อัตราส่วนเงินสด Cash Ratio เป้าหมาย > 0.8
4
อัตราส่วนรายได้/รายจ่าย I/E Ratio เป้าหมาย > 1.0
5
จานวนครั้งการเกิดวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring)
เป้าหมาย = 0

ผู้รับผิดชอบ
(ทีมแนวราบ)

ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยงาน)

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม

MMs

เภสัชกรรม

ทีมนา
ทีมนา
ทีมนา
ทีมนา
ทีมนา

การเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี

24
Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
1. เพื่อให้มีการ
โรงพยาบาลมี
1. พัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน จัดระบบบริการ
มาตรฐานบริการ ระบบบริการ
โรค และคุ้มครอง
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการส่งเสริม ของโรงพยาบาล
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P มารดา-ทารก ที่มี สุขภาพมารดา- ให้ได้มาตรฐาน
Excellence)
มาตรฐาน เพื่อ
ทารก เพื่อ
อนามัยแม่และ
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันการ
ป้องกันการ
เด็กคุณภาพ
คนไทยทุกกลุ่ม
เสียชีวิตจากการ เสียชีวิตจากการ 2. เฝ้าระวัง
1.1.1 การส่งเสริม
ตั้งครรภ์-คลอด
ตั้งครรภ์-คลอด หญิงตั้งครรภ์
สุขภาพมารดา-ทารก เพื่อ 2. มารดาที่
คลอด และหลัง
ป้องกันการเสียชีวิตจาก
ตั้งครรภ์ทุกรายได้
คลอดเพื่อลด
การตั้งครรภ์-คลอด
รับการดูแลตลอด
การตายของ
ความท้าทาย
การคลอดอย่างมี
มารดาจากการ
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน คุณภาพได้
ตั้งครรภ์และการ
บริการด้านการส่งเสริม
มาตรฐาน กรณี
คลอดอย่างมี
สุขภาพมารดา-ทารก เพื่อ มารดาที่ตั้งครรภ์
ประสิทธิภาพ
ป้องกันการเสียชีวิตจาก
ความเสี่ยงสูงได้รับ
3. จัดระบบ
การตั้งครรภ์-คลอด
การดูแลใน
การส่งต่อหญิง
ระหว่างการคลอด
ตั้งครรภ์ภาวะ
โดยผู้แพทย์และ
ฉุกเฉินอย่างมี
ได้รับการดูแลส่ง
ประสิทธิภาพ
ต่ออย่างปลอดภัย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. สร้าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
(CPG/Care map) และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
2. ติดตามผลลัพธ์
Performance Indicator
ของทีม/หน่วยงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์
3. พัฒนาระบบการประเมิน
หญิงตั้งครรภ์และดูแลทารก
แรกเกิดให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการฝากครรภ์ในกลุ่ม
เสี่ยง
5. เชื่อมโยงกับงาน MCH
ในเครือข่ายเน้นการฝากครรภ์
6. พัฒนาระบบการดูแล
ทารกแรกเกิดป่วย
7.พัฒนาระบบการส่งต่อ
มารดาและทารก

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคตามนโยบาย
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดูแลมารดา
และทารกระหว่างการ
ส่งต่อด้วยความ
ปลอดภัย
4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การดูแล
ภาวะฉุกเฉินใน
newborn

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

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

0

0

0

0
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่ม
1.1.2 การเฝ้าระวังการ
เสียชีวิตของผู้ป่วย
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการอย่างเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วยก่อน
และหลัง ส่งผลให้การ
เสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis
ลดลง และไม่มีผู้ป่วย
ที่ไม่สมควรเสียชีวิต

1. เพื่อให้มี
ระบบบริการการ
ดูแลผู้ป่วยให้ได้
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ในกลุ่ม
Acute care ,
Long Term Care
,มารดา และทารก
2. เพื่อให้มี
ระบบการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง ที่อาจ
เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
3. เพื่อให้มี
ระบบการจัดการ
ผู้ป่วย
ประคับประคอง
ระยะสุดท้ายให้
ได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
1. เพื่อให้
1. ส่งเสริม
ผู้ป่วยได้รับ
ระบบมาตรฐาน
การดูแลตาม
บริการด้านการ
มาตรฐานก่อน ดูแลอย่าง
และหลังเสียชีวิต เหมาะสมกับ
2. เพื่อให้
สภาพปัญหา
ผู้ป่วยปลอดภัย และความ
จากการเสียชีวิต ต้องการของ
ที่ไม่เหมาะสม
ผู้ป่วยก่อนและ
หลังเสียชีวิต
2. ส่งเสริมการ
นาเครื่องมือ
และการดูแล
ผู้ป่วยรูปแบบ
ใหม่ที่ทันสมัยมา
ใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยอยู่เสมอ
3. ส่งเสริม
ความรู้ใหม่ๆเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะ
ให้กับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1.ส่งเสริมให้ PCT จัดทา
Clinical Tracer ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสี่ยงของแต่ละสาขา
การดูแล
2. สร้าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย (CPG/Care
map) เช่น นาเครื่องมือ SOS
Score qSOFA Score มาใช้
ในผู้ป่วย Sepsis และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามผลลัพธ์
Performance Indicator
ของทีม/หน่วยงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
4. จัดตั้งระบบการคัดกรอง
ตรวจวินิจฉัย และการส่งต่อ
ที่มีมาตรฐานผู้ป่วยแบบ Fast
track
5. พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยแบบ Palliative care
ร่วมกับเครือข่าย

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคตามนโยบาย
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. จัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้
เครื่องมือช่วยชีวิต
4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังระยะสุดท้าย

1. จานวนการเสียชีวิต
ในโรงพยาบาลทุกประเภท
(ราย)
เป้าหมาย ***
2. จานวนการเสียชีวิต
ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(ราย)
เป้าหมาย ***

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

0

0
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่ม
1.1.3 การส่งเสริม
สุขภาพและเฝ้าระวัง
ด้านความเสี่ยงจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอด
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และเฝ้าระวัง
ด้านความเสี่ยงจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอด

1. เพื่อให้มีการ
จัดระบบบริการ
การส่งเสริม
สุขภาพและเฝ้า
ระวังด้านความ
เสี่ยงจากการ
ตั้งครรภ์และการ
คลอดที่มี
มาตรฐาน
2. เพื่อติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
โรงพยาบาลมี
1. พัฒนา
มาตรฐานบริการ ระบบบริการ
ด้านการส่งเสริม ของโรงพยาบาล
สุขภาพ และ
ให้ได้มาตรฐาน
เฝ้าระวังด้าน
อนามัยแม่และ
ความเสี่ยงจาก เด็กคุณภาพ
การตั้งครรภ์
2. เฝ้าระวัง
และการคลอด หญิงตั้งครรภ์
คลอด และหลัง
คลอดเพื่อลด
การตายของ
มารดาจากการ
ตั้งครรภ์และการ
คลอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. จัดระบบ
การส่งต่อหญิง
ตั้งครรภ์ภาวะ
ฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ส่งเสริมให้ PCT จัดทา
Clinical Tracer ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสี่ยงของแต่ละสาขาการ
ดูแล
2. สร้าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
(CPG/Care map) และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามผลลัพธ์
Performance Indicator
ของทีม/หน่วยงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์
4. พัฒนาระบบการประเมิน
หญิงตั้งครรภ์และดูแลทารก
แรกเกิดให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการฝากครรภ์ในกลุ่ม
เสี่ยง
6. พัฒนาระบบการดูแล
ทารกแรกเกิดป่วย

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคตามนโยบาย
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดูแลมารดา
และทารกระหว่าง
การส่งต่อด้วยความ
ปลอดภัย
4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การดูแล
ภาวะฉุกเฉินใน
newborn

1. ร้อยละของการเกิด
Postpartum
hemorrhage (PPH)
เป้าหมาย < 5
2. ร้อยละของการเกิด
Pregnancy induced
hypertension (PIH)
เป้าหมาย < 5
2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
คลอดก่อนกาหนด
เป้าหมาย < 10
3. ร้อยละของมารดา
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์
เป้าหมาย > 60
4. ร้อยละการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า
20 ปี
เป้าหมาย < 10
5. อัตราการเกิด
Birth asphyxia
เป้าหมาย 25 : 1,000 LB

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

5

5

5

5

10

10

60

60

10

10

25

25
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่ม
1.1.3 การส่งเสริม
สุขภาพและเฝ้าระวัง
ด้านความเสี่ยงจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอด
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และเฝ้าระวัง
ด้านความเสี่ยงจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอด

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

7.พัฒนาระบบการส่งต่อ
มารดาและทารกอย่าง
ปลอดภัย

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures
6. ร้อยละทารกแรกเกิด
จากมารดาฝากครรภ์ที่รพ.
แก่งคอย น้าหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม
เป้าหมาย < 7
7. ร้อยละของเด็กอายุ
0-6 เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว
เป้าหมาย > 30

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

7

7

30

30
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
เพื่อให้ผู้ป่วย
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ได้รับการดูแล
โรค และคุ้มครอง
รักษา วินิจฉัยโรค
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P ตามมาตรฐาน
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.1 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการ
รักษาพยาบาล
ความท้าทาย
โรงพยาบาล มีมาตรฐาน
บริการด้านการ
รักษาพยาบาล

Long term
Goals
โรงพยาบาล
มีมาตรฐาน
บริการด้านการ
รักษาพยาบาล
ส่งผลให้ความ
คลาดเคลื่อนใน
การวินิจฉัยโรค
ลดลง ผู้ป่วย
กลับมาตรวจซ้า
ภายใน
48 ชั่วโมง
(Re-visit)
ไม่เกินเกณฑ์
และผู้ป่วย
กลับมารับการ
รักษาซ้าภายใน
28 วัน
(Re-admit)
ไม่เกินเกณฑ์

Key Tactics
& action
plans
1. ทบทวน
เวชระเบียน
ในกลุ่มโรค
สาคัญ ต่างๆ
2. นาความ
เสี่ยงที่ค้นพบ
จากการทบทวน
เวชระเบียนมา
วิเคราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงระบบ
3. ประชุม
ชี้แจงจัดทา
แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วย
4. ติดตาม
Monitor ตาม
ตัวชี้วัด

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ทบทวนการรักษา Sepsis
และการใช้ SOS Score
qSOFA Score ตาม Sepsis
guideline เมื่อสงสัยภาวะ
Sepsis และการให้ Early
intravenous antibiotic
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีผล Lab
ผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะค่า
Electrolyte ได้มีการตั้งเกณฑ์
ในการ Alert แพทย์ในการแก้
หากยังไม่ได้รับการแก้ไข
หลังจากผล Lab ออก
3. พัฒนาความรู้และทักษะ
การประเมินผู้ป่วยด้วย SOS
Score และ qSOFA Score
ให้กับเจ้าหน้าที่

1.ทบทวน
เวชระเบียน เรียนรู้
ร่วมกับ สหสาขา
วิชาชีพ
2. เพิ่มสมรรถนะ
การดูแลผู้ป่วย ให้กับ
บุคลากรในกลุ่มโรค
สาคัญ

1. ร้อยละความ
คลาดเคลื่อนในการ
วินิจฉัยโรค
เป้าหมาย ***
2. ร้อยละของผู้ป่วย ER
กลับมาตรวจซ้าภายใน 48
ชั่วโมง (Re-visit)
เป้าหมาย < 0.5
3. ร้อยละผู้ป่วยกลับมา
รับการรักษาซ้าภายใน 28
วัน (Re-admit) โดยมิได้
วางแผน
เป้าหมาย < 0.5

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

0

0

0

0
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.2 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

Short term
Objectives

Long term
Goals

เพื่อให้มีการ
โรงพยาบาล
จัดระบบบริการ
มีมาตรฐาน
ด้านการดูแลรักษา บริการด้าน
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

Key Tactics
& action
plans
1. ส่งเสริม
ระบบมาตรฐาน
บริการด้านการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย
กลุ่มโรคสาคัญ
2. ติดตาม
ผลลัพธ์
Performance
Indicator ของ
ทีม/หน่วยงาน
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ส่งเสริมให้ PCT จัดทา
Clinical Tracer ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสี่ยง
2. จัดทาFlow chart
แนวทางการดูแลผู้ป่วย และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจ
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย
การส่งต่อ การติดตามผู้ป่วย
4. พัฒนาระบบ Fast Track
ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
5. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
ลดความเสี่ยง ด้านต่างๆตาม
มาตรฐาน
6. พัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ประเมินผล
การวางแผนจาหน่าย
และการเยี่ยมบ้าน โดยทีม
หมอครอบครัว

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคตามนโยบาย
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
โรคสาคัญ
3. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager
ในโรงพยาบาล
4. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย
5. พัฒนาศักยภาพ
ของผู้จัดการกรณี
ACS HI และด้าน
ศัลยกรรม ส่งอบรม
นอกโรงพยาบาล

1. ร้อยละผู้ป่วย ACS
มีระยะ Door to EKG
ภายใน 10 นาที
เป้าหมาย > 80
2. ร้อยละผู้ป่วย Severe
Head Injury (SHI) ได้รับ
การส่งต่อ ภายใน 1 ชม.
เป้าหมาย > 80
3. ร้อยละการเกิด
Rupture Appendicitis
เป้าหมาย = 0

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

80

80

80

80

0

0
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.2 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

HR & Education
Plan
6. ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วย
7. เผยแพร่ความรู้
การเฝ้าระวังกลุ่ม
อาการและการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในการเรียก
1669

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

31
Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.3 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อ (Sepsis)
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อ (Sepsis)

เพื่อให้มีการ
จัดระบบบริการ
ด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อ
(Sepsis)

โรงพยาบาลมี
มาตรฐานบริการ
ด้านการดูแล
รักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อ (Sepsis)
ส่งผลให้ ผู้ป่วย
Sepsis ได้รับ
การประเมินด้วย
SOS Score
และ qSOFA
Score ที่ ER
ทุกราย และลด
การเสียชีวิต
ในผู้ป่วย Sepsis

Key Tactics
& action
plans
1. ทบทวน
เวชระเบียนเพื่อ
ค้นหาปัญหา
ด้านคลินิก
2. Tracer
ระบบตาม
หน่วยงานต่างๆ
3. สอบถาม
ปัญหาจาก
ผู้ปฏิบัติงาน
4. วิเคราะห์
ออกแบบระบบ
5. นาการ
เปลี่ยนแปลง
สู่การทดลองใช้
6. ประเมินผล
และ ติดตาม
ต่อเนื่อง

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1.จัดทาแบบคัดกรองผู้ป่วย
ตั้งแต่แรกรับโดยใช้ SOS
Score และ qSOFA Score
2. จัดทาแบบเฝ้าระวังผู้ป่วย
อาการทรุดลงโดยใช้ SOS
Score ที่หอผู้ป่วยใน
3. จัดอบรมเพิ่มทักษะ
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
Sepsis และการประเมิน SOS
Score และ qSOFA Score
ให้กับพยาบาลวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงาน

1.ทบทวนเวช
ระเบียน เรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้
เครื่องมือช่วยชีวิต
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย

1. ร้อยละผู้ป่วย Sepsis
ได้รับ ATB ภายใน 1 ชม.
เป้าหมาย > 80
2. ร้อยละผู้ป่วย Sepsis
ได้รับการประเมินด้วย
SOS Score และ qSOFA
Score ที่ ER
เป้าหมาย > 80

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

80

80

80

80
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.4 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
เพื่อให้มีการ
โรงพยาบาลมี
1. ส่งเสริม
จัดระบบบริการ
มาตรฐานบริการ ระบบมาตรฐาน
ด้านการดูแลรักษา ด้านการดูแล
บริการด้านการ
ผู้ป่วยโรคหลอด
รักษาผู้ป่วย
ดูแลรักษา
เลือดสมอง
โรคหลอดเลือด โรคหลอดเลือด
สมอง
สมอง
2. ติดตาม
ผลลัพธ์
Performance
Indicator ของ
ทีม/หน่วยงาน
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1.ส่งเสริมให้ PCT จัดทา
Clinical Tracer ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพ
และความเสี่ยง
2. จัดทา Flow chart
แนวทางการ ดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง Acute
care , Intermediate care ,
Long Term Care และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจ
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย
การส่งต่อ การติดตามผู้ป่วย
4. ให้การดูแลผู้ป่วยตาม
แนวทางการรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke
Fast Track)
5. กาหนดแนวทางที่ชัดเจน
ในการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองให้ได้รับ
การส่งต่ออย่างรวดเร็ว

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคตามนโยบาย
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
3. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager
ในโรงพยาบาล
4. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย
5. พัฒนาศักยภาพ
ของผู้จัดการกรณี
Stroke ส่งอบรมนอก
โรงพยาบาล

1. ร้อยละผู้ป่วย Stroke
Fast track ภายใน
30 นาที
เป้าหมาย > 80
2. ร้อยละผู้ป่วย Stroke
ได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน
เป้าหมาย > 80

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

80

80

80

80
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.4 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

HR & Education
Plan

6. กาหนดแนวทางการส่งต่อ
ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรีใน
การส่งต่อ และประสานงาน
ระหว่างนาส่งมีพยาบาลดูแล
ขณะนาส่ง
7. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองให้ลด
ความเสี่ยงและสามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได้
8. พัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ประเมินผล
การวางแผนจาหน่าย
และการเยี่ยมบ้าน โดยทีม
หมอครอบครัว

6. ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วย Stroke
7. เผยแพร่ความรู้
การเฝ้าระวังกลุ่ม
อาการนาของ Stroke
และการปฏิบัติที่
ถูกต้องในการเรียก
1669

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

34
Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.5 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

เพื่อให้มีการ
จัดระบบบริการ
ด้านการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
โรงพยาบาลมี
1. ส่งเสริม
มาตรฐานบริการ ระบบมาตรฐาน
ด้านการดูแล
บริการด้านการ
รักษาผู้ป่วย
ดูแลรักษาโรค
โรคหลอดเลือด หลอดเลือด
หัวใจ
หัวใจ
2. ติดตาม
ผลลัพธ์
Performance
Indicator ของ
ทีม/หน่วยงาน
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ส่งเสริมให้ PCT จัดทา
Clinical Tracer ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสี่ยงของแต่ละสาขาการ
ดูแล
2. สร้าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจ
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย
การส่งต่อ การติดตามผู้ป่วย
4. พัฒนา Warfarin clinic
ให้มีคุณภาพมากขึ้นและ
ต่อเนื่อง
5. ปรับ CPG และนาระบบ
FASTTRACK มาใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้
เข้ากับบริบทของโรงพยาบาล

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคตามนโยบาย
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ
3. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager
ในโรงพยาบาล
4. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย
5. พัฒนาศักยภาพ
ของผู้จัดการกรณี
STEMIส่งอบรมนอก
โรงพยาบาล

1. ร้อยละผู้ป่วย STEMI
เข้าถึงยา SK ภายในเวลา
30 นาที
เป้าหมาย > 50
2. ร้อยละผู้ป่วย STEMI
มี Total Ischemic Time
เป้าหมาย > 70
3. ร้อยละผู้ป่วย STEMI
เสียชีวิต
เป้าหมาย < 10
4. ร้อยละผู้ป่วย
Warfarin มีค่า INR
อยู่ในช่วงเป้าหมาย
เป้าหมาย > 50
5. ร้อยละการเกิด
Complication จากยา
ต้านการแข็งตัวของเลือด
เป้าหมาย < 30

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.5 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

HR & Education
Plan

6. กาหนดแนวทางการส่งต่อ
ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรีใน
การส่งต่อ และประสานงาน
ระหว่างนาส่งมีพยาบาลดูแล
ขณะนาส่ง
7. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจให้ลด
ความเสี่ยงและสามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได้
8. พัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ประเมินผลการ
วางแผนจาหน่ายและการ
เยี่ยมบ้าน

6. ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วย STEMI
7. เผยแพร่ความรู้
การเฝ้าระวังกลุ่ม
อาการนาของSTEMI
และการปฏิบัติที่
ถูกต้องในการเรียก
1669

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

36
Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.6 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอด
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอด

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
1. เพื่อให้มีการ
โรงพยาบาลมี
1. ส่งเสริม
จัดระบบบริการ
มาตรฐานบริการ ระบบมาตรฐาน
ด้านการดูแลรักษา ด้านการดูแล
บริการด้านการ
โรควัณโรคปอด
รักษาผู้ป่วย
ดูแลรักษาโรค
2. เพื่อเร่งรัดการ วัณโรคปอด
วัณโรคปอด
ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
2. ติดตาม
วัณโรคและผู้ป่วย
ผลลัพธ์
ตามมาตรฐานให้
Performance
หายและกินยา
Indicator ของ
ครบ
ทีม/หน่วยงาน
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย

Changes

HR & Education
Plan

1. ส่งเสริมให้ PCT จัดทา
Clinical Tracer ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสี่ยงของแต่ละสาขาการ
ดูแล
2. สร้าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจ
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย
การส่งต่อ การติดตามผู้ป่วย
4. พัฒนา TB clinic ให้มี
คุณภาพมากขึ้นและต่อเนื่อง
5. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรคปอดให้ลดความเสี่ยง
และสามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
6. พัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ประเมินผลการ
วางแผนจาหน่ายและการ
เยี่ยมบ้าน

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคตามนโยบาย
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
โรควัณโรคปอด
3. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย

Key Performance
Measures
1. ร้อยละความสาเร็จ
ของการรักษาวัณโรค
เป้าหมาย > 85
2. ร้อยละการขาดยา
ของผู้ป่วยวัณโรค
เป้าหมาย < 3
3. ร้อยละของผู้ป่วย
วัณโรคเสียชีวิต
เป้าหมาย < 5

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.7 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไต
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไต

เพื่อให้มีการ
จัดระบบบริการ
ด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วย ส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์คือ
ผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ได้รับ
การค้นหาและ
คัดกรองโรคไต
เรื้อรัง และ
มีการชะลอภาวะ
ไตเสื่อมจากผู้ป่วย
CKD stage 4 ไป
CKD stage 5 <
รวมทั้ง
ผู้ป่วยมีอัตราการ
ค่า eGFR < 5
ml/min/1.73
m2/yr ลดลง

ผู้ป่วยได้รับ
การบริการด้าน
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไต
ตามมาตรฐาน
ของสมาคม
โรคไต แห่ง
ประเทศไทย

Key Tactics
& action
plans
1. ส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐาน
บริการด้าน
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไต
2. ติดตาม
ผลลัพธ์
มาตรฐานบริการ
ด้านการ
ดูแลรักษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
โรคไต

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ปรับปรุง CPG CKD
clinic ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
นามาใช้เป็นแนวทางในการ
สร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต
และประเมินผลนาสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาระบบการบริการ
ใน CKD clinic ให้มีคุณภาพ
มากขึ้นและมีความต่อเนื่อง
โดยการตรวจคัดกรอง แล้ว
แยกผู้ป่วยเป็นกลุ่มๆตาม
ภาวะการเรื้อรังของไตเสื่อม
ในแต่ละระยะ เพื่อความ
สะดวกในการให้สุขศึกษา
รายบุคคล การติดตามผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง การส่งต่อเพื่อ
รับบริการในการพบแพทย์อายุ
รกรรมโรคไตในโรงพยาบาล
แม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์
สระบุรี)

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคไต
ตามนโยบาย Service
Plan
2. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager
CKD และส่งอบรม
เพิ่มพูนความรู้
นอกโรงพยาบาลตาม
นโยบาย Service
Plan สาขาไตของ
จังหวัดสระบุรีและของ
กระทรวงสาธารณสุข
3. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย

1. ร้อยละผู้ป่วย DM
และ/หรือ HT ได้รับการ
ค้นหาและคัดกรอง
โรคไตเรื้อรัง
เป้าหมาย ≥ 80
2. ร้อยละการชะลอ
ภาวะไตเสื่อมผู้ป่วย DM
และ/หรือ HT จาก stage
4 ไป stage 5
เป้าหมาย < 40
3. ร้อยละของผู้ป่วย
มีอัตราการลดลงของ
eGFR < 5 ml/min/1.73
m2/yr
เป้าหมาย ≥ 66

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.7 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไต
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไต

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

HR & Education
Plan

3. พัฒนาการให้สุขศึกษา
ในผู้ป่วยโรคไต โดยการพัฒนา
สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
แผ่นพับความรู้ Model
อาหารโรคไต แผ่นภาพแสดง
ภาวะไตเสื่อมในระยะต่างๆ
เป็นต้น
4. กาหนดแนวทางการส่งต่อ
ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี
(โรงพยาบาลแม่ข่าย) เพื่อการ
ดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่องและ
เตรียมวางแผนในการเข้ารับ
การบาบัดทดแทนไตต่อไป

4. ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตในที่
ประชุม Service plan
สาขาไตทุกเดือน

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
เพื่อให้มีการ
โรงพยาบาลมี
1. ส่งเสริม
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน จัดระบบบริการ
มาตรฐานบริการ ระบบมาตรฐาน
โรค และคุ้มครอง
ด้านการดูแลรักษา ด้านการดูแล
บริการด้านการ
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P ผู้ป่วย Multiple รักษาผู้ป่วย
ดูแลผู้ป่วย
Excellence)
Trauma
Multiple
Multiple
1.2 การป้องกันควบคุม
Trauma
trauma
โรคและภัยสุขภาพ
2. ติดตาม
1.2.8 พัฒนามาตรฐาน
ผลลัพธ์ของ
บริการด้านการดูแลรักษา
หน่วยงานใน
ผู้ป่วย Multiple Trauma
การดูแลผู้ป่วย
ความท้าทาย
Multiple
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
trauma เพื่อ
บริการด้านการดูแลรักษา
พัฒนาคุณภาพ
ผู้ป่วย Multiple Trauma
การดูแลผู้ป่วย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ส่งเสริมหน่วยงานจัดทา
CPG ให้ครอบคลุมตาม
ประเด็นคุณภาพความเสี่ยง
ของแต่ละสาขาในการดูแล
ผู้ป่วย Multiple trauma
2. สร้าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย และ
ประเมินผลการนาสู่การปฎิบัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจ
วินิจฉัย การส่งต่อ การติดตาม
ผู้ป่วย
4. พัฒนาระบบ EMS ให้
เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
Multiple trauma
ตามนโยบาย
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในการดูแลผู้ป่วย
Multiple trauma
3. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย
4.การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วย Multipel
trauma
5.เผยแพร่ความรู้
การใช้บริการ 1669

1. ร้อยละผู้ป่วย
Multiple Trauma
ที่มีข้อบ่งชี้ในการส่งต่อ
ได้รับการส่งต่ออย่าง
ปลอดภัย
เป้าหมาย = 100
2. ร้อยละผู้ป่วย
Multiple Trauma
เสียชีวิต เป้าหมาย = 0

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

100

100

0

0

40
Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.9 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM)
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตาม
สิทธิที่ผู้ป่วยควรได้รับการ
ดูแลแบบครบองค์รวม
ทั้งด้านกาย จิต สังคม

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
เพื่อให้ผู้ป่วยมี
ผู้ป่วยสามารถ 1. ส่งเสริม
ความสามารถใน ปรับเปลี่ยน
ระบบมาตรฐาน
การจัดการตนเอง พฤติกรรมและ บริการด้านการ
ได้ที่บ้านเมื่อเกิด อยู่กับ
ดูแลรักษา
ภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานได้ โรคเบาหวาน
Hypoอย่างมีความสุข
2. จัดทา
Hyperglycemia ไม่เกิด
แผนการดูแล
ลดการเข้ามารับ ภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยตาม
บริการภายใน รพ.
มาตรฐานบริการ
ผู้ป่วยเบาหวาน
3. จัดทา
โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มป่วย
4. การเข้าร่วม
ประชุมวาง
แผนการดูแล
ผู้ป่วยในภาพ
อาเภอ และ
จังหวัด

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. จัดทา Clinical Tracer
ให้ครอบคลุมตามประเด็น
คุณภาพและความเสี่ยง
2. สร้าง / ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจคัด
กรอง การตรวจวินิจฉัย การส่ง
ต่อ การติดตามผู้ป่วย
4. พัฒนา DM clinic ให้มี
คุณภาพมากขึ้นและต่อเนื่อง
5. นาแนวคิด Chronic care
model มาปรับใช้ในการเสริม
พลังผู้ป่วยและญาติในกลุ่มโรค
เรื้อรัง
6. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานให้ลดความเสี่ยง
และสามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคตามนโยบาย
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
3. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager
ในโรงพยาบาล
4. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน
5. ประชุมภายใน
เครือข่ายด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน

1. ร้อยละผู้ป่วย
เบาหวานในคลินิก
มีระดับ A1C < 7
เป้าหมาย > 40
2. ร้อยละของผู้ป่วย DM
เกิดภาวะแทรกซ้อน
Hypo-Hyperglycemia
เป้าหมาย < 2
3. ร้อยละของผู้ป่วย DM
เกิดภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลัน (Stroke AMI)
เป้าหมาย < 2
4. ร้อยละผู้ป่วย
เบาหวาน รายใหม่ใน
ชุมชน เป้าหมาย ≤ 5
5. ร้อยละประชาชนอายุ
35 ปีขึ้นไป ได้รับการ
คัดกรองโรคเบาหวาน
เป้าหมาย > 90

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.9 พัฒนามาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM)
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตาม
สิทธิที่ผู้ป่วยควรได้รับการ
ดูแลแบบครบองค์รวม
ทั้งด้านกาย จิต สังคม

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
5. การจัดทา
CPG การดูแล
ผู้ป่วยให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
6. ติดตาม
ผลลัพธ์
Performance
Indicator ของ
ทีม/หน่วยงาน
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย

Changes

HR & Education
Plan

7. พัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ประเมินผลการ
วางแผนจาหน่ายและการ
เยี่ยมบ้าน
8. คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย

6. นิเทศติดตาม
ระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยเบาหวาน ใน
รพ.สต.
7. ส่งจนท.รพ.สต.
เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Mini Case
manager
8. ส่งจนท.รพ.
เข้ารับการอบรมเพิ่ม
หลักสูตร Case
manager

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.10 พัฒนา
มาตรฐานบริการด้านการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง (HT)
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงตามสิทธิที่ผู้ป่วยควร
ได้รับการดูแลแบบครบ
องค์รวม ทั้งด้านกาย จิต
สังคม

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
เพื่อให้ผู้ป่วยมี
ผู้ป่วยสามารถ 1. ส่งเสริม
ความสามารถใน ปรับเปลี่ยน
ระบบมาตรฐาน
การดูแลตนเองได้ พฤติกรรมและ บริการด้าน
ที่บ้านในการ
อยู่กับโรคความ การดูแลรักษา
ควบคุมระดับ
ดันโลหิตสูงได้
โรคความดัน
ความดันโลหิตเพื่อ อย่างมีความสุข โลหิตสูง
ป้องกันการเกิด
ไม่เกิด
2. จัดทา
ภาวะแทรกซ้อนที่ ภาวะแทรกซ้อน แผนการดูแล
เฉียบพลันโดยใช้ จากโรคความดัน ผู้ป่วยตาม
เครื่องมือในการ
โลหิตสูงใน
มาตรฐานบริการ
ติดตามความดัน อนาคต
ผู้ป่วยความดัน
โลหิตที่บ้าน
โลหิตสูงในระดับ
อาเภอ
3. จัดทา
โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มป่วย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ทา Clinical Tracer ให้
ครอบคลุมตามประเด็น
คุณภาพและความเสี่ยงที่พบ
2. สร้าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจ
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย
การส่งต่อ การติดตามผู้ป่วย
4. พัฒนา HT clinic ให้มี
คุณภาพมากขึ้นและต่อเนื่อง
5. นาแนวคิด Chronic care
model มาปรับใช้ในการเสริม
พลังผู้ป่วยและญาติในกลุ่ม
โรคเรื้อรัง
6. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงเพื่อลด
ความเสี่ยง และสามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได้

1. พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคความดันโลหิตสูง
ตามนโยบาย Service
Plan และ Clinical
Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
3. พัฒนาศักยภาพ
ของ Case manager
ในโรงพยาบาล
4. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง

1. ร้อยละผู้ป่วย HT
สามารถควบคุมระดับ
ความดันให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติ (<140/90 mmHg)
เป้าหมาย > 80
2. ร้อยละของผู้ป่วย HT
เกิดภาวะแทรกซ้อน
Severe HT
เป้าหมาย = 0
3. ร้อยละผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
Stroke
เป้าหมาย < 0.5
4. ร้อยละผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
AMI เป้าหมาย < 0.5
5. ร้อยละผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ในชุมชน
เป้าหมาย ≤ 10

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.10 พัฒนา
มาตรฐานบริการด้านการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง (HT)
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงตามสิทธิที่ผู้ป่วยควร
ได้รับการดูแลแบบครบ
องค์รวม ทั้งด้านกาย จิต
สังคม

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
4. การเข้าร่วม
ประชุมวาง
แผนการดูแล
ผู้ป่วยในภาพ
อาเภอ และ
จังหวัด
5. การจัดทา
และปรับปรุง
CPG การดูแล
ผู้ป่วยให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
6. ติดตาม
ผลลัพธ์
Performance
Indicator ของ
ทีม/หน่วยงาน
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

7. พัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ประเมินผลการ
วางแผนจาหน่ายและการ
เยี่ยมบ้าน
8. คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยได้ที่
ชุมชน

5. ประชุมภายใน
เครือข่ายด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง
6. นิเทศติดตาม
ระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง ใน รพ.สต.
7. ส่งจนท.รพ.สต.
เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Mini Case
manager
8. ส่งจนท.รพ.
เข้ารับการอบรมเพิ่ม
หลักสูตร Case
manager

6. ร้อยละประชาชนอายุ
35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย > 90

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.11 พัฒนา
มาตรฐานบริการด้านการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
บริการด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เพื่อให้มีการ
จัดระบบบริการ
ด้านการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
โรงพยาบาลมี
1. ส่งเสริม
มาตรฐานบริการ ระบบมาตรฐาน
ด้านการดูแล
บริการด้านการ
รักษาผู้ป่วย
ดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้น โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง
เรื้อรัง (COPD)
2. ติดตาม
ผลลัพธ์
Performance
Indicator ของ
ทีม/หน่วยงาน
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย

Changes

1.ส่งเสริมให้ PCT จัดทา
Clinical Tracer ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นคุณภาพและ
ความเสี่ยงของแต่ละสาขา
การดูแล
2. สร้าง/ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย และ
ประเมินผลการนาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาระบบการตรวจ
คัดกรอง การตรวจวินิจฉัย
การส่งต่อ การติดตามผู้ป่วย
4. จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ให้ลด
ความเสี่ยงและสามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได้
5. พัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ประเมินผล
การวางแผนจาหน่ายและ
การเยี่ยมบ้าน

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. พัฒนาคุณภาพ
ร้อยละการ Re-admit
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
COPD ภายใน 28 วัน
โรคตามนโยบาย
เป้าหมาย < 30
Service Plan และ
Clinical Risk ที่สาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายบริการ
ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(COPD)
3. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย
4.ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง
5. บุคลากรสอนและ
สาธิตการใช้ยาการ
ปฏิบัติตัวตัวแก่ผู้ป่วย
และผู้ดูแล

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.12 พัฒนา
มาตรฐานบริการด้าน
การดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า
ความท้าทาย
บูรณการการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า เข้ากับระบบ
บริการสุขภาพภายใน
เครือข่าย

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
เพื่อพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. ส่งเสริม
บริการให้ผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า
ระบบการ
โรคซึมเศร้าเข้าถึง ได้รับการ
คัดกรองภาวะ
การบริการเพิ่มขึ้น ดูแลรักษา
ซึมเศร้า การ
มีมาตรฐาน
ดูแลตาม
ต่อเนื่อง
มาตรฐาน
ลดความรุนแรง การบริการ
ของโรค
โรคซึมเศร้า
ลดระยะเวลา
2. ป้องกันการ
การป่วย และลด Loss Diagnosis
การกลับเป็นซ้า โรคซึมเศร้า
3. ส่งเสริมให้
มีการบันทึก
ข้อมูลใน HDC
4. ส่งเสริมให้
มีการติดตาม
ต่อเนื่อง
การเยี่ยมบ้าน

Changes

1. พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตาม
service plan และ Risk
2. กาหนดแนวทาง
การคัดกรอง ดูแล ติดตาม
โรคซึมเศร้า
1.จัดระบบให้มีการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงได้แก่
1.1 ผู้มาด้วยอาการ
ซึมเศร้าชัดเจน
1.2 ผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางกายเรื้อรังหลายอาการ
ที่หาสาเหตุไม่ได้
1.3 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(NCD)
1.4 ผู้สูงอายุ
1.5 หญิงตั้งครรภ์ และ
หลังคลอด
1.6 ผู้มีปัญหายาเสพติด
1.7 ผู้ที่ประสบการสูญเสีย
ผู้ที่มีภาวะวิกฤต

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. พัฒนาศักยภาพ
ร้อยละการเข้าถึงบริการ
ของเครือข่ายบริการ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย เป้าหมาย ≥ 68
โรคซึมเศร้า
2. พัฒนาศักยภาพ
ของพยาบาลจิตเวช
ผู้ใหญ่ เด็ก และ
นักจิตวิทยา
3. ส่งอบรมพยาบาล
จิตเวช และพยาบาล
ยาเสพติดเพิ่มเพื่อ
เตรียมทดแทนผู้
เกษียณราชการ
4. เสริมพลัง
เครือข่ายบริการใน
การดูแลและติดตาม
การดูแลผู้ป่วย

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

68

68
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.12 พัฒนา
มาตรฐานบริการด้าน
การดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า
ความท้าทาย
บูรณการการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า เข้ากับระบบ
บริการสุขภาพภายใน
เครือข่าย

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
5. ประสาน
เครือข่ายและ
ชุมชนในการคัด
กรอง ดูแล
ติดตาม ส่งต่อ

Changes

HR & Education
Plan

3. จัดทาแนวทางระบบการ
ส่งต่อ

5. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดย
การจัดอบรมใน และ
นอกโรงพยาบาล
6. ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการดูแล
ผูป้ ่วยโรคซึมเศร้า
7. เผยแพร่ความรู้
การเฝ้าระวังอาการ
ของโรคซึมเศร้า

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.2 การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1.2.13 พัฒนา
มาตรฐานบริการด้าน
ทันตกรรม
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบการ
บริการด้านศัลยกรรม
ช่องปาก (ถูกคน ถูกข้าง
ถูกตาแหน่ง) ที่มี
ประสิทธิภาพ

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
เพื่อลดโอกาส
โรงพยาบาล
1. เตรียม
การผิดพลาด ของ มีระบบการ
ความพร้อม
การผ่าตัดผิดซี่
บริการด้าน
ผู้ป่วยด้าน
และผิดตาแหน่ง ศัลยกรรม
สุขภาพร่างกาย
ซึ่งเป็น
ช่องปาก
ในการรับบริการ
เป้าหมายความ
(ถูกคน ถูกข้าง ทางทันตกรรม
ปลอดภัยหนึ่งใน ถูกตาแหน่ง) ที่มี 2. มี
การดูแลผู้ป่วยของ ประสิทธิภาพ
กระบวนการ
โรงพยาบาล
ส่งผลให้
ให้ข้อมูลและ
ผู้รับบริการ
รับคายินยอม
ได้รับความ
เป็นลายลักษณ์
ปลอดภัยในการ อักษร
รักษา
3. ระบุ
ตาแหน่งหรือ
ซี่ฟันที่จะทาการ
รักษาร่วมกับ
ผู้ป่วยหรือ
ผู้ปกครองก่อน
ให้การรักษา
ทุกครั้ง

Changes

มีแนวทางปฏิบัติเพื่อลด
โอกาสการผ่าตัดผิดที่ ผิดคน
สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
แนวทางปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภัยทางทันตกรรม

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. อบรมให้ความรู้
จานวนครั้งการผ่าตัด
เจ้าหน้าที่ เรื่อง
ผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง
มาตรฐานตามแนวทาง ผิดหัตถการ
ปฏิบัติเพื่อความ
เป้าหมาย = 0
ปลอดภัยทาง
ทันตกรรม
2. พัฒนาการเรียนรู้
ต่อเนื่อง ตามที่
ทันตแพทยสภา
กาหนด

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence)
1.3 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
1.3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ศักยภาพ และเครื่องมือ
ทางอาชีวอนามัยตาม
มาตรฐานความปลอดภัย

1. เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน
2. จัดให้มี
เครื่องมือทาง
อาชีวอนามัยตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัยเพื่อ
ลดความเสี่ยงจาก
การทางาน

โรงพยาบาล
มีการบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มี
ศักยภาพ และ
เครื่องมือทาง
อาชีวอนามัย
ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย

Key Tactics
& action
plans
1. ส่งเสริมให้
มีการบริหาร
จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม
ในการทางาน
2. จัดให้มี
เครื่องมือทาง
อาชีวอนามัย
ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. กาหนดนโยบายและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
โครงสร้างทางกายภาพ และ
ระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร
สถานที่ให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย
2. มีการตรวจประเมินการ
ดาเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการ
ทางาน เน้นการประเมิน
ความเสี่ยงจากการทางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
3. กาหนดนโยบายพัฒนา
ระบบและติดตามผลการ
จัดการป้องกันอัคคีภัย/
อุบัติภัยต่างๆ การกาจัดน้าเสีย
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการสารเคมี/
ของเสีย จัดกิจกรรม 5ส.
และการประหยัดพลังงาน

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้
ด้านอาชีวอนามัยและ
โรคที่เกิดจากการ
ทางาน
2. จัดทาทะเบียน
และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหา
การใช้ การจัดเก็บ
การทาลายวัตถุ
อันตรายใน
โรงพยาบาล
3. พัฒนาการบริการ
ด้านอาชีวอนามัยให้มี
ความครบถ้วนตาม
มาตรฐาน

1. โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ Green and
Clean Hospital
เป้าหมาย = ผ่านเกณฑ์
2. จานวนครั้งการ
ฝึกซ้อมแผนอพยพอัคคีภัย
เป้าหมาย = 1
3. ร้อยละของคุณภาพ
น้าทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย = 0
4. การจัดบริการ
อาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมฯ
เป้าหมาย = ผ่านระดับ
เริ่มต้นพัฒนา

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

ผ่าน

ผ่าน

1

1

0

0

ผ่าน

ผ่าน
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.1 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
บริการตามแผนกลยุทธ์
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และบูรณาการมาตรฐาน
ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว
และประสานสอดคล้องกัน
ในทุกระดับ

1. เพื่อให้ระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพมี
มาตรฐานและ
ประสาน
สอดคล้องกันใน
ทุกระดับ
2. เพื่อ
ผสมผสาน
มาตรฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาลให้
ง่ายต่อการปฏิบัติ

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
โรงพยาบาล
1. ถ่ายทอด
มีระบบบริหาร วิสัยทัศน์
จัดการคุณภาพ พันธกิจ
ที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย
มาตรฐานและ ค่านิยมองค์กร
บูรณาการ
สู่การปฏิบัติ
มาตรฐานต่างๆ อย่างเป็น
ให้เป็นหนึ่งเดียว รูปธรรม
และประสาน
2. พัฒนา
สอดคล้องกัน
ระบบการ
ในทุกระดับ
รวบรวม/
ติดตาม
วิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด
3. ติดตาม
เยี่ยมสารวจ
คุณภาพภายใน
โดยทีมเยี่ยม
สารวจภายใน

Changes

1. ทบทวนและปรับปรุง
นโยบายแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลให้สอดคล้องกัน
ในทุกระดับ
2. พัฒนาระบบเอกสาร
สาคัญ
3. พัฒนามาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติที่สาคัญรวมทั้ง
การใช้หลักฐานทางวิชาการ/
วิจัย
4. การจัดทาแบบประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน/ทีมนา
ให้เป็นปัจจุบัน
5. จัดกิจกรรม Quality
Round ระบบสาคัญ

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. พัฒนาบุคลากร
ร้อยละของตัวชี้วัด
ทีมและหน่วยงานให้มี ที่บรรลุตามแผนกลยุทธ์
กระบวนการทางานที่ เป้าหมาย > 80
สะท้อนคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนา
ผลลัพธ์ในการพัฒนา
คุณภาพให้มากขึ้น
2. สนับสนุน
แนวทาง/ความ
ช่วยเหลือโดยทีมผู้
ประสานงานคุณภาพ
3. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีงาน
มหกรรมคุณภาพ
โรงพยาบาลประจาปี
เป็นต้น
4. ส่งเสริม/
สนับสนุนให้บุคลากร
ระดับปฏิบัติการนา
หลักคิดเรื่อง 2P มาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
งาน

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

80

80
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.2 พัฒนาระบบ
การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้
ผู้รับบริการ บุคลากร และ
สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย
จากการ ติดเชื้อและ
สอดแทรกงาน IC ให้อยู่ใน
งานประจาและและมีการ
เชื่อมประสานกับทุกงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

1. เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
2. เพื่อให้
ผู้รับบริการ
บุคลากร และ
สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อ
3. เพื่อให้ทีม IC
มีการบูรณาการ
ทีมและฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ประสิทธิภาพ
การทาลายเชื้อ
และปราศจากเชื้อ
ในเครือข่าย
มาตรฐาน

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
โรงพยาบาล
1. ส่งเสริมให้
มีระบบการ
ทุกหน่วยงาน
บริหารจัดการ ดาเนินการตาม
ที่ดี ส่งผลให้
มาตรฐานการ
ผู้รับบริการ
ควบคุมป้องกัน
บุคลากร และ
การติดเชื้อ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกัน
ปลอดภัย
การติดเชื้อใน
จากการติดเชื้อ ผู้รับบริการ
และสอดแทรก บุคลากร และ
งาน IC ให้อยู่ใน สิ่งแวดล้อม
งานประจาและ
2. ขยายการ
และมีการเชื่อม เฝ้าระวัง
ประสานกับ
การติดเชื้อใน
ทุกงานที่
โรงพยาบาล
เกี่ยวข้องอย่าง ร่วมกับเครือข่าย
เหมาะสม
รพ.สต. ในการ
เฝ้าระวัง
การติดเชื้อหลัง
จาหน่าย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. เฝ้าระวังการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลเฉพาะตาแหน่ง
การติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาคัญ
(Target Surveillance)
2. โครงการลดการติดเชื้อ
MDR ในโรงพยาบาลโดยการ
ทา RR ร่วมกับแพทย์
นาผลมาใช้ในโรงพยาบาล
3. ร่วมกับทีมสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่เอื้อประโยชน์ในการเก็บ
ข้อมูล เพื่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลได้
ง่าย (ใช้ QR CODE) และ IT
4. ค้นหาโอกาสพัฒนาโดย
การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เช่น ผู้ป่วยนอนนาน
5. นิเทศติดตามพัฒนาระบบ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลทั้งในและนอก
โรงพยาบาล

1. จัดอบรม/ฟื้นฟู
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ/โรคติดเชื้อ
ที่พบบ่อยหรือรุนแรง
ครอบคลุมหน่วยงาน
สนับสนุนบริการ
(Back office) โดยให้
ความรู้ในภาพรวมและ
ตามสถานการณ์
2. ปฐมนิเทศ ฟื้นฟู
ให้คาปรึกษา ในทุก
หน่วยงานทั้งภายใน
ภายนอก
3. ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานโดยการ
ใช้หลัก standard
precautions

1. อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เป้าหมาย
< 1 : 1,000 bed day
2. อัตราการติดเชื้อ
CAUTI เป้าหมาย
< 5 : 1,000 cath day
3. อัตราการติดเชื้อ
Phlebitis
เป้าหมาย = 0
4. ร้อยละการติดเชื้อ
แผลฝีเย็บ
เป้าหมาย = 0
5. อัตราการติดเชื้อ
ที่สะดือ (0-1เดือน)
เป้าหมาย = 0
6. อัตราการติดเชื้อจาก
แผลสะอาด (EXCISSION)
เป้าหมาย = 0
7. ร้อยละบุคลากรได้รับ
การปฐมนิเทศด้าน IC
เป้าหมาย = 100

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100
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Strategies & Strategic
Challenges
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.2 พัฒนาระบบ
การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้
ผู้รับบริการ บุคลากร และ
สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย
จากการ ติดเชื้อและ
สอดแทรกงาน IC ให้อยู่ใน
งานประจาและและมีการ
เชื่อมประสานกับทุกงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
3. ส่งเสริม
การนางานวิจัย
และหลักฐาน
เชิงประจักษ์
นวัตกรรม
เกี่ยวกับ IC มา
ใช้ในงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดเชื้อ
4. จัดทา CQI
ใน NI ที่พบบ่อย
และมีปัญหา
5. จัดทา
แนวทางการ
ดูแล

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

6. มีระบบรายงานเชื้อดื้อยา
ระบบการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ/มีระบบกากับ
การใช้ยา/และการเฝ้าระวัง
การกระจายเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาล
7. มีการติดตามคุณภาพ
น้าประปาและน้าทิ้งและ
การจัดการขยะติดเชื้อ
อย่างต่อเนื่อง
8. ให้มีการส่งเวรสอดแทรก
เรื่องของ IC ให้เป็นประจาวัน
และร่วมกับทีมอื่นๆ ในการ
ดาเนินงานด้าน IC

4. การจัดกิจกรรม
ให้ความรู้และรณรงค์
การล้างมือแก่บุคลากร
รวมทั้งติดตามประเมิน
5. สนับสนุนกิจกรรม
Hand hygiene อย่าง
ต่อเนื่อง
6. ICWN ประจาจุด
ให้ได้รับการอบรม IC
Update ทุกปี
7. มีคณะกรรมการ
IC เข้าไปดูแลระบบ
ในการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในหน่วยปฐมภูมิ
ครอบคลุมทุกหน่วย

8. จานวนบุคลากร
ที่ป่วยด้วยวัณโรค
จากการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย = 0
9. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการอบรมฟื้นฟู
และทักษะด้าน IC
เป้าหมาย = 80
10. จานวนครั้งการ
บาดเจ็บจากของมีคม
และสารคัดหลั่ง
เป้าหมาย = 0
11. ร้อยละประสิทธิภาพ
การทาให้ปราศจากเชื้อ
เป้าหมาย = 100
12. ร้อยละบุคลากร
ทาการล้างมือ ครบถ้วน
ตามกระบวนการ
(5 moment 7 step)
เป้าหมาย = 80

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

80

80

0

0

100

100

80

80
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Strategies & Strategic
Challenges
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.2 พัฒนาระบบ
การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้
ผู้รับบริการ บุคลากร และ
สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย
จากการ ติดเชื้อและ
สอดแทรกงาน IC ให้อยู่ใน
งานประจาและและมีการ
เชื่อมประสานกับทุกงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

8. ส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร/ประชากร
ให้ได้รับการตรวจ
สุขภาพตามอายุและ
ความเสี่ยง ให้ได้รับ
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ
และไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล และได้รับการ
ดูแลเมื่อเจ็บป่วย
ติดเชื้อจากการ
ปฏิบัติงาน

13. ร้อยละของการแก้ไข
ปัญหาเชื้อดื้อยา
เป้าหมาย = 100
14. จานวนครั้งข้อ
ร้องเรียนของขยะติดเชื้อ
และน้าเสียสู่ชุมชน
เป้าหมาย = 0

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

100

100

0

0
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.3 พัฒนาระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงใน
ระบบบริการ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง
และความปลอดภัย ที่มี
ประสิทธิผลและประสาน
สอดคล้องกัน

เพื่อให้
ผูร้ ับบริการได้รับ
การเฝ้าระวังด้าน
ความปลอดภัย
จากระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาล
มีระบบบริหาร
จัดการความ
เสี่ยงและความ
ปลอดภัย
ที่มีประสิทธิผล
และประสาน
สอดคล้องกัน

Key Tactics
& action
plans
1. การค้นหา
ความเสี่ยง ทั้ง
จากอดีต จาก
การสารวจใน
ปัจจุบัน และเฝ้า
ระวังไปข้างหน้า
2. การ
ประเมินความ
เสี่ยง ทบทวน
และวิเคราะห์
อุบัติการณ์ความ
เสี่ยง
3. การควบคุม
ความเสี่ยง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. พัฒนาโปรแกรมรายงาน
ความเสี่ยงให้ง่ายต่อการเข้าถึง
และจัดการความเสี่ยง
2. ออกแบบระบบ ติดตาม
อุบัติการณ์ในระดับต่างๆ ให้
ได้รับการทบทวนและหาแนว
ทางแก้ไข
3. RCA กับความเสี่ยงที่
สาคัญ ระดับ E ขึ้นไป
4. การติดตาม/ประเมินผล
ประสิทธิผลของระบบบริหาร
ความเสี่ยงของโรงพยาบาล
ได้แก่ ทบทวนตัวชี้วัด
กิจกรรม RM Round

1. สื่อสาร
กระบวนการขั้นตอน
การจัดการความเสี่ยง
(flow chart) ให้
เข้าใจทุกหน่วยงาน
2. จัดให้มีการ
รายงานและการ
ทบทวนความเสี่ยงทุก
หน่วยงาน และวาง
แนวทางการแก้ไขเชิง
ระบบ
3. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลแก่
บุคลากร
4. ส่งเสริมให้ใช้
เครื่องมือ HA ในการ
ทา RCA

1. จานวนข้อร้องเรียน
จากการให้บริการ (ครั้ง)
เป้าหมาย = 0
2. ร้อยละของความเสี่ยง
ระดับ E ขึ้นไป
เป้าหมาย < 10
3. ร้อยละของความเสี่ยง
ที่ได้รับการแก้ไข
เป้าหมาย = 100

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

10

10

100

100
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.4 พัฒนาระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
ดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
ดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ปลอดภัยจากความเสี่ยง
ทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ผู้ป่วย
และผู้รับบริการ
มีความปลอดภัย
จากความเสี่ยงทั้ง
ทางด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
โรงพยาบาล
ส่งเสริมให้
มีระบบการ
ทุกหน่วยงาน
ป้องกันความ
ดาเนินการตาม
เสี่ยงในการดูแล มาตรฐานการ
ผู้ป่วยและ
ป้องกันความ
ผู้รับบริการที่มี เสีย่ งที่จะเกิดกับ
ประสิทธิภาพ
ผู้ป่วยและ
เพื่อให้ปลอดภัย ผู้รับบริการ
จากความเสี่ยง ทั้งทางด้าน
ทางด้าน
กายภาพและ
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ร่วมกับทีมสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่เอื้อประโยชน์ในการ
เก็บข้อมูลความเสี่ยงทาง
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
และนาไปปฏิบัติต่อผู้ป่วย
และผู้รับบริการ
2. ค้นหาโอกาสพัฒนาโดย
การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงทั้งทางด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่
การหาแนวทางในการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว

1. จัดอบรมเรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อ
การพลัดตกหกล้ม
การเกิดแผลกดทับ
การให้เลือดผิดคน
ผิดหมู่ ผิดชนิด
การเกิด ET tube
เลื่อนหลุด และการ
ระบุตัวผู้รับบริการ
ผิดพลาดทุกปี เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจมากขึ้น
และมีการนาความรู้
ใหม่ๆมาเผยแพร่
2. คิดค้นนวตกรรม
เฉพาะเพื่อนามาใช้
ในการลดความเสี่ยง
ของผู้ป่วย

1. จานวนผู้ป่วยตกเตียง
เป้าหมาย = 0
2. อัตราการเกิด
แผลกดทับ
เป้าหมาย < 3:พันวันนอน
3. จานวนครั้งการให้
เลือด ผิดคน ผิดหมู่
ผิดชนิด
เป้าหมาย = 0
4. จานวนครั้งการเกิด
ET tube เลื่อนหลุด
เป้าหมาย = 0
5. จานวนครั้งการระบุ
ตัวผู้รับบริการผิดพลาด
เป้าหมาย = 0

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Strategies & Strategic
Challenges
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.4 พัฒนาระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
ดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
ดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ปลอดภัยจากความเสี่ยง
ทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

HR & Education
Plan
3. สอนสุขศึกษาเป็น
รายกลุ่มในญาติผู้ป่วย
จัดทาสื่อวิดิทัศน์ขึ้นมา
ประกอบการสอน เพื่อ
เป็นแนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น
4. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร โดยการ
ส่งอบรมเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาล
ฟื้นฟูสภาพ เพื่อนา
ความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการให้การดูแล
ผู้ป่วย พร้อมส่งต่อ
ความรู้ที่ได้รับให้แก่
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อร่วมให้การดูแล
ผู้ป่วยตามหลัก
วิชาการ

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

56
Strategies & Strategic
Challenges
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.4 พัฒนาระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
ดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
ดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ปลอดภัยจากความเสี่ยง
ทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

HR & Education
Plan
5. จัดอบรมให้
ความรู้ในการให้การ
พยาบาลฟื้นฟูสภาพ
แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
เพื่อร่วมให้การดูแล
ผู้ป่วยตามหลัก
วิชาการและ
ลดความเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วย

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

57
Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.5 พัฒนาระบบการ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ อย่างมี
มาตรฐาน ตามมาตรฐาน
ของสภาเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้ผลการ
ตรวจวิเคราะห์
ทาง
ห้องปฏิบัติการ
มีความถูกต้อง
และแม่นยา

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
ผลการตรวจ
1. มีระบบการ
วิเคราะห์ทาง
ควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ภายใน
มีความถูกต้อง ห้องปฏิบัติการ
และแม่นยา
(Internal
และได้มาตรฐาน quality
ตามมาตรฐาน control)
ของสภาเทคนิค
2. มีระบบการ
การแพทย์
ควบคุมคุณภาพ
ภายนอก
ห้องปฏิบัติการ
(External
quality
control)

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ปรับปรุงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควบคุมคุณภาพภาพ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โดยนาระบบ Six sigma
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

1. มีแผนการ
อบรมภายใน
ห้องปฏิบัติการ
เดือนละ 1 ครั้ง
2. มีแผนการ
อบรมภายนอก
ห้องปฏิบัติการ จาก
หน่วยงานที่จัดอบรม

1. ร้อยละการรายงาน
ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (Lab)
วิกฤต
เป้าหมาย = 100
2. ร้อยละสิ่งส่งตรวจที่
ไม่เหมาะสมในการตรวจ
วิเคราะห์ (ต่อเดือน)
เป้าหมาย < 1
3. ร้อยละการรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์
ผิดพลาด (Near miss)
(ต่อเดือน)
เป้าหมาย < 0.1
4. ร้อยละการรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์
ผิดพลาด (miss)
(ต่อเดือน)
เป้าหมาย < 0.1

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

100

100

1

1

0.1

0.1

0.1

0.1

58
Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
เพื่อบริหาร
โรงพยาบาลมี
1. กาหนด
บริการเป็นเลิศ (Service จัดการให้เกิด
เครื่องมือ
ประเภทของ
Excellence)
ความเพียงพอ
อุปกรณ์ และสิ่ง เครื่องมือและ
2.1 การพัฒนาระบบ
และความพร้อมใช้ อานวยความ
อุปกรณ์ที่ต้อง
บริการสุขภาพ
งานของเครื่องมือ สะดวก ที่ได้
ตรวจสอบความ
2.1.6 พัฒนาระบบการ
มาตรฐานเพื่อ
พร้อมเป็น
เฝ้าระวังด้านเครื่องมือทาง
ให้บริการผู้ป่วย ประจาแบ่งเป็น
การแพทย์ต่อระบบบริการ
ได้อย่าง
เครื่องมือที่
ความท้าทาย
ปลอดภัยมี
จาเป็น และ
โรงพยาบาลมีเครื่องมือ
คุณภาพและ
เครื่องมือ
อุปกรณ์ และสิ่งอานวย
ประสิทธิภาพ
ช่วยชีวิต
ความสะดวก ที่ได้
ดังนี้
2. กาหนด
มาตรฐานเพื่อให้บริการ
1.มีหลักเกณฑ์ ลักษณะความ
ผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัยมี
และกลไกในการ พร้อมที่ต้องการ
คุณภาพและประสิทธิภาพ
คัดเลือก/
และวิธีการ
ประเมิน
ตรวจสอบ
เครื่องมือและ
3. กาหนดให้มี
อุปกรณ์
การตรวจสอบ
2. ความ
ความพร้อมใช้
เพียงพอของ
ก่อนปฏิบัติงาน
เครื่องมือและ
ทุกเวร ทุกวัน
วัสดุอุปกรณ์

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. จัดตั้งทีมเพื่อตรวจสอบซ้า
2. ทีมเข้าตรวจสอบแต่ละ
หน่วยงานเดือนละ 1ครั้ง ว่ามี
การตรวจสอบความพร้อมใช้
ทุกวันทุกเวรหรือไม่
3. แจ้งผลในที่ประชุม
ประจาเดือนของ
คณะกรรมการเครื่องมือ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
4. ทาความสะอาด และ
บารุงรักษาเครื่องมือเป็น
ประจา

1. ส่งเจ้าหน้าที่ และ
ช่าง เข้ารับการอบรม
เรื่องการสอบเทียบ
เครื่องมือทาง
การแพทย์ และการ
บารุงรักษาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ที่กอง
วิศวกรรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในอนาคตอาจต้อง
สอบเทียบ หรือทวน
สอบเครื่องมือทางการ
แพทย์เอง
2. จัดอบรมภายใน
การใช้เครื่องมือต่างๆ
ในการทา CPR

1. จานวนครั้งการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ใช้เครื่องมือทางการแพทย์
ต่อผู้รับบริการ
เป้าหมาย = 0
2. จานวนครั้งการ
ตรวจสอบความพร้อมใช้
ของเครื่องมือที่จาเป็นใน
การให้บริการ
เป้าหมาย > 95
3. ร้อยละการตรวจสอบ
ความพร้อมใช้ของ
เครื่องมือช่วยชีวิต
เป้าหมาย = 100

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0
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100
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Strategies & Strategic
Challenges
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.6 พัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังด้านเครื่องมือทาง
การแพทย์ต่อระบบบริการ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ และสิ่งอานวย
ความสะดวก ที่ได้
มาตรฐานเพื่อให้บริการ
ผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
3. ความรู้ของ
4. เก็บ
ผู้ใช้เครื่องมือ
อุบัติการณ์
พิเศษ
การเกิด
4. ระบบ
ภาวะแทรกซ้อน
สารองเครื่องมือ จากการใช้
และวัสดุการ
เครื่องมือทาง
เเพทย์
การแพทย์ทุกวัน
5. ระบบ
บารุงรักษา
เครื่องมือ
6. ระบบ
ตรวจสอบเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมใช้

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

60
Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.7 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีการ
จัดระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ และไว้วางใจใน
การรับบริการด้านสุขภาพ

1. เพื่อให้มีการ
จัดบริการสุขภาพ
ที่เป็นเลิศตาม
แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
(Service plan)
2. เพื่อให้มีการ
จัดให้บริการ
ทั้งการ ส่งเสริม
ป้องกัน รักษา
ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ให้ผู้รับบริการ
มีสุขภาพที่ดี

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
1. โรงพยาบาล 1. พัฒนา
มีการจัดระบบ ระบบบริการ
บริการที่มี
สุขภาพเพื่อ
ประสิทธิภาพ
ตอบสนองความ
ส่งผลให้
ต้องการของ
ผู้รับบริการเกิด ผู้รับบริการและ
ความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมาย
และไว้วางใจใน
2. พัฒนา
การรับบริการ
ระบบการ
ด้านสุขภาพ
บริการที่
2.โรงพยาบาล เกี่ยวข้องเพื่อ
มีการจัดการ
ตอบสนองระดับ
ให้บริการเป็น
ความสามารถ
one stop
ในการเข้าถึง
service ใน
บริการสุขภาพ
แต่ละคลินิก
ส่งผลให้
ผู้รับบริการ
ได้รับบริการ
ที่รวดเร็ว และ
ลดการแออัด

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. พัฒนารูปแบบ/
กระบวนการให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
และการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
2. พัฒนาระบบริการสุขภาพ
ตามเข็มมุ่ง/service plan ที่
สาคัญของโรงพยาบาล
3. พัฒนาการบริการด้วย
แพทย์ทางเลือกตามที่
โรงพยาบาลกาหนด
4.พัฒนาต่อยอดเป็น
นวตกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
ผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติ

1. ทบทวนและ
พัฒนาตามข้อเสนอ
จากการประเมินความ
พึงพอใจ และชี้แจง
การแก้ปัญหาข้อ
ร้องเรียนตามช่องทาง
ต่างๆตามที่กาหนด
2. ทบทวนและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้ให้บริการในแต่ละ
สาขา และวิชาชีพ
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีการนาปัญหา
ข้อร้องเรียนมาแก้ไข
ปัญหาร่วมกันให้ตรง
จุด

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูม้ ารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก
เป้าหมาย > 80
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูม้ ารับบริการแผนก
ผู้ป่วยใน
เป้าหมาย > 80

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)
2.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
2.1.7 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ
ความท้าทาย
ให้ประชาชนเข้าถึง
บริการ และให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพประชาชน

เพื่อให้มีการ
จัดบริการสุขภาพ
ที่เป็นเลิศตาม
แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
(Service plan)

ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพแก่
ประชาชน ส่งผล
ให้ผู้รับบริการ
พึงพอใจ และให้
ประชาชนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองได้ โดยมี
ภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแล
สุขภาพ
ประชาชน

Key Tactics
& action
plans
1. พัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและ
กลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนา
ระบบการ
บริการที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ตอบสนองระดับ
ความสามารถใน
การเข้าถึง
บริการสุขภาพ

Changes

1. พัฒนารูปแบบ/
กระบวนการให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
และการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
2. พัฒนาระบบริการสุขภาพ
ตามเข็มมุ่ง/service plan
ที่สาคัญของโรงพยาบาล

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ทบทวนและ
ร้อยละความพึงพอใจ
พัฒนาตามข้อเสนอ
ของผูร้ ับบริการในชุมชน
จากการประเมินความ เป้าหมาย > 85
พึงพอใจ และชี้แจง
การแก้ปัญหาข้อ
ร้องเรียนตามช่องทาง
ต่างๆตามที่กาหนด
2. ทบทวนและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้ให้บริการในแต่ละ
สาขาที่กาหนด

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
85
85
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
3. ยุทธศาสตร์บุคลากร
1. เพื่อ
โรงพยาบาล
1. วิเคราะห์
เป็นเลิศ (People
เสริมสร้างระบบ มีการบริหาร
ความพึงพอใจ
Excellence)
การทางานและ
จัดการและ
เพื่อหาแนว
3.1 การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี
เสริมสร้าง
ทางการพัฒนา
กาลังคนด้านสุขภาพ
ในการทางาน
ความสัมพันธ์ที่ดี 2. จัดกิจกรรม
3.1.1 พัฒนาระบบ
ด้วยกระบวนการ ในองค์กร ส่งผล เพื่อให้เกิด
บริหารจัดการกาลังคน
บริหารทรัพยากร ต่อความ
ค่านิยมองค์กร
ด้านสุขภาพ
บุคคลด้านสุขภาพ พึงพอใจและ
ความท้าทาย
ที่มีประสิทธิภาพ ความผูกพัน
โรงพยาบาลมีการบริหาร 2. เพื่อธารง
ของบุคลากร
จัดการและเสริมสร้าง
รักษาบุคลากร
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และสร้างความ
ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ต่อเนื่องในระบบ
และความผูกพันของ
การบริหาร
บุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน

Changes

1. วิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของบุคลากรและการปรับปรุง
ระบบงาน เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันและความพึงพอใจ
2. พัฒนาการสื่อสาร
ในองค์กร เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดี
3. จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้เกิดค่านิยมองค์กร
ในการพัฒนาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให้เห็นเป็น
รูปธรรม

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

ส่งเสริมให้บุคลากร
1. ร้อยละความพึงพอใจ
เสนอแนะ และร่วมกัน ของบุคลากร
พัฒนากระบวนการ
เป้าหมาย > 80
สร้างความผูกพัน
2. ร้อยละการคงอยู่
ในองค์กร
(ผูกพัน) ของบุคลากร
เป้าหมาย > 80

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

80

80

80

80
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

3. ยุทธศาสตร์บุคลากร
เป็นเลิศ (People
Excellence)
3.1 การบริหารจัดการ
กาลังคนด้านสุขภาพ
3.1.2 พัฒนาระบบ
สร้างเสริมสุขภาพกาลังคน
ด้านสุขภาพ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบการ
จัดการให้บุคลากรมีการ
สร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของตนเอง จน
นาไปสู่ภาวะสุขภาพที่ดี

เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ของตนเอง
จนนาไปสู่ภาวะ
สุขภาพที่ดี

Long term
Goals
โรงพยาบาล
มีระบบการ
จัดการให้
บุคลากรมีการ
สร้างเสริม
พฤติกรรม
สุขภาพของ
ตนเอง จน
นาไปสู่ภาวะ
สุขภาพที่ดี

Key Tactics
& action
plans
1. จัดทา
นโยบายสุขภาพ
การพัฒนา
สุขภาพบุคลากร
2. จัดกิจกรรม
สนับสนุนให้
บุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. จัดทานโยบายด้าน
สุขภาพ สื่อสาร และติดตาม
ให้มีการปฏิบัติจริงตาม
นโยบาย
2. จัดทาโครงการสร้างเสริม
สุขภาพบุคลากรใน
โรงพยาบาล โดยการตรวจ
สุขภาพบุคลากร ก่อน–
ระหว่าง ประจาการ และ
ติดตามผลตรวจสุขภาพ และ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ที่จาเป็นแก่บุคลากร
ที่มีความเสี่ยง
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง
เสริมสุขภาพบุคลากร
4. ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคและการ
เจ็บป่วยจากการทางาน
5. สนับสนุนให้มีการ
ประกวดสุขภาพดี/กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

พัฒนาสุขภาพ
บุคลากร จัดกิจกรรม
และส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

1. ร้อยละบุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพ
เป้าหมาย 100
2. ร้อยละของบุคลากรที่
มีค่า BMI ปกติ (18.5-23)
เป้าหมาย > 60
3. ร้อยละของบุคลากร
ที่มคี วามเครียดระดับ
มากขึ้นไป
เป้าหมาย < 20

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

100

100

60

60

20

20
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Strategies & Strategic
Challenges

Short term
Objectives

4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.1 ระบบธรรมาภิบาล
ในองค์กร
4.1.1 พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลในองค์กร
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบ
บริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาลที่ดี เป็นที่
ประจักษ์แก่ประชาชน
และผู้รับบริการ

1. เพื่อพัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ให้การบริหาร
ราชการของ
หน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อ
ประเมินผลด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
เพื่อให้เกิดผล
1. ประชุม
ในทางปฏิบัติใน ชี้แจงแนว
การนามาตรการ ทางการประเมิน
การป้องกันและ คุณธรรมและ
ปราบปรามการ ความโปร่งใสใน
ทุจริตทั้งใน
การดาเนินงาน
ระดับนโยบาย
2. จัดเก็บ
ระดับปฏิบัติการ ข้อมูล 5 ดัชนี
มาบังคับใช้และ 26 EBIT
ปฏิบัติทั่วถึง
3. เสนอ
ครอบคลุมทั้ง
ผู้บริหารองค์กร
องค์กร
4. เผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์

Changes

1. ดัชนีความโปร่งใส : เปิด
โอกาสให้บุคคลหมายนอกหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด :
มีความพร้อมให้บริการหรือ
ส่งมอบงานต่อสาธารณะตาม
ที่กาหนดไว้ในพันธกิจ รวมถึง
ความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เมื่อเกิดความผิดพลาด
3. ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน :
มีระบบในการป้องกัน
การรับสินบน การแสวงหา
ผลประโยชน์ การเรี่ยไร

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. จัดตั้งชมรม
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
คุณธรรมจริยธรรม
การประเมิน ITA
ในองค์กร
(รายกระบวนการ)
2. จัดทา MOU และ เป้าหมาย = 100
มีพันธะสัญญาร่วมกัน
ในองค์กร คือ
สาธารณสุข ซื่อสัตย์
โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต
จิตพอเพียง

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

100

100
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4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.1 ระบบธรรมาภิบาล
ในองค์กร
4.1.1 พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลในองค์กร
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบ
บริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาลที่ดี เป็นที่
ประจักษ์แก่ประชาชน
และผู้รับบริการ

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร : ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่เห็นความสาคัญและ
มีความตระหนักถึงผลการ
ทุจริตจนก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านทุจริต
5. ดัชนีคุณธรรมด้านการ
ทางานในหน่วยงาน :
กาหนดให้มีคู่หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมี
การปฏิบัติตามคู่มือหรือ
มาตรฐานนั้นอย่างสม่าเสมอ

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
4. ยุทธศาสตร์บริหาร
1.เพื่อใช้ CMI
เพื่อพัฒนา/
1. พัฒนาการ
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือ
ปรับปรุง ระบบ บันทึกข้อมูล
(Governance
ประเมินผลการ
สารสนเทศด้าน สุขภาพให้
Excellence)
ดาเนินงาน และ สุขภาพในการใช้ ครบถ้วน
4.2 ระบบข้อมูล
นาไปหาส่วนขาด ในการวิเคราะห์ สมบูรณ์ถูกต้อง
สารสนเทศด้านสุขภาพ
ให้บริการของ
สถานการณ์
ตามแนว
4.2.1 พัฒนาระบบ
โรงพยาบาล(Gap ด้านสุขภาพ
ทางการบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศ
analysis)
ศักยภาพ
เวชระเบียน
ด้านสุขภาพ
2. เพื่อใช้ในการ ด้านการ
2. ประเมิน
ความท้าทาย
ทาแผนการพัฒนา รักษาพยาบาล การดาเนินงาน
โรงพยาบาลมีระบบ
รพ.และจัดทา
ประสิทธิภาพ
ด้านการบันทึก
สารสนเทศด้านสุขภาพ
ต้นทุน เพื่อ
และประสิทธิผล เวชระเบียน โดย
ในการใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบการ
ของโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ด้านสุขภาพ ประเมิน
ค่าอ้างอิงของ
ศักยภาพด้านการ
ประสิทธิภาพของ
โรงพยาบาล
รักษาพยาบาล
รพ.
ในกลุ่มเดียวกัน
ประสิทธิภาพและ
3. พัฒนา
ประสิทธิผลของ
สารสนเทศให้
โรงพยาบาล
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ทบทวนนโยบาย
โรงพยาบาล/แนวทางการ
บันทึกเวชระเบียน ให้ตรง
ตามแนวทางการบันทึก
เวชระเบียนของ สปสช. สนย.
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลเพื่อให้
ตอบสนองต่อการใช้งาน
และแนวทางการบันทึก
เวชระเบียน
3. ติดตาม ประเมินผล
คุณภาพของการบันทึกข้อมูล
ในเวชระเบียน และระบบ
สารสนเทศ

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แนวทางการบันทึก
เวชระเบียน
2. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ติดตามประเมินผล
หน่วยงาน รวมถึง
กาหนดแนวทางการ
เข้าถึงเข้าใช้ข้อมูล
สุขภาพให้ครอบคลุม
และตอบสนองความ
ต้องการใช้
3. นาข้อมูลสุขภาพ
มาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา
โรงพยาบาลในด้าน
สุขภาพ ศักยภาพ
คุณภาพการบริการ

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
(Case Mix Index : CMI)
รายเดือน
เป้าหมาย > 0.6

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0.6

0.6
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Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
4. ยุทธศาสตร์บริหาร
1. เพื่อพัฒนา/
โรงพยาบาล
1. การพัฒนา
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ปรับปรุง ระบบ
จัดให้มีระบบ
คุณภาพข้อมูล
(Governance
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
สุขภาพให้เอื้อ
Excellence)
ด้านสุขภาพในการ สารสนเทศ
ต่อการดูแล
4.2 ระบบข้อมูล
ใช้ในการวิเคราะห์ ด้านสุขภาพที่มี ผู้ป่วยและการ
สารสนเทศด้านสุขภาพ
สถานการณ์
ประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพ
4.2.1 พัฒนาระบบ
ด้านสุขภาพ
รองรับการจัดทา 2. การพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ
2. เพื่อพัฒนา
นโยบายด้าน
Datacenter
ด้านสุขภาพ
ความสมบูรณ์ของ สุขภาพ การ
ระดับอาเภอ
ความท้าทาย
ข้อมูลข่าวสาร
บริการและการ ที่รองรับการ
โรงพยาบาลมีระบบ
สาหรับใช้
พัฒนาคุณภาพ พัฒนาและ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ประกอบการ
ตอบสนองความ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ จัดทานโยบาย
ต้องการใช้
รองรับการจัดทานโยบาย ด้านสุขภาพของ
3. เวชระเบียน
ด้านสุขภาพ การบริการ
โรงพยาบาล
มีความสมบูรณ์
และการพัฒนาคุณภาพ
การบริการและ
ครบถ้วนต่อการ
การพัฒนา
สื่อสารในทีม
คุณภาพ
สหสาขาวิชาชีพ
และใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. พัฒนาระบบเครือข่าย
ให้ครอบคลุมระบบการดูแล
ผู้ป่วยทุกจุดบริการใน
โรงพยาบาล และครอบคลุม
เครือข่ายให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
และติดตามประเมินผลจาก
การเยี่ยมหน่วยงาน
2. ทบทวนนโยบาย
โรงพยาบาล/แนวทางปฏิบัติ
ด้านสารสนเทศและ
เวชระเบียน สู่การปฏิบัติจริง
อย่างเป็นรูปธรรม
3. ประเมิน/ทบทวนความ
ครบถ้วนและคุณภาพของ
การบันทึกคุณภาพข้อมูล
ในเวชระเบียน ครอบคลุม
ทั้งด้าน สปสช. และสนย.

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. สารวจความ
ต้องการผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศและ
ติดตามประเมินผล
จากการเยี่ยม
หน่วยงาน รวมถึง
กาหนดแนวทางการ
เข้าถึงเข้าใช้ข้อมูล
สุขภาพให้ครอบคลุม
และตอบสนองความ
ต้องการใช้
3. ทบทวน/พัฒนา
การบันทึกข้อมูล
สุขภาพ ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด

1. ร้อยละของความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอกทั้งฉบับ
เป้าหมาย > 80
2. ร้อยละของความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยในทั้งฉบับ
เป้าหมาย > 80

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

80

80

80

80
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Short term
Objectives

4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เพื่อเฝ้าระวัง
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล อาการไม่พึง
(Governance
ประสงค์จากการ
Excellence)
ใช้ยา
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.1 พัฒนาระบบการ
จัดการเพื่อลดอัตราการ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้ยา เพื่อเฝ้าระวังอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
โรงพยาบาล
1. เชื่อมระบบ
มีมาตรการด้าน ข้อมูล ADR
ความปลอดภัย ให้ผู้รับผิดชอบ
ในการใช้ยา เพื่อ รวบรวมข้อมูล
เฝ้าระวังอาการ เพื่อบริหาร
ไม่พึงประสงค์
จัดการระบบ
จากการใช้ยา
ต่อไป
2. จัดระบบ
การป้องกัน
ADR ที่ป้องกัน
ได้ให้มากขึ้น
(Preventable
ADR)

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ตรวจสอบข้อมูล
ที่ถ่ายทอดข้ามระหว่าง
หน่วยงาน (หอผู้ป่วยและ
ห้องยา) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ถูกต้องมากที่สุด
2. จัดระบบการป้องกัน ADR
ที่ป้องกันได้ให้มากขึ้น
(Preventable ADR)
3. จัดทาแนวทางป้องกัน
และการเฝ้าระวังอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
4. จัดทาแนวทางบรรเทา
อาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา

1. พัฒนาศักยภาพ
สหวิชาชีพ ติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภัยด้านยา
2. เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารกับสหวิชาชีพ
ในการเฝ้าระวัง
3. ปรับข้อมูลเกณฑ์
ในการเฝ้าระวังผู้ป่วย
โดยสหวิชาชีพและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
4. ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางป้องกันและ
การเฝ้าระวังอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา

1. จานวนผู้ป่วยแพ้ยา
รุนแรง
เป้าหมาย = 0
2. จานวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้า
เป้าหมาย = 0
3. ร้อยละการประเมิน
ความเหมาะสมของ
การสั่งใช้ยา (Drug Use
Evaluation)
เป้าหมาย = 100

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

0

0

100

100
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4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.2 พัฒนาระบบการ
จัดการเพื่อลดอัตราความ
คลาดเคลื่อนทางยา
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้ยา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ลดความคลาดเคลื่อน
ทางยา

Short term
Objectives
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อน
ทางยา

Long term
Goals
โรงพยาบาล
มีมาตรการด้าน
ความปลอดภัย
ในการใช้ยา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการลดความ
คลาดเคลื่อน
ทางยา

Key Tactics
& action
plans
1. พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
เอื้อในการดักจับ
ความ
คลาดเคลื่อน
ทางยา
2. พัฒนา
ระบบการ
ตรวจสอบ
Prescribing
error / Predispensing
error /
Dispensing
error และ
ความคลาด
เคลื่อนทางยาที่
มีความเสี่ยงสูง
ทั้งในส่วนของ
ผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ทบทวนระบบการเฝ้า
ระวัง ค้นหาและรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยา การจัด
ระดับความรุนแรง โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของสหวิชาชีพและ
เชิงรุกมากขึ้น
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเอื้อในการดักจับความ
คลาดเคลื่อนทางยา
3. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ Prescribing error
/ Pre-dispensing error /
Dispensing error และ
ความคลาดเคลื่อนทางยา
ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในส่วน
ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
4. ตรวจสอบข้อมูลที่
ถ่ายทอดข้ามระหว่าง
หน่วยงาน (หอผู้ป่วยและ
ห้องยา) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ถูกต้องมากที่สุด

1. พัฒนาศักยภาพ
สหวิชาชีพ ติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภัยด้านยา
2. เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารกับสหวิชาชีพ
ในการเฝ้าระวัง เช่น
ช่องทางรายงาน
Medication error
ร่วมกับทีม RM
3. ปรับข้อมูลเกณฑ์
ในการเฝ้าระวังผู้ป่วย
โดยสหวิชาชีพและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
4. ประชุมชี้แจง
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1. อัตราความคลาด
เคลื่อนของใบสั่งยาผู้ป่วย
นอก (Prescribing error :
OPD)
เป้าหมาย < 2 : 1000
ใบสั่งยา
2. อัตราความคลาด
เคลื่อนของใบสั่งยาผู้ป่วย
ใน (Prescribing error :
IPD)
เป้าหมาย < 1 : 1000
วันนอน
3. อัตราความคลาด
เคลื่อนก่อนการจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก (Predispensing error :
OPD)
เป้าหมาย < 3 : 1000
ใบสั่งยา

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

0

0

0

0
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4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.2 พัฒนาระบบการ
จัดการเพื่อลดอัตราความ
คลาดเคลื่อนทางยา
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้ยา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ลดความคลาดเคลื่อน
ทางยา

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

5. วิเคราะห์ความคลาด
เคลื่อนทางยา หาแนวทาง
แก้ไขระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures
4. อัตราความคลาด
เคลื่อนก่อนการจ่ายยา
ผู้ป่วยใน (Predispensing error : IPD)
เป้าหมาย < 2 : 1000
วันนอน
5. อัตราความคลาด
เคลื่อนจากการจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก (Dispensing
error : OPD)
เป้าหมาย = 0
6. อัตราความคลาด
เคลื่อนจากการจ่ายยา
ผู้ป่วยใน (Dispensing
error : IPD)
เป้าหมาย < 1 : 1000
วันนอน

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

0

0

0

0
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4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.2 พัฒนาระบบการ
จัดการเพื่อลดอัตราความ
คลาดเคลื่อนทางยา
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้ยา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ลดความคลาดเคลื่อน
ทางยา

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures
7. จานวนครั้งความ
คาดเคลื่อนทางยา
(ระดับ E ขึ้นไป)
เป้าหมาย = 0
8. จานวนครั้งความ
คาดเคลื่อนจากการใช้ยา
ที่มีความเสี่ยงสูง
(ระดับ E ขึ้นไป)
เป้าหมาย = 0

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

0

0

0

0
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4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยา
ความท้าทาย
การพัฒนาระบบบริการ
ให้มีผลการดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายของการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อ
สะท้อนถึงคุณภาพการ
บริการด้านยาที่ดี สร้าง
ความปลอดภัยให้ผู้ป่วย
พร้อมทั้งควบคุมปริมาณ
การใช้ยาและค่าใช้จ่าย
ด้านยาของโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
เพื่อให้เกิดแนว
โรงพยาบาล
1. กาหนดทีม
ทางการพัฒนา
แก่งคอยเป็น
ผู้รับผิดชอบใน
ระบบบริการ
โรงพยาบาล
การขับเคลื่อน
สุขภาพเพื่อการใช้ ส่งเสริมการใช้ การพัฒนาระบบ
ยาอย่างสมเหตุผล ยาอย่างสม
บริการให้มีการ
เหตุผลตาม
ใช้ยาอย่างสม
กิจกรรมบริการ เหตุผล
service
2. กาหนด
delivery ทั้ง 2 เป้าหมายและ
กิจกรรม ได้แก่ ตัวชี้วัดของ
RDU1 และ
โรงพยาบาลให้
RDU2 ตาม
สอดคล้องกับ
เป้าหมายระดับ นโยบายของ
การพัฒนาสู่การ จังหวัด/เขต
เป็นโรงพยาบาล 3. พัฒนา
ส่งเสริม
มาตรการการใช้ยาอย่าง ขับเคลื่อนการ
สมเหตุผล
ดาเนินงาน
ขั้นที่ 1-3
พัฒนาระบบ
บริการให้มีการ
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ดังนี้

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. มีคณะกรรมการ PTC
ระดับโรงพยาบาล
2. มีการกาหนดทีม
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบ
บริการให้มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
3. มีการพัฒนาด้าน
สารสนเทศให้สามารถเก็บ
รายงานตามตัวชี้วัดได้
4. มีมาตรการ/กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
4.1 ทบทวนบัญชียา
โรงพยาบาล ให้มีรายการยา
ที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียา
ของโรงพยาบาล
4.2 ส่งเสริมการใช้ยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ
4.3 จัดทาฉลากยาและ
ฉลากยาเสริม ที่มีชื่อยา
ภาษาไทย ขนาดและวิธีใช้
ข้อควรระวัง และข้อบ่งใช้

1. มีกิจกรรมและ
การสื่อสารเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ของ
บุคลากรทาง
การแพทย์และ
ผู้รับบริการต่อการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2. มีกิจกรรมในการ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบให้บุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
รพ.สต. และหน่วย
บริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายระดับอาเภอ
3. มีการกากับ
ติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม
การดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (RDU)
เป้าหมาย = ผ่านเกณฑ์
RDU ขั้นที่ 2

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 3
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4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยา
ความท้าทาย
การพัฒนาระบบบริการ
ให้มีผลการดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายของการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อ
สะท้อนถึงคุณภาพการ
บริการด้านยาที่ดี สร้าง
ความปลอดภัยให้ผู้ป่วย
พร้อมทั้งควบคุมปริมาณ
การใช้ยาและค่าใช้จ่าย
ด้านยาของโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
3.1 ทบทวน
บัญชียาของ
โรงพยาบาล ให้
มีรายการยาที่
ควรมีและไม่ควร
มีในบัญชียาของ
โรงพยาบาลตาม
คู่มือดาเนินการ
3.2 ส่งเสริม
การใช้ยาใน
บัญชียาหลัก
แห่งชาติ
3.3 พัฒนา
ฉลากยา-ฉลาก
ยาเสริมให้มี
ชื่อยาภาษาไทย
ขนาด/วิธีใช้
ข้อควรระวัง
ข้อบ่งใช้อย่าง
น้อย 13 กลุ่มยา
ตามคู่มือ
ดาเนินงาน

Changes

4.4 จัดทาแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์ส่งเสริมจริยธรรมว่า
ด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาและส่งเสริมการ
ขายยา และจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา
4.5 ส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Use of
Antibiotics: RUA) ในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน บาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ และในสตรีคลอด
ปกติครบกาหนดทางช่อง
คลอด
4.6 ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NonCommunicable Disease:
NCD) ได้แก่ ภาวะความดัน
เลือดสูง โรคเบาหวาน

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Challenges
4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยา
ความท้าทาย
การพัฒนาระบบบริการ
ให้มีผลการดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายของการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อ
สะท้อนถึงคุณภาพการ
บริการด้านยาที่ดี สร้าง
ความปลอดภัยให้ผู้ป่วย
พร้อมทั้งควบคุมปริมาณ
การใช้ยาและค่าใช้จ่าย
ด้านยาของโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
3.4 มีการ
ดาเนินการให้
เกิดจริยธรรมว่า
ด้วยการจัดซื้อ
และส่งเสริมการ
ขายยา และ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณ
ทางการแพทย์
ในการสั่งใช้ยา
3.5 ส่งเสริม
การใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบ
(Responsible
Use of
Antibiotics:
RUA)

Changes

ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคข้อเสื่อม และโรคข้อ
อักเสบเกาต์ โรคไตเรื้อรัง
โรคหืดและโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง
4.7 พัฒนาการดูแลด้านยา
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
กลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง ได้แก่
ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ สตรีให้
นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรค
ตับ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากยา
และในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้ยา
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้าน
ไวรัสเอดส์หรือยาต้านวัณโรค
4.8 มีกิจกรรมและการ
สื่อสารเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ของบุคลากรทาง
การแพทย์และผู้รับบริการต่อ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

HR & Education
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Key Performance
Measures

Past
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Performance Performance
result (2560)
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Challenges
4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยา
ความท้าทาย
การพัฒนาระบบบริการ
ให้มีผลการดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายของการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อ
สะท้อนถึงคุณภาพการ
บริการด้านยาที่ดี สร้าง
ความปลอดภัยให้ผู้ป่วย
พร้อมทั้งควบคุมปริมาณ
การใช้ยาและค่าใช้จ่าย
ด้านยาของโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
3.6 ส่งเสริม
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลใน
ผู้ป่วยกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
(NonCommunicabl
e Disease:
NCD)
3.7พัฒนาการ
ดูแลด้านยาเพื่อ
ความปลอดภัย
ของผู้ป่วยกลุ่ม
พิเศษที่มีความ
เสี่ยง เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อน
จากยา และใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ต้อง
ใช้ยาอย่าง
สม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง

Changes

5. มีกิจกรรมในการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบให้
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.
สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในเครือข่ายระดับอาเภอ
6. มีรายงานข้อมูลตาม
ตัวชีว้ ัด (ข้อมูล 3 เดือน ราย
ไตรมาส)

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Strategies & Strategic
Challenges
4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยา
ความท้าทาย
การพัฒนาระบบบริการ
ให้มีผลการดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายของการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อ
สะท้อนถึงคุณภาพการ
บริการด้านยาที่ดี สร้าง
ความปลอดภัยให้ผู้ป่วย
พร้อมทั้งควบคุมปริมาณ
การใช้ยาและค่าใช้จ่าย
ด้านยาของโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า

Short term
Objectives

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
3.8 สร้าง
ความตระหนักรู้
ของบุคลากร
ทางการแพทย์
และผู้รับบริการ
ต่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
4. รายงานผล
การดาเนินงาน
ทุก 3 เดือน
ให้สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด เพื่อ
รายงานสานัก
บริหารการ
สาธารณสุข
ตามลาดับชั้น

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
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Challenges

Short term
Objectives

4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.3 การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและเวชภัณฑ์
4.3.3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยา
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้ยา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยา และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนทางยา

เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ด้านยา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา

Long term
Goals

Key Tactics
& action
plans
โรงพยาบาล
1. พัฒนา
มีมาตรการด้าน ระบบ
ความปลอดภัย สารสนเทศ
ในการใช้ยา
เพื่อเอื้อในการ
พัฒนาระบบการ ดักจับความ
บริหารจัดการ คลาดเคลื่อน
ด้านยา และเพิ่ม ทางยา
ประสิทธิภาพใน 2. พัฒนา
การจัดการลด
ระบบการ
ความ
ตรวจสอบ
คลาดเคลื่อน
Adminisทางยา
tration error

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. ทบทวนระบบ
การเฝ้าระวัง ค้นหาและ
รายงานความคลาดเคลื่อน
ทางยา การจัดระดับความ
รุนแรง โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของสหวิชาชีพและเชิงรุก
มากขึ้น
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเอื้อในการดักจับความ
คลาดเคลื่อนทางยา
3. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ Administration
error
4. ตรวจสอบข้อมูล
ที่ถ่ายทอดข้ามระหว่าง
หน่วยงาน (หอผู้ป่วยและ
ห้องยา) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ถูกต้องมากที่สุด
5. วิเคราะห์ความคลาด
เคลื่อนทางยา หาแนวทาง
แก้ไขระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1. พัฒนาศักยภาพ
สหวิชาชีพ ติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภัยด้านยา
2. เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารกับสหวิชาชีพ
ในการเฝ้าระวัง เช่น
ช่องทางรายงาน
Medication error
ร่วมกับ ทีม RM
3. ปรับข้อมูลเกณฑ์
ในการเฝ้าระวังผู้ป่วย
โดยสหวิชาชีพและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
4. ประชุมชี้แจง
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1. จานวนครั้งการเกิด
ความคลาดเคลื่อนจากการ
บริหารยาผู้ป่วยนอก
(Administration error :
OPD)
เป้าหมาย = 0
2. จานวนครั้งการเกิด
ความคลาดเคลื่อนจาก
การบริหารยาผู้ป่วยใน
(Administration error :
IPD)
เป้าหมาย = 0

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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Short term
Objectives

Long term
Goals

4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)
4.4 การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ
4.4.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังสุขภาพ
ความท้าทาย
โรงพยาบาลมีระบบ
บริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังที่มีประสิทธิภาพ
(ทรัพยากรเพียงพอในการ
ให้บริการและมีระบบ
ติดตามประเมินผล)

1. เพื่อการ
บริหารจัดการทาง
การเงินการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประเมิน
สภาพคล่องและ
เฝ้าระวังภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาล
มีการบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการคลัง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ไม่ประสบกับ
ภาวะวิกฤต
ทางการเงิน

Key Tactics
& action
plans
1. การจัดสรร
เงินอย่าง
พอเพียง
2. ติดตาม
กากับด้วยแผน
ทางการเงิน
3. สร้าง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ
4. พัฒนาการ
บริหารระบบ
บัญชี
5. พัฒนา
เครือข่ายและ
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง

Changes

HR & Education
Plan

Key Performance
Measures

1. พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดสรรเงินให้กับ
หน่วยบริการ
2. เฝ้าระวังติดตาม
ประเมินผลความเพียงพอ
ของการจัดสรรเงินให้กับ
หน่วยบริการ
3. จัดทาแผนทางการเงิน
ทุกปี วางระบบเฝ้าระวัง ตาม
แผนทางการเงินหน่วยบริการ
และควบคุมกากับโดยการ
เปรียบเทียบแผนการเงินกับ
ผลการดาเนินงาน
4. ประเมิน/ควบคุม
สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
และประเมินรายได้
ค่ารักษาพยาบาลทุกประเภท/
สิทธิ เปรียบเทียบกับหน่วย
บริการกลุ่มระดับเดียวกัน

1. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ,
ผู้ดูแลคลัง, นักบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี
2. สร้างเสริม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง
3. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารทางการเงิน
4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ตรวจสอบบัญชี/
นักบัญชี

1. อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน Current Ratio
เป้าหมาย > 1.5
2. อัตราสินทรัพย์
คล่องตัว Quick Ratio
เป้าหมาย > 1.0
3. อัตราส่วนเงินสด
Cash Ratio
เป้าหมาย > 0.8
4. อัตราส่วนรายได้/
รายจ่าย I/E Ratio
เป้าหมาย > 1.0
5. จานวนครั้งการเกิด
วิกฤตทางการเงินระดับ 7
(Risk Scoring)
เป้าหมาย = 0

Past
Projected
Performance Performance
result (2560)
* (2565)
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