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แผนทีก่ ลยุทธ์ โรงพยาบาลสว่ างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
1. พัฒนาระบบการสร้างสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายและประชาชน( Primary)

P

2. พัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพองค์รวมแบบ
บูรณาการอย่างมีคุณภาพครอบคลุมระดับทุติย
ภูมิ (Secondary)

S

3. เพิม่ ขีดสมรรถนะการบริ หารและสนับสนุน
ระบบบริ การสุ ขภาพแบบบูรณาการที่ดี
(Management)

M

มุมมองด้ านผู้รับบริ การ
c1 ปญั หาสุขภาพ
ลดลง

c3 สุขภาวะ

c2 ความร่วมมือ
เครือข่าย

C5 เพิม่ คุณค่า
และมูลค่าเพิม่

C4 พึงพอใจ

.....................................................................................................................................................................................................................................................
มุมมองกระบวนการภายใน

I 1มาตรฐานการ
จัดบริการ

I 2การบริหารบูรณาการ
ทีด่ ี

I 3 นวตกรรมองค์กร

I 4 ภาพลักษณ์องค์กร

.....................................................................................................................................................................................................................................................
มุมมองด้ านการเรียนรู้ และการพัฒนา

L1 องค์กรมีสขุ ภาวะ

L2 องค์กรมีผลลัพธ์การ
พัฒนา

L3 ประสิทธิภาพและการ
ใช้ประโยชน์ IT

.....................................................................................................................................................................................................................................................
มุมมองด้ านการเงิน

F1 บริหารการเพิม่
รายรับ

F2 บริหารการลดต้นทุน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบการ
สร้างสุขภาพระดับ
ปฐมภูมริ ว่ มกับภาคี
เครือข่ายและ
ประชาชน
( Primary)

เป้ าประสงค์
ปญั หาสุขภาพที่
สาคัญของ
ประชาชนลดลง
โดยภาคีเครือข่าย
และประชาชนมี
ส่วนร่วม

กลยุทธ์
P1: พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
DHS(DHB) PCC ติ ดดาว

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ระดับ ร.พ.

ผูร้ บั ผิดชอบ

P1.1:เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ
P1.2:เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐม
ภูมติ น้ แบบตามแนวทาง PCC
P1.3:เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐม
ภูมใิ ห้สามารถจัดบริการได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้
มาตรฐานรพ.สต.ติดดาว

(1)P1.1.1 คปสอ.ผ่านเกณฑ์ DHS&DHB
(2)P1.2.1 หน่วยบริการปฐมภูมติ น้ แบบ
ตามแนวทาง PCC ได้รบั การพัฒนาตาม
แผน
(3)P1.3.1 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาว
ปี 2560 ร้อยละ 25

-คณะกก.คปสอ.
-คณะกก.ติดดาว
-คณะกก.ตามกลุ่มวัย
-คณะกก.pcc

(4)P1.1.3ร้อยละของตัวชีว้ ดั กระทรวง
ยุทธ์ 1 ผ่านเกณฑ์≥ 80

กลุ่มเวชฯ/รพ.สต./
คณะกก.PCT+SP

P2: พัฒนาระบบการสร้างสุขภาพ P2:เพื่อลดปญั หาสุขภาพทีส่ าคัญ
ครอบคลุม5กลุม่ วัยและกลุม่
ความต้องการเฉพาะ(Service
Plan)

|3

P3:บูรณาการความร่วมมือสร้าง
สุขภาพกับภาคีเครือข่ายและ
ประชาชน

P3:เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสร้าง
สุขภาพให้ประชาชนสุขภาพดี

(5)P3.1ภาคีเครือข่ายและปชช.มีสว่ นร่วม คณะกก.DHS
ในการสร้างสุขภาพเพื่อให้ปชช.สุขภาพดี
อย่างน้อยตาบลละ 1 เรื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
2.พัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพองค์
รวมแบบบูรณา
การอย่างมีคุณภาพ
ครอบคลุมระดับ
ทุติยภูมิ
(Secondary)

เป้าประสงค์
ประชาชน
ได้รับบริ การที่
มีคุณภาพ
ปลอดภัย พึง
พอใจ

กลยุทธ์
S1:พัฒนาระบบบริการ
ทุติยภูมิ

เป้าหมาย
S1.1:เพื่อพัฒนาหน่วยบริ การทุติยภูมิให้
สามารถจัดบริ การได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพตามมาตรฐาน HA
ISO9001:2008 และมาตรฐานที่รพ.เข้า
ร่ วม

ตัวชี้วดั
(6)S1รพ.ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน HA
บันไดขั้นที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์คุณภาพ

S2: พัฒนาระบบบริการ
ตามกลุ่มโรคและกลุ่มวัย
(Service plan)

S2.1:เพื่อให้ผรู้ ับบริ การมีสุขภาวะจาก
การจัดบริ การสุ ขภาพ

(7)S2.1.1อัตราตายรวมของผูร้ ับบริ การใน
โรงพยาบาลไม่เกิน 5:1,000 ผูร้ ับบริ การ
(8)S2.1.2ภาวะแทรกซ้อนจากการรับบริ การ
สุ ขภาพไม่เกิน 20:1,000 ครั้ง
(9)S2.1.3ร้อยละของตัวชี้วดั กระทรวงยุทธ์ 2
ผ่านเกณฑ์≥ 80

PCT

S2.2:เพื่อให้ผรู้ ับบริ การพึงพอใจจาก
บริ การสุ ขภาพองค์รวมทุกระดับ

PCT
ศูนย์คุณภาพ
/RM

(10)S2.2.1ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ≥ร้อย
ละ85
(11)S2.2.2ข้อร้องเรี ยนด้านพฤติกรรมบริ การ
ลดลงมากกว่าร้อยละ 30
S3: พัฒนาระบบการส่ ง
ต่ อ

S2 เพื่อพัฒนาระบบการส่ งต่อในโรค
(12)S2.1ผูร้ ับบริ การในกลุ่มโรคสาคัญ
PCT
สาคัญให้รวดเร็ ว ปลอดภัย ครอบคลุมทุก (stroke,STEMI,sepsis,อุบตั ิเหตุ)ได้รับการส่ งต่อ
ระดับ
ตามแนวทางที่กาหนด ร้อยละ80

|5

ประเด็นยุทธศาสตร์
3.เพิ่มขีดสมรรถนะ
การบริ หารและ
สนับสนุนระบบ
บริ การสุ ขภาพ
แบบบูรณาการที่ดี
(Management)

เป้าประสงค์
3.ระบบบริ หาร
จัดการ ระบบ
สนับสนุน
บริ การมี
ประสิ ทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาล

กลยุทธ์
M1.เพิม่ ขีดสมรรถนะ
การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการและธรรมาภิ
บาล
1.1 เพิม่ ขีดสมรรถนะใน
การบริ หารจัดการที่ดี
- เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน
จัดซื้ อจัดจ้าง งบลงทุนและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
- การบริ หารยา เวชภัณฑ์และพัสดุ
- อื่นๆ

1.2 พัฒนาระบบการเงิน
การคลัง
1.3 เสริ มสร้างธรรมาภิ
บาลทุกระดับ
1.4 ติดตามผลลัพธ์การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
M1.1 เพื่อให้ระบบการบริ หารจัดการมี
ประสิ ทธิภาพ
M1.2 เพื่อสร้างระบบการเงินการคลังที่มี
ประสิ ทธิภาพและเป็ นเลิศ
M1.3 เพื่อให้ระบบการบริ หารจัดการมี
ธรรมาภิบาล
(โปร่ งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้)
M1.4 เพื่อให้มีระบบการติดตามผลลัพธ์
การดาเนินงาน

ตัวชี้วดั
(13)M1.1 ความทันเวลาในการดาเนินการตาม
แผนงานงบลงทุน/ต่าเสื่ อมร้อยละ 90
(14)M1.2.ระดับวิกฤตทางการเงินของกระทรวง
ไม่เป็ นระดับ 7
(15)M1.3 ข้อร้องเรี ยนเรื่ องความโปร่ งใส ร้อย
ละ 0
(16)M1.4.1มีการติดตามผลการดาเนินงานทุก
ไตรมาสโดยทีมคณะกรรมการบริ หาร
โรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 80
(17)M1.4.2ร้อยละของตัวชี้วดั กระทรวงยุทธ์ 3
ผ่านเกณฑ์≥ 80

ผู้รับผิดชอบ
บริ หาร/
ปยส.
คณะกก.
กบร+CFO
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3.เพิ่มขีดสมรรถนะ
การบริ หารและ
สนับสนุนระบบ
บริ การสุ ขภาพ
แบบบูรณาการที่ดี
(Management)

เป้าประสงค์
3.ระบบบริ หาร
จัดการ ระบบ
สนับสนุน
บริ การมี
ประสิ ทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาล

กลยุทธ์
M2.พัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการสุ ขภาพ
โดยเชื่ อมประสานทุก
ระดับ

เป้าหมาย
M2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยง
และความปลอดภัย(RM)
M2.2 เพื่อให้ระบบสนับสนุนบริ การ
สุ ขภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.1พัฒนาระบบบริ หารความ (ENV IC )
เสี่ ยง
M2.3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเวช
2.2พัฒนาระบบสิ่ งแวดล้อม ระเบียนและISOให้ทนั สมัย เพียงพอ
ติดเชื้อ
พร้อมใช้ ได้ประโยชน์
2.3พัฒนาระบบสารสนเทศ
M2.4 เพื่อพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์
และเวชระเบียนและISO
ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
2.4พัฒนาบุคลากร
M2.5 เพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ ศรัทธา ให้
2.5เพิ่มขีดสมรรถนะ
ปชช.มารับบริ การ
ภาพลักษณ์การให้บริ การ
สุขภาพองค์รวม
M2.6 เพื่อกระตุน้ การพัฒนาวิชาการและ
2.6เพิ่มขีดสมรรถนะด้าน
การคิดค้นนวัตกรรมการจัดบริ การ
นวัตกรรมการจัดบริ การ
M2.7 เพื่อพัฒนาระบบการคุม้ ครอง
สุขภาพองค์รวม
ผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
2.7ระบบการคุม้ ครอง
คุณภาพ
ผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์
M2.8 เพื่อสร้างระบบพัฒนาองค์กรทาง
สุขภาพที่มีคุณภาพ
2.8 พัฒนาองค์กรทางสังคม สังคม (Social enterprise)
(Social enterprise)

ตัวชี้วดั
(18)M2.1 ร้อยละความเสี่ ยงระดับ Eขึ้นไป
ได้รับการหา RCAและแก้ไขอย่างเป็ นระบบ
(19) M2.2 อัตราการติดเชื้ อในรพ.เป็ น 0
(20)M2.3 ความทันเวลาในการส่ งข้อมูล ร้อยละ
85
(21)M2.4.1บุคลากรได้รับการอบรมตาม
สมรรถนะที่กาหนดร้อยละ 80
(22)M2.4.2ความพึงพอใจบุคลากรมากกว่าร้อย
ละ 80
(23)M2.4.3ความผูกพันองค์กรมากกว่าร้อยละ
70
(24)M2.5ประชาชนกลับมาใช้บริ การซ้ าและ
แนะนาผูอ้ ื่น(จากแบบสารวจ)ร้อยละ 80
(25)M2.6 ทุกกลุ่มงาน มีการจัดทานวัตกรรม
อย่างน้อย1 เรื่ อง/รอบนาเสนอ
(26)M2.7 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนดร้อย
ละ95
(27)M2.8 รพ.มีระบบพัฒนาองค์กรทางสังคม
(CSR and/or CSV) อย่างน้อย 1 เรื่ อง/ปี

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์คุณภาพ

IM
HRD
ศูนย์คุณภาพ
ศูนย์คุณภาพ
MMS
กบร.

|7

2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร
ระบบการพัฒนาคุณภาพ :
รพ.ได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ปี 2558-2560
โรงพยาบาลได้ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยได้รบั การรับรองตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปจั จุบนั ครอบคลุมปี 2560
มาตรฐานอื่นๆ ทีผ่ ่านการประเมิน เช่น HPH ,HNQA, Clean&GREEN ,QA พยาบาลเครือข่ายจ.อุทยั ธานี , มาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายจ.อุทยั ธานี
และ LA,มาตรฐานการดูแลผูป้ ว่ ยวัณโรค, มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว, 5 ส.,มาตรฐานสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยระดับ 5 ,DHSAppreciation,รพ.ลดโลกร้อน,โรงพยาบาลคุณธรรม,มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กระบวนการประเมินผล :
จากการติดตามตัวชีว้ ดั ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารทุกเดือนโดยมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับองค์กรภายนอก เช่น
โรงพยาบาลชุมชนอื่นในจังหวัด และเทียบผลการดาเนินงานจากปีทผ่ี ่านๆมาจากการจัดประชุมสรุปผลงาน ทุก 6 เดือน
กระบวนการเรียนรูร้ ะดับองค์กร :
การเรียนรูภ้ ายนอกองค์กร ได้แก่ การศึกษาต่อเนื่อง ศึกษาดูงาน ประชุม อบรมวิชาการ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นองค์กร ได้แก่ การเยีย่ มสารวจภายใน ,จัดทา good practice , CQI , จัดมหกรรมคุณภาพ ,จัดประกวดผลงาน ,นาเสนอผลการ
ทบทวนการดูแลผูป้ ว่ ย ,การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ , Face book ของโรงพยาบาล,Line, on the job training , ระบบพีเ่ ลีย้ ง , Routine to research
และการถอดบทเรียนหลังจากสรุปการดาเนินงานโครงการต่างๆ การวิจยั ฯ
กระบวนการสร้างนวตกรรม :
สนับสนุ นให้หน่วยงานใช้เครือ่ งมือ 3P , 3C-PDSA, CQI, C3THER, tracer, R2R วิจยั ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็ น
ผูใ้ ห้คาปรึกษา และมีการนาเสนออย่างต่อเนื่อง

