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การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis 

โรงพยาบาลกะเปอร์  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
------------------------ 

SWOT Analysis โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์ภายนอกที่เรียกว่า C- PEST ส่วนการวิเคราะห์ภายในใช้หลัก 7 Ss (Mc. Kinsey ) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Environment) ใช้หลัก 7 Ss คือ 
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
2. โครงการสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา (Structure) 
3. ระบบองค์การ (System) 
4. ทักษะของบุคลากร (Skill) 
5. คุณค่าร่วมในองค์กร (Shared Values) 
6. บุคลากร (Staff) 
7. รูปแบบการน าองค์การ (Style) 

ปัจจัยภายนอก (External Environment) ใช้หลัก C-PEST คือ 
1. ลูกค้า (Customer) 
2. สถานการณ์ทางการเมือง (Political) 
3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 
4. สภาพแวดล้อม (Environment) 
5. สภาพแวดสังคม (Social) 
6. เทคโนโลยี (Technological) 
 

กระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกะเปอร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
การก าหนดวิสัยทัศน์ 
การก าหนดพันธกิจ 
การก าหนดเป้าประสงค์ 
การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลัก 
การก าหนดกลยุทธ์ 
 

 
 
 



 3 
โรงพยาบาลได้วเิคราะห์จดุแข็ง-จุดอ่อนมาจัดท าเปน็แผนยุทธศาสตรเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วม ตามล าดบัความส าคญั  ดังนี้ 

จากการท า  SWOT  analysis 
 
 

การวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อมขององคก์ร  (SWOT  AnalySiS) 
 

1.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน(Internal Environment Analysis โดยใช้ 7-S Model 
Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

1.Strategy 
 S1  : แผนกลยุทธ์ขององค์กร มีความชัดเจนคลอบคลุม และถูกก าหนดโดยทีมน า
ของรพ.มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
 S2 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลมีการ
ก าหนดงบประมาณ ก าหนดตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบของแผนปฏิบัติการชัดเจนและ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์รพ. 
 S3 : แผนกลยุทธ์ที่น ามาใช้มาจาการบูรณาการท้ังนโยบายของกระทรวงจังหวัดและ
โรงพยาบาล ซึ่งของโรงพยาบาลมาจากข้อมูลย้อนหลัง  3 ปี มาวิเคราะห์แนวโน้ม  
S4 : นโยบายด้าน Service plan ของกระทรวง  

W1 :  กิจกรรมย่อยในแต่ละยุทธศาสตร์มีมากเกินไป  ท าให้ประสิทธิผลไม่ได้ตามเกณฑ์ 
W2  : จ านวนกิจกรรมนอกแผนเพิ่มมากขึ้น มีผลต่องบประมาณท่ีมีอยู่ในแผน 
W3  : ขาดการติดตาม ปฏิบัติแผนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและประเมินผล 
W4  : ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

2.Structure 
S1:  ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจนมี
โครงสร้างชัดเจนท้ังสายบังคับบัญชาและประสานงาน 
S2 :  โครงสร้างของหน่วยงานเป็นแบบกระจายอ านาจ เอื้อต่อการพัฒนามีสาย
บังคับบัญชาท่ีชัดเจน รายงานตามข้ันตอน 
S3 :  มีการประสานงานโดยหัวหน้าฝุาย หัวหน้างาน  ทุกครั้ง 
S4 :  โครงสร้างขององค์กรเป็นแบบสายบังคับบัญชาต่อการตัดสินใจจาก
ผู้บังคับบัญชา ผอ. 
S1 : ทีม SRRT เข้มแข็ง  
S6 : มีการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม  
S4 : ต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เข้าถึงง่าย  

W1 : การประสานงานระหว่างหนว่ยงาน แผนก บางครั้งยังเกิดความสับสนของจนท. 
เนื่องจากไม่ตระหนักถงึความส าคัญของสายการบังคับบัญชา 
W2 : ขาดการประสานงานท่ีต่อเนื่องระหว่างหน่วยงาน 
W3  : ในทางปฏิบัติยังมิได้กระจายเป็นรูปธรรม 
W4 :  ขาดการจัดการติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
W5 : การถ่ายทอดงานจากทีมไปยังผู้ปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 
W6 : บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน (Workload) เช่น งานการพยาบาล , งานสนับสนุน 
W5 : มีสถานท่ีรองรับการให้บริการไม่เพียงพอ 
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Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

3.System 
S1:  องค์กร มีการก าหนดระบบการท างาน โดยก าหนดเป็นทีมต่างๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพ เช่นทีมน า ทีมบริหารความเส่ียง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ มีการประชุม 
S2 : มีการวางระบบงานมีการวางแผน ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับการให้บริการ 
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา 
S3. : ระบบการส่งต่อมีประสิทธิภาพ 
S4 : มีระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐาน
HA(Hospital Accreditation) 
S5 : มีระบบการเงินและบัญช ี ระบบยา เวชภัณฑ์ พัสด 
S6 : มีระบบข้อมูลสารสนเทศกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ เช่น จากการน า
ระบบสารสนเทศ ( LIS ) มาใช้ ท าให้ลดความผิดพลาดลง 

W1. : มีการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินน้อย 
W2. :  ระบบการนัด ติดตาม ไม่ต่อเนื่อง 
W3. : ระบบข้อมูลขา่วสารขาดความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 
W4 : การทวนสอบ ระบบการติดตาม นิเทศก ากับผลการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
W5 : การประสานงานระหว่างหนว่ยงานไม่เป็นไปตามข้ันตอน 
W6  : ไฟฟูาตกบ่อย ไฟกระชาก 
W7 : ระบบการคีย์ข้อมูลไม่ดีพอบันทึกเวชระเบียบ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 
W8  : บางครั้งองค์กรก็มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ท่ีไม่เพียงพอ 

W9  : งบประมาณไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่าง มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน ท าให้
ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง 
 

 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 
4.Shared Value 

S1:  บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางท่ีตกลงร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของการท างาน 
S2 : รักษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่นโดยมีส่วนด้วย เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
S3  : มุ่งเน้นยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง 
S4  : มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม 
 

W1 : การปฏิบัติตามค่านิยมท่ีก าหนดไว้ ไม่ชัดเจนในบางครั้ง 
W3 : ขาดการกระตุ้น  ขาดความต่อเนื่อง 
W4 : การส่ือสาร ท าความเข้าใจ ไม่ท่ัวองค์กร 
W5 : มักนิ่งเฉยไม่แสดงความคิดเห็นหรือให้ความร่วมมือ 
W7 : เนื่องจากองค์กร มีจนท. ท่ีมีความแตกต่างท้ังด้านอายุ ท าให้บางครั้งอาจเกิดความ
ขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกันได้ 

5.Style 
S3  : มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความยืดหยุ่นเป็นกันเอง 
S5  : มีความรู้ ทักษะในการท างานมาก 
S6  : มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
S7 :  รูปแบบการบริหารองค์กร มีการก าหนดผู้บริหาร และคณะท างานของทีม
ต่างๆ โดยเน้นการท างานเป็นทีมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
 

W1  : การท างานเป็นเพียงกลุ่มคนท่ีรวมตัวเข้าด้วยกันตามหน้าท่ี 
W2  : ไม่มีความสามารถจูงใจท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
W3  : ส่ังการไม่ตรงกับบทบาทหน้าท่ี 
W4  : ยึดติดความคิดเดิมๆ 
W5 : การสร้างสรรค์บรรยากาศขององค์กรมีน้อย 
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Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

6.Staff 

S1: .บุคลากรมีความต้ังใจ : มุ่งมั่นและรับผิดชอบในการท างาน 
S2. :บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีต่อเนื่อง ท าให้เข้าใจบริบทของพื้นท่ี 
S3 : เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ตรงสายงาน 
S4 :มีการคัดเลือกบุคคลกรโปร่งใส 
S5 :มีการปฐมนิเทศก่อนเข้าท างาน มีการฝึกปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงานจริง 
S6 : มีระเบียบท่ีชัดเจน  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  

W1 : บุคลากรใหม่ขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
W2  : น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ไม่ค่อยเป็น 
W3 : มีแพทย์ประจ าน้อย แพทย์หมุนเวียนบ่อย  
W4 : มีภาวะเส่ียงต่อสุขภาพ 
W5 : ขาดขวัญก าลังใจจากผู้บริหารระดับสูง 
W6  : สวัสดิการของจนท.มีน้อย 
W7  : บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน (Workload) ขาดอัตราก าลัง บุคลากรลาออก ย้าย 
บ่อยท าให้การท างานขาดความต่อเนื่องและพัฒนาล่าช้า  
W8 :  ขาดระบบการวางแผนทดแทนต าแหน่งหัวหน้าฝุาย/งาน  
 

7.Skill 

S1  :  มีการประชุมวิชาการมีการประชุมศึกษาหาความรู้การอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะในด้านต่างๆมีการคิดระบบงาน มีเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
S2  :  .มีวิทยากรครู ก การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น,การเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ ณ จุด
เกิดเหตุ และการช่วยฟื้นคืนชีพ 
S3  :  จนท.มีทักษะในการท างาน การใช้เครื่องมือ โดยมีการฟื้นฟูทักษะท่ีจ าเป็น
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
S4 :   บุคลากรระดับบริหาร มีทักษะการบริหารจัดการในหน่วยงาน 

W1  :  บุคลากรใหม่ยังด้อยเรื่องการประเมินคัดกรองผู้ปุวยเฉพาะโรคและการประเมินซ้ า 
W2  :  ทักษะการใช้เครื่องมือความเส่ียงสูง เครื่องมือท่ีมีความซับซ้อนไม่เพียงพอ 
W3 :   บุคลากรมีความรู้และทักษะการดูแลเฉพาะโรคไม่เพียงพอ 
W4 :   บุคลากรมีทักษะด้านการดูแลอุปกรณ์น้อย ขาดการอบรม 
W5  :  บางหน่วยงานขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น โภชนาการ 
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2.การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) โดยใช้PEST-HELP Model 
 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
1.Policy 

O1. :   นโยบายโรงพยาบาลเรื่องการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานHA(Hospital 
Accreditation) 
O2  :   มี อสม./ผู้น้าชุมชน เข้มแข็ง 
O3  :  อบต. เทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการด้านสุขภาพ 
O4  :  มีนโยบายด้านสุขภาพจากองค์กรท้องถิ่น ช่วยสนับสนุน งบประมาณในการ
ท างานด้านสุขภาพกับรพ. 
O5  :  ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
O6  :  มีชมรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  
 

T1  :  .โครงการได้รับการสนับสนุนไม่ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
T2  :  การอนุมัติเสมอโครงการ รพ.จะส่งไม่ทัน การPresent โครงการ 
T3  :  อปท. มีบริการ EMS ไม่ครบท้ัง 7 แห่ง  
T4  :  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารล่าช้าการเข้าถึงปัญหาของชุมชนท่ีแท้จริง โดยทีมของ
โรงพยาบาล 
T5  :  มีการเคล่ือนย้ายของประชากรระหว่างประเทศโดยบางส่วนไม่มีการคัดกรอง  
สุขภาพ  
T6 : ก.พ.มีการก าหนดต าแหน่งและบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการน้อย  

2.Economics 
O1. :   พรบ.กระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ท าให้มีงบประมาณลงพื้นท่ีเพิ่ม
มากขึ้น 
O2 :  เป็นพื้นท่ีเกษตร ประมง 
O3 :  งบประมาณส่วนใหญ่ ได้รับจากสปสช.โอนเข้ามาตามก าหนด 

T1  : ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
T2  : ประชากรในอ าเภอมีน้อยได้รับค่าหัวประชากรน้อยตามไปด้วย 
T3 : ใช้สิทธิบัตรผิดท่ี 

3.Social and demographic 
O1. : ภาคีเครือข่ายมีการท างานร่วมกันเป็นทีม , องค์กรท้องถิ่นเข้มแข็ง 
O2 :  มีเครือข่ายดูแลสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง 
O3  :  มีการจัดระบบดูแลสุขภาพ 
O4  :  มีอสม.ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
O5 : ประชากรมักอยู่รวมกันเป็นชุมชน ท าให้การดูแลปัญหาด้านสุขภาพชุมชน 
สามารถพึ่งพาช่วยเหลือกันได้ 
O6 :   มีอาหารการกินท่ีสมบูรณ์ 
 

T1. :  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการสวมหมวกนิรภัย 
T2. :  ประชาชนมีพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเพิ่มขึ้นชอบบริโภคอาหารอาหารรสหวาน มัน เค็ม 
T3 . :  มี pt เรื้อรังจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
T4  :  พม่า, ไทยพลัดถิ่นมาก 
T5  :  โครงสร้างของประชากรมีแนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น 
T6  :   ประชากรในอ าเภอ มีการศึกษาค่อนข้างน้อย กลุ่มโรคเรื้อรัง จะอยู่ช้ันป.4 การให้
ความรู้จะรับได้น้อย 
T7  :   ประชาชนมีช่องทางร้องเรียนผ่านส่ือต่างๆ ง่ายข้ึน  
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
4.Technology 

O1. :  หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีมีวิทยุส่ือสารเพียงพอ 
O2. :  การคมนาคมสะดวก 
O3. :  มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยในการค้นหาความรู้ทางวิชาการใหม่ๆสามารถ
ค้นหา ศึกษาเกี่ยวกับโรคและการดูแล ได้ง่ายข้ึน 
O4  :   มีคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงาน 
O5  :  มีเทคโนโลยท่ีทันสมัย เช่น IT Computer,Facebook,Web line  

T1. :  พื้นท่ีเป็นภูเขาล้อมรอบท าให้เทคโนโลยีบางแห่งยังไม่สามารถเข้าถึง การ
ติดต่อส่ือสารทางวิทยุไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
T2. :  การคมนาคมของผู้ปุวยไม่สะดวกในบางพื้นท่ี เช่น ต าบลทองหลาง   ต าบลบ้านนา    
T3  :  ขาดการคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
 

5.Help/Environment 
O1  :  มีทีมEMS , SRRTระดับอ าเภอ 
O2  :  การขนส่งคมนาคม สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
O3  :  ประชาชนรับรู้ข่าวสารมากขึ้น 
O4 :   มีเครือข่ายสุขภาพ มีแบบสร้างเสริมสุขภาพ 
O5  :  ประชาชนบางกลุ่มยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

T1  :  โรคทางอุบัติเหตุจราจร จากถนนไม่เอื้ออ านวย และจากพฤติกรรมการขับขี่ผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 
T2   :   ประชาชนเรียกใช้ 1669 น้อย 
T3  :   Pt โรคเรื้อรังมีจ านวนเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มโรคหัวใจ และหลอดเลือด เพิ่มมากขึ้น 
T4  :   ประชาชนเรียกร้องสิทธิมากขึ้น มีการฟูองร้องมากขึ้น 
T5 :   มีการระบาดยาเสพติด 
T6  :  มีแรงงานต่างด้าวแฝงเข้ามาท างานในพื้นท่ีมากขึ้น ท าให้การควบคุมโรคต่างๆ
ยากล าบากขึ้น เช่น โรคไข้มาเลเรีย, ไข้เลือดออก 
T7 :   สภาพอากาศ ฤดูกาลมีผลต่อการด าเนิน ระบาดโรคต่างๆเกิดการระบาดของโรค 
เช่น ไข้เลือดออก 
T8  :  พื้นท่ีปุาเน้นสวนมากขึ้น ท าให้เกิดน้ าท่วม ดินถล่ม มากขึ้น 
T9 :  ภาวะสุขภาพจิตมีแนวโน้มสูงขึ้น มีอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายส าเร็จเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร ์โรงพยาบาลกะเปอร ์ ประจ าปี 2563 - 2567 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ( SO  Strategies ) 
 

SO1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความ
พึงพอใจ 

 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( WO  Strategies ) 
 

 WO3 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ขยายงาน ( ST Strategies ) 

ST 2 : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพทุกกลุ่ม 
วัยและการแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

 

 
ยุทธศาสตร์การปรับปรุงองค์กร ( WT Strategies ) 
 

WT4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิ
บาล 
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เป้าประสงค์ ( Goal )  
        ผู้รับบริการ :   ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างท่ัวถึง 

ผู้ให้บริการ : มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสุขภาพดี และมีความสุขในการท างาน   
องค์กร  : โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพมีมาตรฐานได้รับความไว้วางใจ  เช่ือถือศรัทธาจากชุมชนอย่างยั่งยืน 
ชุมชน :  ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ และชุมชนมีภาวะสุขภาพดี  
 

 ค่านิยม 
ต้อนรับดีเยี่ยม          เท่าเทียมบริการ 
มาตรฐานงานรักษา     พัฒนาเพื่อปวงชน 

 
สมรรถนะหลักขององค์กร  ( Core Competencies) 

 

“ ส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟืน้ฟู ในระดบัปฐมภูมแิละระดบัทตุิยภูมิระดบัตน้”   

“โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
มีการจัดระบบบริการที่ดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง” 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )  
Vision )   

 

พันธกิจ ( Mission ) 
                             1. จัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ  ครอบคลุมปัญหาสุขภาพพื้นที่ 
                             2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดบริการด้านสุขภาพ 
                             3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม  มีความปลอดภัย สุขภาพดี  มีความสุข  
                             4. พัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 



 10 
ตารางก าหนดกลุม่ผลสัมฤทธิ์หลกั (Key Results Area : KRA) ของแต่ละกลยุทธด์้วย Balanced Scorecard 

 (BSC Matrix) 
       Balance Scorecard 

 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
(Customer &Stakeholder) 

มาตรฐานการพัฒนาและ 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

(Internal Processes) 

การเรียนรู้และการพัฒนา 
(Learning&Development

) 

การบริหาร 
การเงินการคลัง 

(Financial &Budgeting) 
SO 1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  
ปลอดภัยและเพิ่มความพึงพอใจ  
 

 KRA 1.1.1  : G1: ระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ  
KRA1.1.2 : G2: ประชาชน  
ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐาน  
และพึงพอใจ  

KRA 2..1.2 : G3: โรงพยาบาลและ
เครือข่ายมีระบบบริการสุขภาพมี
คุณภาพ  ได้มาตรฐานผ่านการ
รับรองอย่างต่อเนื่อง 

KRA 3.1.1 :  KRA 4.1.1  
- 

ST 2 : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพ
และ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
สุขภาพทุกกลุ่ม วัยและการ
แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นท่ี 

 

KRA1.2.1 : G4 :  ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมปูองกันโรค 
 

KRA 1.2.2: G5 : ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในพฤติกรรมสุขภาพ และ
พัฒนาการควบคุมโรคแบบบูรณาการ 

KRA 2.2.1: G6 : การจัดการระบบ
สุขภาพท่ีดี และได้รับความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย 

KRA 3.2.1 
 

- 

KRA 4.2.1  
 

- 

WO3 :  พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
 

KRA 1.3.1  
- 

KRA 2.3.1 : G7 :  บุคลากร มี
สมรรถนะ และเพียงพอ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสุขและปลอดภัย  
 

KRA 3..3.1: G8 :  มีการ
จัดการความรู้และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

KRA 4..3.1 
- 

WT4:  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรม
มาภิบาล 

KRA 1.4.1 : G9 
:  องค์กรมีระบบบริหารจัดการ
ระบบงานท่ีส าคัญท่ีมีประสิทธิภาพ   

(ENV, IC, PCT, RM, PTC ) 
 

KRA 2.4.1: G10 : องค์กรมีการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

KRA 3.4.1: G11 : ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

KRA 4.4.1: G 12 : 
         การเงิน และการ
คลังท่ีมี            
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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แผนท่ีทางยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกะเปอร์  ปี 2563 – 2567 (Strategy Map) 

 
วิสัยทัศน์                  
    
                     
                 

พันธกิจ    
 
 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

เป้าประสงค์ 
ด้านผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

ด้านการพัฒนา 
และการบริหาร 
คุณภาพ 
 
 

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

การพัฒนา      
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
การบริหารการเงินการคลัง      
 
 

“โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  มีการจัดระบบบริการที่ดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง” 

M1 จัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ  
ครอบคลุมปัญหาสุขภาพพื้นท่ี 

M2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครอืข่ายในการ

จัดบรกิารด้านสุขภาพประชาชน 
 
 

SO1 : . พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่
มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานปลอดภัย
และเพิ่มความพึงพอใจ 

ST 2 : ส่งเสริมเครอืข่ายสุขภาพและ ชุมชน
มีส่วนร่วมในการดแูลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและ
การแก้ปญัหาสุขภาพในพืน้ที ่

WT4:  พฒันาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

G3 โรงพยาบาลและเครือข่าย
มีระบบบริการสุขภาพมี

คุณภาพ  ได้มาตรฐานผ่านการ
รับรองอย่างต่อเน่ือง 

 

G1: ระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan 
ท่ีมีคุณภาพ 
 

G2 :ประชาชนได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพ  
มาตรฐาน และพึงพอใจ  
 

G8 : มีการจัดการความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

G12:           การเงิน และการคลังท่ีมี             มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 

M4. พัฒนาระบบบริหารและ
สนับสนุนการจดับรกิารสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

G6:  การจัดการระบบสุขภาพ
ท่ีดี และได้รับความร่วมมือ

จากภาคีเครือข่าย 

G7 :  บุคลากร มีสมรรถนะ และ
เพียงพอ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ความสุขและปลอดภัย 

G11 : ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

M3 . พัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มี
สมรรถนะทีเ่หมาะสม  มีความ
ปลอดภัย สุขภาพดี  มคีวามสุข 

G4 :  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมปูองกันโรค 
 
 

G10 : องค์กรมกีารบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

WO3 : พฒันาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลที่มีประสิทธิภาพ  
 

G5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
พฤติกรรมสุขภาพและพัฒนา 
 การควบคุมโรคแบบบูรณาการ 

G9:  องค์กรมีระบบบริหารจัดการ
ระบบงานท่ีส าคัญท่ีมีประสิทธิภาพ 

(ENV, IC, PCT, RM, PTC ) 
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ทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลกะเปอร์  ประจ าปี 2563 – 2567 

พันธกิจ 
 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์ 

 

เป้าประสงค์ผลสัมฤทธิ์หลัก 
(Key Results Area : KRA) 
เป้าประสงค์ ( Goal  : G ) 

กลยุทธ์  
(Strategy)  

 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

 (Strategic Objectives). 
M1:  จัดบรกิาร
สุขภาพแบบบูรณา
การที่มีคณุภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ  
ครอบคลุมปญัหา
สุขภาพพื้นที ่

ประเดน็ยุทธ ์SO1 : 
พฒันาระบบบรกิาร
สุขภาพที่มีคณุภาพ  
ตามมาตรฐาน
ปลอดภัยและเพิ่ม
ความพึงพอใจ 

1. ประชาชนได้รับบริการ
ท่ีม ีคุณภาพ ปลอดภัย พึง
พอใจ 

G1 ( KRA1.1.1 ) : ระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ  

S1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยกลุ่มโรค
ส าคัญให้ปลอดภัย และลดภาวะแทรกซ้อน 

SO1. ผู้ปุวยกลุ่มโรคส าคัญได้รับการ
ดูแลท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัยและลด
ภาวะ แทรกซ้อน 

2. ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้รับบริการท่ี
มีคุณภาพ   และพึงพอใจ 

G2 ( KRA 1.1.2 )  : ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพ และพึงพอใจ  
 

S2. พัฒนาระบบบริการ SMART 
Hospital ท่ีดีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
รวดเร็ว ทันสมัย และพึงพอใจ 

SO2. เป็นโรงพยาบาลท่ีม ี
 - Smart tool  
- Smart service  
- Smart outcome  
ประชาชนได้รับบริการท่ีดีมีมาตรฐาน 
ปลอดภัย รวดเร็ว ทันสมัย และ
ประทับใจ 

3. ระบบการพัฒนา
คุณภาพมีความต่อเน่ือง
และมีประสิทธิผล  

G3 ( KRA 1.1.3 ) : โรงพยาบาล
และเครือข่ายมีระบบบริการสุขภาพ
มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานผ่านการ
รับรองอย่างต่อเน่ือง 

S3. . พัฒนาระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน ให้ผ่านการประเมินรับรองและมี
ความปลอดภัย 

SO3. โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานระบบ บริการท่ี 
ส าคัญอย่างต่อเน่ือง 

M2 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ครอบครัว ชุมชน
และภาคีเครอืข่าย
ในการจดับรกิาร
ด้านสุขภาพ
ประชาชน 
 

ประเดน็ยุทธ ์ST 2 : 
ส่งเสริมเครอืข่าย
สุขภาพและชุมชนมี
ส่วน ร่วมในการดูแล
สุขภาพทกุกลุ่มวัย
และการแก้ปญัหา
สุขภาพในพื้นที ่
 

4. ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ี  
 

G4 ( KRA2.1.1 ) :  ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมปูองกันโรค 
 

S4. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและประชาชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเฝูาระวังและ
ปูองกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง/โรคท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน (หัด คอตีบ) และโรคติดต่อโดย
แมลง, ฉ่ีหนู 

SO4. ประชาชนได้รับการดูแล รักษา 
ปูองกันควบคุม ฟื้นฟูโรคท่ีเป็นปัญหา
ของพื้นท่ี และได้รับการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย  

G5 ( KRA 2.2.1 ) : ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในพฤติกรรมสุขภาพ และ
พัฒนาการควบคุมโรคแบบบูรณา
การ 

S5: พัฒนาและเสริมสรา้งพฤติกรรม
สุขภาพ ประชาชนสุขภาพดีวิถีใหม่ 

SO5. เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนสุขภาพดีวิถีใหม่ 

G6 ( KRA 2.3.1 ) :  การจัดการ
ระบบสุขภาพท่ีดี และได้รับความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

S6. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ของ
เครือข่ายบริการสุขภาพใน เครือข่าย 

SO6. ภาคีเครือข่ายและชุมชน
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านสุขภาพ 
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พันธกิจ 

 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์ 

 

เป้าประสงค์ผลสัมฤทธิ์หลัก 
(Key Results Area : KRA) 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) 

กลยุทธ์  
(Strategy)  

 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

 (Strategic Objectives). 
M3 . พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้
มีสมรรถนะท่ี
เหมาะสม  มีความ
ปลอดภัย สุขภาพดี  
มีความสุข 

ประเด็นยุทธ์ WO3 : 
พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. บุคลากร มี
สมรรถนะ มี
คุณธรรมจริยธรรม มี
ความสุขและ
ปลอดภัย  
 

G7 ( KRA 2.3.2 ) : บุคลากร มี
สมรรถนะ และเพียงพอ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสุขและปลอดภัย 

S7. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน 
S8. พัฒนาสมรรถนะและความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการดูแล
กลุ่มโรคท่ีส าคัญให้มีประสิทธิภาพ 
S9. เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

SO7. บุคลากร มีเพียงพอ 
SO8. บุคลากรมีสมรรถนะ และความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
SO9. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสุข 
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และ
ปลอดภัย  

G8 ( KRA 3..3.1 ) : มีการจัดการ
ความรู้และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

S10. เสริมสร้างความรู้และทักษะในการ
สร้างงานวิจัย นวัตกรรมหรือผลงาน
วิชาการแก่เจ้าหน้าที 

SO10. เพื่อกระตุ้นการพัฒนาวิชาการ และ 
การคิดค้นนวัตกรรมการจัดบริการ 

M4. พัฒนาระบบ
บริหารและ
สนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิ
บาล  
 
 

ประเดน็ยุทธ ์WT4 : 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6.ระบบบริหาร
จัดการ ระบบ 
สนับสนุนบริการมี
ประสิทธิภาพ 

G9 ( KRA 2.4.1) :  องค์กรมี
ระบบบริหารจัดการระบบงานท่ี
ส าคัญมีประสิทธิภาพ  (ENV, IC, 
PCT, RM,PTC) 

S11.พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน องค์กร โดยใช้มาตรฐาน 2P Safety 
Hospital  
S12. พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและระบบ 
ปูองกันควบคุมการติดเช้ือท่ีปลอดภัยใน 
โรงพยาบาล 
S13. พัฒนาระบบยาให้มีความปลอดภัย 

SO11.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยท้ังผู้ให้
และ ผู้รับบริการ  
SO12. เพื่อให้รพ.มีระบบสิ่งแวดล้อมและ
ระบบ ปูองกันควบคุมการติดเช้ือท่ี
ปลอดภัย 
SO13. เพื่อให้ผู้รับบริการยาได้รับยาที่มี
ความปลอดภัย 

G10 :(KRA 2.4.1): องค์กรมกีาร
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

S 14. ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

SO14. มีคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

G11 ( KRA 3.4.1) : ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล 

S15 พัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
และ การจัดการความรู้ 
 

SO15. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเวช
ระเบียน ครบถ้วนสมบรูณ์และเทคโนโลยี
ให้ทันสมัย เพียงพอ พร้อมใช้ ได้ประโยชน์ 

G12 ( KRA 4.4.1 ) :          
การเงิน และการคลังท่ีมี
             มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

S16 พัฒนาระบบการเงินการคลังให้ม่ันคง 
 

SO16. เพื่อพัฒนาระบบการเงินการคลังท่ี
มี ประสิทธิภาพและมั่นคง 
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ตารางวิเคราะหส์รุปแผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลกะเปอร์  ปี 2563-2567 

แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 
ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 

เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 
Strategic 

Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
Key Tactics & action 

plans  Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Project
ed 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long term 

goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 
ความท้าทาย 
1 ลดผู้ปุวย
เบาหวานราย
ใหม ่และ
ผู้ปุวยDM
สามารถ
ควบคุมระดับ
น้ าตาลใน
เลือดได้ 
 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้ 
1 ลดผู้ปุวย
เบาหวานราย
ใหม ่ 
2.ผู้ปุวยDM
สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลใน
เลือดได้ 
3. เพื่อให้ผู้ปุวย
DMดูแลตนเอง
ได้ ปฏิบัติตัวได้
เหมาะสมกับ
โรคระยะยาว  
  

ระยะยาว  
SO2. ผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญได้รับ
การดูแลท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัยและ
ลดภาวะ 
แทรกซ้อน 

กลุ่มโรคเรื้อรัง 
 

1 DM 
1. โครงการสุขภาพดีวิถีไทย 
-พัฒนาตามรอยโรคเบาหวาน  
2. โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการโรคDMและHT
เพื่อลดความแออัดอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืนตามมาตรฐาน 
3. โครงการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ตามกลุ่มโรค 
ของDisease Manager  
4. ระบบติดตามผู้ปุวยไม่มาตาม
นัด 
5 ระบบเยี่ยมผู้ปุวยเบาหวาน 
โดยเน้นกลุ่มท่ี poor control 
ผู้ปุวยขาดนัด ผู้ปุวยท่ีพฤติกรรม
ใช้ยาไม่ถูกต้อง  ผู้ปุวยมีภาวะ 
แทรกซ้อนทางไตระยะที่ 4 , 5 
และได้รับการล้างไตทางหน้า
ท้องและฟอกไต 
6.ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ปุวย DM  

1 ผู้จัดการกรณี
โรคเร้ือรัง 
2.การสร้าง
เสริมสุขภาพ 
เสริมพลัง  การ
สร้างเครือข่าย  
การจัดการ
ความรู้   
3. อบรม Care 
giver ในการ
ดูแลเร่ืองการใช้
ยา การควบคุม
อาหาร  การ
ดูแลและ
ช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน 
 

1. อัตราPt.DMควบคุม
ระดับFBS อยู่ระหว่าง 80 
-   130 mg/dl 

 40 
% 

 40   40   40   40   40   

ผลการด าเนนิงาน 
 

 41.3
9 

37.9
5 

    

2.ผู้ปุวยDMและ/หรือความ
HTท่ีมีCVD Risk ≥ 20% 
หลังได้รับการปรับเปลี่ยน
ความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk 
ลดลง 

80% 80% 80% 80% 80% 80%  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 46.57 10     

3. อัตราผู้ปุวยเบาหวานมี
ระดับ HbA1C  7%  

 40 
% 

 40   40   40   40   40   

ผลการด าเนนิงาน 
 

 41.55 31.8
2 

    

4. ร้อยละของผู้ปุวย
เบาหวานท่ีมีความดันโลหิต
น้อยกว่า 140/90 mmHg 

 60 
% 

 60  60  60  60  
60 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 79.85 57     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
Key Tactics & action 

plansChanges 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Project
ed 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long term 

goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 
    7. การวางแผนปฏิบัติการ  การ

ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 

 5. อัตรา Admit ผู้ปุวย DM 
ท่ีไม่สามารถควบคุมระดับ 
FBSได้ 

3% 3 3 3 3 3  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 2.59 2.7     

 6.อัตรา Re -Admit ผู้ปวุย 
DM ภายใน 28 วัน 

3% 3 3 3 3 3  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 
0/21 

0 
0/20 

    

7.ร้อยละผู้ปุวย DMได้รับ
การตรวจไต 

 80 
% 

 80  80  80  80   

ผลการด าเนนิงาน 
 

 86.08 80.88     

8.ร้อยละของผู้ปุวย
เบาหวานท่ีได้รับการตรวจ
ไขมัน LDL และมีค่า LDL< 
100 mg/dl 

 60 
% 

 60  60  60  60  60  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 34.19 28.87     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Project
ed 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long term 

goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 
ความท้าทาย 
1 ลดผู้ปุวยHT
รายใหม ่และ
ผู้ปุวยHTลด
ภาวะ แทรก
ซ้อน 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้ 
-เพื่อคัดกรอง
ประชากร
กลุ่มเสี่ยงโรค
HT  
-เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ี
สามารถตรวจ
พบอาการ 
วินิจฉัย 
รักษา
เบ้ืองต้นได้
อย่างรวดเร็ว  
-เพื่อให้ผู้ปุวย
HTได้รับการ
รักษา
ต่อเน่ือง ไม่
ขาดนัด ไม่
เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนท่ี
ปูองกันได้  
 

ระยะยาว  
SO2. ผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญได้รับ
การดูแลท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัยและ
ลดภาวะ 
แทรกซ้อน 

กลุ่มโรคเรื้อรัง 
 

2. HT 
 

1.ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้
มาตรฐานการดูแลผู้ปุวยความ
ดันโลหิตสูง  
2.ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
ประชาชน  
3.ส่งเสริมให้นักโภชนากรให้
ความรู้ในผู้ปุวยความดันโลหิต
สูงท่ีนอนรักษาตัวใน รพ. 
4. จัดบริการการดูแลรักษา
โรคความดันโลหิตสูงใน รพ.
สต. เพื่อให้ผู้ปุวยท่ีมีปัญหาใน
การเดินทาง ได้รับการบริการ
ท่ีสะดวก ใกล้บ้าน  
5. ลดภาวะแทรกซ้อนการดู 
แลรักษาให้ผู้ปุวยสามารถควบ 
คุมระดับความดันโลหิตให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติอย่างต่อเน่ือง  
6. ปรับปรุงมาตรฐานการดูแล
ผู้ปุวยใน รพ.สต. CPG  

1.พัฒนา
ศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีใน
ระดับต่างๆ จัด
อบรมใน
โรงพยาบาล 
และส่งอบรม
นอก
โรงพยาบาล 
2. ประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการ
ดูแลผู้ปุวย HT 
3. นิเทศระบบ
การดูแลรักษา
โรค HT รพ.
สต.  

9. อัตราผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงBP ไม่เกิน 140 / 
90 mmHg 

 50 
% 

 50   50  50  50  50  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 56.2
9 

71.6
4 

    

10.ผู้ปุวยDM/HTท่ีมีCVD 
Risk ≥ 20% หลังได้รับการ
ปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี 
CVD Risk ลดลง 

80% 80% 80% 80% 80% 80%  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 46.57 10     

11. อัตรา Admit ผู้ปุวย HT
ท่ีไม่สามารถควบคุมBPได้ 

3% 3 3 3 3 3  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0.43 0.1     

12. อัตรา Re -Admit 
ผู้ปุวย HT ภายใน 28 วัน  

3% 3 3 3 3 3  

ผลการด าเนนิงาน  0 0     
13. ร้อยละผู้ปุวย CKD ท่ีมี
อัตราการลดลงของ eGFR 
<5ml/min/1.73m2/yr  

66% 66% 66% 66% 66% 66%  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 63.83 53.57     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)  

 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Project
ed 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long term 

goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 
ความท้าทาย 
ลดอัตราการ 
re-visit ใน ER 
และ re-admit 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้  
-ลดอัตราการ 
re-visit ใน 
ER และ re-
admit  
 

ระยะยาว  
SO2. ผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญได้รับ
การดูแลท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัยและ
ลดภาวะ 
แทรกซ้อน 

กลุ่มโรคเรื้อรัง 
 

3. COPD 
1. แนวทางปฏิบัติการ
ประเมินและการเข้ารับการ
รักษาท่ีแผนกผู้ปุวยฉุกเฉิน  
ท้ังในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ให้ปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 
2. ประเมินวิธีการใช้ยาที่
ถูกต้อง 
 

1. พัฒนา
ศักยภาพของ
ทีมสหวิชาชีพ  
ส่งอบรมนอก
โรงพยาบาล 
2. ประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการ
ดูแลผู้ปุวยCOPD  
3.บุคลากรสอน
และสาธิตการใช้
ยา ,ปฏิบัติตัวให้
ผู้ปุวยและผู้ดูแล 

14. อัตราการ Re-visit 
ผู้ปุวย moderate COPD  
ท่ี ER (ภายใน 48 ชม. ) 

≤ 
3% 

≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0.80 4.46     

15. อัตราการ Re- Admit 
ใน 28 วัน ด้วย moderate 
COPD ) 

 10 
% 

 10   10   10   10   10   

ผลการด าเนนิงาน 
 

 10.29 17.3
0 

    

ความท้าทาย 
Stop Delay 
Fast track 

 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้  
เพื่อให้ผู้ปุวย
เข้าถึงอย่าง
รวดเร็ว  
-เพื่อส่งต่อได้
อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง 
เหมาะสม  

ระยะยาว  
1.   
ผู้ปุวยโรค
หลอดเลือด
สมองได้รับ
การฟื้นฟ ู 
 

Stop Delay Fasttrack 
4. Stroke 

 

1.เข้าถึงเร็วข้ึนลดความ
พิการ 
2.Pre-Hos :-Community 
Alert ,1669 
- CVD risk screening ใน
คลินิกโรคเร้ือรัง 

1.พัฒนาศักย 
ภาพของผู้จัด 
การกรณี  
Stroke   
2.ประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการ
ดูแลผู้ปุวย  

16. อัตราผู้ปุวยStroke
เข้าถึงบริการภายใน 2 ช.ม. 
(เวลาท้ังหมด/จน.คน) 

80 80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 20.6 
 

12.5
0 

    

17. อัตราเสียชีวิตจาก
Stroke 12 : แสนปชก. 

12
% 

12 12 12 12 12  

ผลการด าเนนิงาน  0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)  

 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
Stop Delay 
Fast track 

 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้  
- เพื่อให้
ผู้ปุวยปลอด 
ภัยปูองกัน
และลดภาวะ 
แทรกซ้อน 
- ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เรียกใช้ระบบ
EMS 
เพื่อให้ผู้ปุวย
เข้าถึงอย่าง
รวดเร็ว  
- ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เรียกใช้ระบบ
EMS 
-เพื่อส่งต่อได้
อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง 
เหมาะสม  

ระยะยาว  
1.   
ผู้ปุวยโรค
หลอดเลือด
สมองได้รับ
การฟื้นฟ ู 
 

3. In-Hos : -Stroke  fast  
tract 
1  จัดท าแนวทางการดูแล
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองใน
ระยะเฉียบพลัน 
2 ให้การดูแลผู้ปุวยตามแนว
ทางการรักษาผู้ปุวย (Stroke 
Fast Track) 
3. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ท่ี
จาเป็นในการดูแลผู้ปุวยวิกฤต  
4 ก าหนดแนวทางการส่งต่อ
ร่วมกับโรงพยาบาลระนอง ใน
การส่งต่อและประสานงาน
ระหว่างน าส่งมีพยาบาลดูแล
ขณะน าส่ง  
5.ระบบ Intermediate care  
-ร่วมกับเครือข่ายในการฟื้นฟู
ผู้ปุวย stroke มีเสี่ยงต่อ 
ความพิการไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังจ าหน่าย  

Stroke 
3.สอนความรู้
เบ้ืองต้นเรื่อง
warning signs 
ในกลุ่มเสี่ยง
เจ้าหน้าท่ี และ
กลุ่มFR  
4. เผยแพร่
ความรู้การเฝูา
ระวังกลุ่ม
อาการน าของ 
Stroke และ 
การปฏิบัติท่ีถูก 
ต้องในการ
เรียก 1669 

18. อุบัติการณ์การ
เสียชีวิตใน รพ.ด้วยภาวะ
Stroke 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)  

 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes. 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Project
ed 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long term 

goals 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
Stop Delay 
Fast track 

 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรกซ้
อน 

ระยะสัน้ 
-ผู้ปุวยเข้าถึง
บริการท่ี
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
-เพื่อให้
บุคลากรสห
สาขาสามารถ
ตรวจพบ
อาการ 
วินิจฉัย 
รักษา
เบ้ืองต้นได้
อย่างรวดเร็ว  
-เพื่อส่งต่อได้
อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง 
เหมาะสม  

ระยะยาว  
1 
เพื่อให้ผู้ปุวย
สามารถ
ด ารงค์ชีวิตได้
ใกล้เคียงปกติ  
ปลอดภัย 
และลดภาวะ 
แทรกซ้อน 
 

Stop Delay Fasttrack 
 

5. ACS (Acute Coronary 
Syndrome) 

 

- ปรับ CPG และน าระบบ 
FAST TRACK  มาใช้ในการ
ดูแลผู้ปุวยโรค ACS ให้เข้ากับ
บริบทของโรงพยาบาล 
การคัดกรอง CVD Risk 
ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง 
- EMS Responsive ภายใน 
8 นาที 
-สร้างเครือข่ายและ เผยแพร่
ความรู้การเฝูาระวังกลุ่ม
อาการน าของ ACS และการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องในการเรียก 
1669 
-ระบบปรึกษาแพทย์โรคหัวใจ
ผ่านLine consult  
-มียา SKส ารองท่ี ER และ
พร้อมใช้ 

1. พัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้จัดการ ACS 
ส่งอบรม 
2.ประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
มาตรฐานการ
ดูแลผู้ปุวย 
ACS 
3. อบรมให้
ความรู้ในเร่ือง 
ACS  ให้มี
แนวทาง
คัดเลือกกลุ่ม
ผู้ปุวยท่ีต้องส่ง
ตรวจEKG ท่ีER
ทันที 
4. อบรมให้
ความรู้แก่
ชุมชนการปฐม
พยาบาลและ
การ CPR  

19. อัตราผู้ปุวย ACS  
เข้าถึงบริการภายใน 2 ช.ม. 
(เวลาท้ังหมด/จ านวนคน) 

80 80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 100 50     

20 .อุบัติการณ์การเสียชีวิต
ใน รพ.ด้วยภาวะ ACS 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     

21 .อัตราเสียชีวิตจากMI 
10  : แสนปชก. 

10
% 

10 10 10 10 10  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)  

 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Project
ed 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long term 

goals 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
Fast Track 

Sepsis 
 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรกซ้
อน 

ระยะสัน้ 
ลดอัตราการ
เสียชีวิตจาก 
ภาวการณ์ติด
เช้ือใน 
กระแสเลือด
แบบรุนแรง
ของผู้ปุวย 
ท่ีเข้ารับการ
รักษาในรพ. 

ระยะยาว  
ลดการเสีย 
ชีวิตผู้ปุวยติด
เช้ือใน 
กระแสเลือด
แบบรุนแรง
ชนิด 
community
-acquired 
sepsis 
 

Fast Track Sepsis 
6. Sepsis 

1. ประชุมทบทวนทีมสหสาขา
วิชาชีพ  
2. มีsepsis case manager  
3. สร้างระบบ Sepsis fast 
track  
4.เน้นการค้นหาผู้ปุวยได้
รวดเร็วโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ 
NEWS score หรือEarly 
warning score  
5. จัดท าแนวทางการดูแล
รักษาเบ้ืองต้นแบบมาตรฐาน 
checklist เน้นการปฎิบัติงาน
ให้ครบ (sepsis bundles) 
โดยเฉพาะท่ีห้องฉุกเฉิน 
6. จัดท าแนวทางการRefer 
7.จัดยา Antibiotic IV ตาม
แนวทางการดูแลติดเช้ือใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง, มี
การเตรียมจัดขวด 
Hemocultureไว้ท่ีห้อง ER 

1.อบรมให้
ความรู้ในเร่ือง 
Sepsis fast 
track แก่
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 

22. อัตราผู้ปุวย Sepsis 
ได้รับยา Antibiotic ท่ี ER 
ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง (นับ
จากเวลาท่ีได้รับการวินิจฉัย) 

90 90 90 90 90 90  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 100 100     

23.อัตราตายผู้ปุวยติดเช้ือ
ในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis 

12 28 24 20 16 12  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Project
ed 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long term 

goals 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
Trauma 

fast track 
ลดอัตราการ
เสียชีวิตใน
ผู้ปวุย 
Trauma  

 
 
 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้ 
- ผู้ปุวยเข้าถึง
บริการท่ี
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
- พัฒนา
คุณภาพใน
การส่งต่อ
ผู้ปุวย  
 

ระยะยาว  
1.ลดอัตรา
การเสียชีวิต
ผูบ้าดเจ็บ
ทางถนน 
 

 Trauma fast track 
7.  Head Injury 

1. จัดท า CPG Head Injury 
โดยใช้แนวทางจากโรงพยาบาล
ระนอง มาปรับให้ใช้ได้กับบริบท
ของรพ.กะเปอร ์
2. ปรับปรุงแบบบันทึกทางการ
พยาบาลการดูแลผู้ปุวย Head 
injury  และประเมิน Coma 
Score ทุกราย 
-ประชาสัมพันธ์ 1669 ถึงความ
พร้อมของรถพยาบาลในการ
ดูแลปฐมพยาบาลก่อนถึง
โรงพยาบาลในท่ีประชุม
คณะกรรมการความมั่นคง , ท่ี
ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
 - ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ระดับ
อ าเภอปีละ 1 ครั้ง 
-เพิ่มหน่วยกู้ชีพระดับต าบล 
ระบบบริการห้องอุบัติเหตุตาม
มาตรฐาน ECS คุณภาพ  
. พัฒนาศักยภาพระบบรับและ
ส่งต่อ 

- ประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
มาตรฐานการ
ดูแลผู้ปุวย HI 
- อบรมให้
ความรู้
เจ้าหน้าท่ีเร่ือง
การดูแลผู้ปุวย
ท่ีได้รับบาดเจ็บ
ท่ีศีรษะ 
หลักสูตร FR , 
BLS,  ACLS    
-ให้ความรู้และ
ทักษะการปฐม
พยาบาล
เบ้ืองต้นในกลุ่ม 
อสม. นักเรียน 
, ชุมชนพื้นท่ี
เสี่ยง 
-เพิ่มจ านวน
พยาบาลด้าน
เวชกิจฉุกเฉิน  

24.อัตราผู้ปุวย moderate 
/Severe  Head Injury 
ได้รับการส่งต่อ ภายใน 40 
นาที (นับแต่ผู้ปุวยมาถึงห้อง
ฉุกเฉินจนข้ึนรถเพื่อส่งต่อ) 

≥ 80 
% 

≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 44.44 66.67     

25. อัตราตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนน16ต่อปชก.แสน
คน  

16 16 16 16 16 16  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 18.8 
=4 
คน 

22.7
5 

=5คน 

    

26. ร้อยละผู้ปุวยเร่งด่วน
และฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลือง
และสีแดง)ได้รับปฏิบัติการ
ฉุกเฉินภายใน ๑๐ นาที 
จากทีไ่ด้รับการแจ้งเหตุ 

≥ 80 
% 

≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 84.33 86.67     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
ลดภาวะ 
แทรกซ้อน
หญิง
ต้ังครรภ์/หลัง
คลอดและ
ทารกหลัง
คลอดทุกราย 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้ 
-ลดภาวะ 
แทรกซ้อน
หญิง
ต้ังครรภ์/หลัง
คลอดและ
ทารกหลัง
คลอดทุกราย 

ระยะยาว  
ยกระดับการ
บริหาร
จัดการและ
ให้บริการ
อนามัยแม่
และเด็กอย่าง
มีคุณภาพ  
 

8.พัฒนาระบบการดูแลมารดา
และทารก ให้มีคณุภาพ 

1. ANC เชิงรุกและ จัดท า
แนวทางการคัดกรองภาวะเสี่ยง
หญิงต้ังครรภ์ตั้งแต่ ANC 
2. โปรแกรมสร้างเด็กไทย
คุณภาพ  
3.CPG ชัดเจนและปฏิบัติอย่าง
เครง่ครัด  
4.ท างานเป็นทีมและร่วมมือกับ
ทีมสหวิชาชีพอื่นๆ และร่วมกัน
ทุกภาคีเครือข่ายท้ังในและนอก
โรงพยาบาล ชุมชนมีส่วนร่วม  
5.เฝูาระวังEarly warning sign 
6.มีระบบให้ค าปรึกษากับสูติ
แพทย์ตลอด24ชม.และส่งต่อ
รพ.แม่ข่ายผ่านLINE, 
Telephone ,Thai refer ,  
7.ส่งคืนข้อมูลก าหนดให้พื้นท่ี
รพ.สต.ติดตามเย่ียมก่อนคลอด
และหลังคลอดทุกราย 

1พัฒนาทักษะ
การคัดกรอง
ปัจจัยเสี่ยง/ 
ประเมินหญิง
ต้ังครรภ์ 
.2. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใน
หน่วยงาน จัด
อบรมฟื้นฟูให้
ความรู้วิชาการ
เร่ืองการดูแล
มารดา 
3. เสริมสร้าง
ความรู้ให้กับ
พสต.สามารถ
ตรวจพัฒนา 
การประเมิน
การพัฒนาและ
ให้ค าแนะนาได้  
โรงเรียนพ่อแม่ 

27.อัตรามารดาหลังคลอด
เกิดภาวะ  PPH 

< 
5% 

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 1 5.71     

28. อัตราการเกิดภาวะ  
PPH with Shock    

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 50     

29. อัตราเสียชีวิตของ
มารดาจากการต้ังครรภ์และ
การคลอด 

15: 
100,
000 

15 15 15 15 15  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     

30. อัตราการเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิด 

30 : 
1,000 

30 30 30 30 30  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 30 28.57     

31. อัตราLBW2,500กรัม
ในหญิงฝากครรภ์ใน รพ. 

< 7 
% 

< 7 < 7 < 7 < 7 < 7  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 7 5.71     

 

 



 23 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

      32. อัตราตายปริก าเนิดต่อ 
เกิดมีชีพ 

9 : 
1,000 

9 9 9 9 9  

ผลการด าเนนิงาน  0 0     
ความท้าทาย 
ระบบการคัด
กรองเบื้องต้น 
และแนวทาง
การดูแล
ผู้ปุวย TB 
 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้  
-ระดับ
ความส าเร็จ
ในการจัดการ
โรควัณโรค
ปอด  
-ค้นหาและ
ติดตามผู้ท่ี
ขาดการ
รักษา   
 

ระยะยาว  
-ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลสุขภาพท่ี
ถูกต้อง
เหมาะสม  
 

พฒันาระบบโรคติดเชื้อ 
 

9. TB 
1.การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 
และการคัดกรองเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย  
2 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
ในการติดตามค้นหา  
3. ปรับปรุงแนวทางการดูแล
ผู้ปุวย TB 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยวัณ
โรคแบบมีพี่เลี้ยงก ากับการกิน
ยา 
4. พัฒนาระบบการติดตามให้
ครอบคลุมทุกราย  
5. พัฒนาการสื่อสาร ล่ามและ
การติดตามการเยี่ยมบ้าน  

1.จัดอบรม
ฟื้นฟูความรู้
อย่างต่อเน่ือง 
พสต.,อสต.  
2. พัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้จัดการ TB  
3.ประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการ
ดูแลผู้ปุวย TB 
4. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
ญาติในการ
ดูแลผู้ปุวย 
วัณโรค 

33. อัตราปุวยด้วยโรควัณ
โรค  50ต่อแสน 

 50 
 

50 50 50 50 50  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 37.67 27.3     

34. อัตราการคัดกรองผู้
สัมผัสวัณโรคปอดร่วมบ้าน 

>  
80% 

>  80 >  80 >  80 >  80 >  80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 100 91.1
1 

    

35. อัตราความส าเร็จของ
การรักษาวัณโรค (Success 
Rate)   

85 
% 
 

85 
 

85 
 

85 
 

85 
 

85 
 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 

 85.7
1 

50     

36. อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย 
TB 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 14.28 
=1คน 

0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
ลดการติด
เช้ือและการ
เสียชีวิต 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้  
1.ลดการติด
เช้ือ HIV ราย
ใหม ่
 

ระยะยาว  
1. ลดการ
เสียชีวิตจาก
การติดเช้ือ 
HIV 
 
 

10. HIV 
- จัดระบบการติดตาม
ผลการรักษาและเฝูาระวัง
ผลข้างเคียงและภาวะ ADR 
โดยตรวจ  Viral Load ปีละ 
1 ครั้ง และตรวจ CD4 หลัง
การรักษาด้วยยา ARV 6 
เดือน ข้ึนไป 

- ประชุมแลก 
เปลี่ยนการดูแล
ผู้ปุวย HIV 
- ให้ความรู้กับ
ผู้ปุวยและ
ครอบครัวในการ
ติดตามผลการ 
รักษาของตนเอง  

37. อัตราผู้ติดเช้ือ HIV มี
ระดับ Viral Load ไม่เกิน 
1,000 cell/µL 

>  
80% 

>  80 >  80 >  80 >  80 >  80  

ผลการด าเนนิงาน  100 100     
38.อัตราผู้ติดเช้ือ HIV มี 
CD4  350 cell/µL (กิน
ยามาแล้ว >3 เดือน) 

>  
80% 

>  80 >  80 >  80 >  80 >  80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 95.92 
 

96.4
3 

    

ความท้าทาย 
ลดภาวะ 
แทรกซ้อน
หรือเสียชีวิต
และการ
ระบาด 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้ 
ลด
ภาวะแทรกซ้
อน 

ระยะยาว  
1.  ลดภาวะ 
แทรกซ้อน
หรือเสียชีวิต 
 

      11.  ไข้เลือดออก 
(DHF)   
- ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
แนวทางดูแลผู้ปุวย U’pdate 
CPG for management of  
DHF , Leptospirosis ใน 
รพ.)และแนวทางในการปรึก 
ษาและส่งต่อผู้ปุวยไปยังหน่วย 
งานท่ีเกี่ยวข้องและ เครือข่าย 
 - ทบทวนการดูแลผู้ปุวย
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  ในกรณี
พบอุบัติการณ์ผู้ปุวยเกิด DSS  
หรือเสียชีวิต ทุกราย  

- พัฒนาศักย 
ภาพทีม SRRT  
 - อบรมฟื้นฟู
วิชาการแพทย์/
พยาบาล เรื่อง 
DHF อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
- เผยแพร่ความ 
รู้การเฝูาระวัง
โรคไข้เลือด ออก
ในโรงเรียน  
ชุมชน /โรค 
Lepto ในชุมชน 

39. อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย
ไข้เลือดออกใน รพ. 

0 % 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน  0 0     
40. อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย
Leptospirosis ใน รพ. 

0 % 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน  0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
ลดการติด
เช้ือและการ
เสียชีวิต 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้  
1.ลดการติด
เช้ือ HIV ราย
ใหม ่
 

ระยะยาว  
1. ลดการ
เสียชีวิตจาก
การติดเช้ือ 
HIV 
 
 

12) ระบบการดูแลแบบ
ประคบัประคอง  
1 ทบทวนคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการดูแลแบบPC โดยมี
พยาบาลท่ีผา่นการอบรม
หลักสูตร Palliative Care เป็น
เลขานุการ  
2 ทบทวนจัดท าแนวทางการ
ดูแลแบบประคับประคองใน
กลุ่มโรคส าคัญของพื้นท่ี  
3 จัดให้สถานบริการทุกแห่งมี
ความพร้อมในการดูแลผู้ปุวย
ระยะสุดท้ายแบบระคับประคอง
ตามมาตรฐานจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต  
4 ใหก้ารรักษา/บรรเทาด้วย 
Strong Opioid Medication 
และจัดการดูแลผสมผสาน
การแพทย์แผนไทย หรือ
การแพทย์ทางเลือก  
5 จัดท า Advance Care 
Planning (ACP) และ
ปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ปุวย/ 

 41. ร้อยละผู้ปุวยPCได้รับ
การบรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการรบกวนด้วย 
Strong Opioid 

40% >  40 >  40 >  40 >  40 >  40  

ผลการด าเนนิงาน  100 100     
42.ร้อยละการดูแลผู้ปุวย
ระยะท้ายแบบPCกิจกรรม 
family meeting และมีการ
ท า Advance care 
planning ร่วมกับผู้ปุวยและ
ครอบครัว 

>  
80% 

>  80 >  80 >  80 >  80 >  80  

ผลการด าเนนิงาน  95.92 
 

96.4
3 
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies ) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 เป้าประสงค ์( Goal )  :  G1 : ( KRA1.1.1 ) :  ระบบบริการสุขภาพ Service Plan ท่ีมีคุณภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
ลดการติด
เช้ือและการ
เสียชีวิต 

S1. พัฒนา
ระบบการ
ดูแลผู้ปุวย
กลุ่มโรค
ส าคัญให้
ปลอดภัย 
และลด
ภาวะแทรก
ซ้อน 

ระยะสัน้  
1.ลดการติด
เช้ือ HIV ราย
ใหม ่
 

ระยะยาว  
1. ลดการ
เสียชีวิตจาก
การติดเช้ือ 
HIV 
 
 

ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึง
วาระสุดท้ายและการจากไป 
(ผู้ปุวยเสียชีวิต)  
6 เสริมสร้างความเข้มแข็ง การ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การดูแลผู้ปุวย PC 
-จัดท าแผนงานกิจกรรมท่ี
เกีย่วข้องกับการดูแลผู้ปุวยแบบ
PC มีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ร่วมกับ สสจ. สสอ. 
รพ.สต. องค์กรในท้องถ่ินหรือ
องค์กรต่างๆ  
-แนวทางการรับ-ส่งต่อเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมีการประ กาศ
ใช้ มีการด าเนินการตาม
แนวทางเพื่อการดูแลท่ีต่อเน่ือง 
และเพิ่มการเข้าถึงการได้รับ
ดูแลแบบประคับประคอง  
-ส ารวจคลังอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
สนับสนุนผู้ปุวยให้สามารถยืมไป
ใช้ท่ีบ้านได้โดยมีการประเมิน
ความต้องการใช้อุปกรณ์ และมี
การจัดหาให้เพียงพอ  

 43. ร้อยละความพึงพอใจ
ของครอบครัวผู้ปุวยระยะ
ท้ายต่อบริการพยาบาลแบบ
ประคับประคอง ในภาพรวม 

>  
80% 

>  80 >  80 >  80 >  80 >  80  

ผลการด าเนนิงาน       

       

 



 27  

แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies Issue) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 
ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 

เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G2 : ( KRA 1.1.2 )  : ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ และพึงพอใจ 
 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ ์

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
Key Tactics & action 

plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Performance result  Project
ed 

Perfor
mance 

ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 
Short term 
objectives 

Long term 
goals 

ความท้าทาย 
น าเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยมา
ให้บริการเพื่อ
ลดความเสี่ยง 
ความแออัด 
เพิ่มความ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
และบุคลากร
มีพฤติกรรมท่ี
ดีในการ
ให้บริการ  
 

S2. พัฒนา
ระบบ
บริการ 
SMART 
Hospital 
ท่ีดีมี
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
รวดเร็ว 
ทันสมัย 
และพึง
พอใจ 

เพื่อพัฒนาสื่อ 
Electronic 
เช่น 
Program 
/Applicatio
nต่างๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ในการท้า
งาน/
จัดบริการ  
 

เป็น
โรงพยาบาล
ท่ีม ี
 - Smart 
tool  
- Smart 
service  
- Smart 
outcome  
ประชาชน
ได้รับบริการ
ท่ีดีมี
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
รวดเร็ว 
ทันสมัย และ
ประทับใจ  

1.ให้บริการด้วยระบบ SMART 
hospital  
1.1ปรับปรุงพื้นท่ีหน่วยบริการ
ผู้ปุวยนอกเพื่อลดความแออัด  
1.2น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
ในระบบการท างาน  
1.3ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เอกชนในการปรับปรุงพื้นท่ี 
และลดความซ้ าซ้อนของระบบ
บริการ  
2ก าหนดนโยบายด้านพฤติกรรม
การบริการและการท างาน โดย
มุ่งเน้นให้บุคลากรมีพฤติกรรม
บริการท่ีเป็นเลิศและการท างาน
เป็นทีม  
2.2ส ารวจความพึงพอใจผู้ปุวย  
3.พัฒนาระบบบริการให้
ปลอดภัย  
 3.1ส่งเสริมความรู้ในกลุ่มโรค
เฉพาะสาขา เพื่อความปลอดภัย
และมั่นใจในกระบวนการดูแล
รักษา   

1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
การใช้
มาตรฐาน
และแนวทาง
ปฏิบัติ  
2.มีการวาง
แผนการจัด
บุคคลากร -
โครงสร้าง
อาคาร
สถานท่ี-
เครื่องมอื
แพทย ์ 

44. อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการภาพรวม รพ. 

80
% 

80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน  91.39 89.08     
45. อัตราความพึงพอใจของ
ผู้ปุวยนอก 

80
% 

80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 90.62 88.17 
79.17 

    

46. อัตราความพึงพอใจของ
ผู้ปุวยใน 

80
% 

80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 90.62 89.28     

47. อัตราความพึงพอใจใน
ชุมชน 

80
% 

80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน  90.83 89.86 
 

    

48 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
ผู้ปุวยนอก 

50 
นาที 

50 
นาที 

50 
นาที 

50 
นาที 

50 
นาที 

50 
นาท ี

 

ผลการด าเนนิงาน  45 43     
49. ข้อรอ้งเรียนระดบั5  ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง  

ผลการด าเนนิงาน  3 0     

 



 28 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies Issue) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G3 : ( KRA 1.1.3 ) :โรงพยาบาลและเครือข่ายมีระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่อง 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans 

Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
บูรณาการ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน
และ 
เครือข่าย
บริการ 
สุขภาพระดับ 
อ าเภอ 

S3.  
พัฒนา
ระบบ
บริการ
สุขภาพมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
ให้ผ่านการ
ประเมิน
รับรองและ
มีความ
ปลอดภัย 

ระยะสัน้  
โรงพยาบาลมี
ระบบบริหาร
จัดการท่ีดี  

ระยะยาว  
โรงพยาบา
ลผ่านการ
รับรอง
คุณภาพ
มาตรฐาน
ระบบ 
บริการท่ี 
ส าคัญอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

1.ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ท่ีมี
การจัดการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อให้รพ.พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
 2.การวางระบบพี่เลี้ยง
ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านคุณภาพ  
3.กิจกรรมกระตุน้ติดตาม
มาตรฐาน  โดย 
1.1 การสนับสนุนติดตามโดย
ทีมFA 
-.ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ -.
ก าหนดเข็มมุ่ง รพ. 
-.ประเมิน Overall scoring 
-. การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน  
-.กระตุ้น / สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพท้ังโรงพยาบาล 
- ก าหนดให้มีการประเมิน CQI  
-บุคลากรพยาบาลทุกคนได้รับ
ความรู้และเข้าใจการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล (QA)  
  

1. พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ทักษะ
และสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
 

50.รพ.ผ่านการประเมิน Re – 
Accredit มาตรฐาน HA 

 ผ่าน  
 

 ผ่าน  
 

 ผ่าน  
 

 ผ่าน  
 

 ผ่าน  
 

 ผ่าน  
 

 

ผลการด าเนนิงาน  ผ่าน  ผ่าน     
51.รพ.ผ่านการประเมิน Re – 
Accredit มาตรฐาน LA 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน  ผ่าน ผ่าน     
52. รพ.ผ่านการประเมิน 
Green &Clean ระดับดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

    

53. รพ.ผ่านการประเมิน
ระบบบริการสุขภาพ 

85  
% 

85   85   85   85   85    

ผลการด าเนนิงาน 
 

 83.3
1 

85       

54. รพ.ผ่านการประเมินNCD 
Plus 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน  ผ่าน ผ่าน     
55.หน่วยงานพยาบาลผ่าน
การรับรอง QA  

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80  

ผลการด าเนนิงาน  100 100     
56. รพ.ผ่านการประเมิน  
รพ.คุณธรรม จริยธรรม 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน  ผ่าน ผ่าน     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategies Issue) : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G3 : ( KRA 1.1.3 ) :โรงพยาบาลและเครือข่ายมีระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่อง 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans 

Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

    -การนิเทศติดตามประเมินผล
โดยทีมปีละ 2 ครั้ง  
-หน่วยงานมีการทบทวน 12 
กิจกรรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การประเมิน 
4..มีการ สร้างแรงจูงใจขวัญและ
ก าลังใจ 
5.พัฒนา NCD คลินิกคุณภาพ
ในสถานบริการ 
6.โครงการพัฒนาระบบบริการ
เครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

 

 57.รพ.ผ่านมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (YFHS )  

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน  ผ่าน ผ่าน     
58 คลินิกสุขภาพจิตผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน  ผ่าน ผ่าน     
59.ผ่านประเมินRe–Accredit
มาตรฐานHAยาเสพติด 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน  ผ่าน ผ่าน     
60.ผ่านการประเมินECS 
คุณภาพ 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80  

ผลการด าเนนิงาน  ผ่าน ผ่าน     

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด / ผ่านเกณฑ์ 
 

60 49 45     

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 

82 75     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปญัหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G4 : ( KRA2.1.1 ) : ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันโรค 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans 

Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1.กลุ่มวัยเด็ก 0-5 ปี 
1.ผู้ปุวยโรค
เร้ือรังมี 
จ านวนเพิ่ม 
มากข้ึนและ 
ต้องการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 
2.ความแออัด
ของผู้มารับ 
บริการ 
3..ลดการเจ็บ 
ปุวย, ปูองกัน
ความเสี่ยง
ทางคลินิก ใน
กลุ่มโรค
ส าคัญ ลด
ภาวะแทรก 
ซ้อนจาก 
การ เจ็บปุวย 
และพิการ 

S4. 
ส่งเสริมภา 
คีเครือข่าย
และประชา 
ชน มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาระ 
บบเฝูา
ระวังและ
ปูองกันโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง/โรค
ท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
(หัด คอตีบ) 
และ
โรคติดต่อ
โดยแมลง, 
ฉ่ีหนู 

ระยะสัน้  
1.1. เด็กอายุ 
0-5 ปี ได้รบั
การคัดกรอง
พฒันาการ 
ระยะสัน้ 
-เดก็อายุ 0-
5 ปี ได้รบั
การคัดกรอง
พฒันาการ 
 

ระยะยาว  
เด็กอายุ 0-
5 ปี 
พัฒนาการ
สมวัยและ
ปราศจาก
ฟันผุ 
 

1. สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ม
วัย เด็ก 0-5 ปี 
2. ประเมินการตรวจคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี ทุก
ราย ตามเกณฑ์มาตรฐานในคลินิก
และในชุมชน 
3. ประสานงานกับเครือข่ายชุมชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกรณี
เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย 
4. มีการส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็ก
ล่าช้า 
 

ให้ความรู้
เร่ืองการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
และการเลี้ยง
ดูเด็กแก่
ชุมชน 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 
ปี พัฒนาการสมวัย  

85  85  85  85  85  85   

ผลการด าเนนิงาน 
 

 97.07 97.98     

2. ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ท่ีมีฟัน
งอกได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์ 

80 80 80 80 80% 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 94.77 72.4
4 

    

3. เด็กนักเรียน ป.6 มีฟันดี
ไม่มีผุไม่น้อยกว่า 80) 

80 80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 80.34 64.81     

 
 
 



 31 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปญัหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G4 : ( KRA2.1.1 ) :  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันโรค 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

2.กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
1.ผู้ปุวยโรค
เร้ือรังมี 
จ านวนเพิ่ม 
มากข้ึนและ 
ต้องการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 
2.ความแอ 
อัดของผู้มา
รับ บริการ 
3..ลดการเจ็บ 
ปุวย, ปูองกัน
ความ เสี่ยง
ทางคลินิก ใน
กลุ่มโรค
ส าคัญ ลด
ภาวะแทรก 
ซ้อนจาก 
การ เจ็บปุวย 
และพิการ 

S4. 
ส่งเสริมภา 
คีเครือข่าย
และประชา 
ชน มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาระ 
บบเฝูา
ระวังและ
ปูองกันโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง/โรค
ท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
(หัด คอตีบ) 
และ
โรคติดต่อ
โดยแมลง, 
ฉ่ีหนู 

ระยะสัน้  
2.1. ผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติด
เข้าสู่กระบวน 
การบาบัด
ระบบสมัคร
ใจผ่านตาม
เกณฑ ์ 
2.2 เพื่อลด
การขาดนัด
และมาบ าบัด
ตามเกณฑ์
ก าหนด 
 

ระยะยาว  
1. เพื่อลด
จ านวนผู้
เสพติดยา
เสพติด  
2. เพื่อลด
จ านวนผู้
เสพติดยา
เสพติด  
 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
พฤติกรรมสุขภาพด้านปูองกัน
ยาเสพติด  
2. พัฒนาการบ าบัดรักษาผู้ติด
ยาที่มีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มี
ทักษะในการค้นหาชักชวนผู้
เสพ/ผู้ติด เข้าบ าบัด  
4. สร้างแรงจูงใจให้ผู้รับการบ า 
บัดมาบ าบัดจนครบตามเกณฑ์  
5. สร้างภาคีเครือข่ายปูองกัน
การเสพซ้ าหลังการบ าบัด 
6. ด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในสถานศึกษาระดับมัธยม และ
มัธยมขยายโอกาส 
7. ประเมินคลินิกบ าบัดรกัษายา
เสพติดตามเกณฑ์มาตรฐาน  
8. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อ 
มูลในฐานระบบรายงานระบบ
ติดตามและเฝูาระวังปัญหายา
เสพติด (บสต.) มีคุณภาพใน
สถานบริการ  

1.ให้ความรู้ ด้าน
ยาเสพติดแก่
ชุมชน  โรงเรียน  
สถาน
ประกอบการ   
2. เป็นพี่เลี้ยง
ด้านยาเสพติดแก่ 
รพ.สต. ทุกแห่ง
ในอ าเภอกะเปอร์ 
3.สร้างทีมผู้
บ าบัดเข้ารับการ
อบรม Matrix 
Program  
4. ถ่ายทอดการ
บันทึกข้อมูล 
บสต. 2-5 

4. ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพ
ติดเข้ารับการบ าบัดรักษา 
และ ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเน่ือง 1 ปี (Retention 
Rate)  

> 70  >  50 >  55 >  60 >  65 >  70  

ผลการด าเนนิงาน  91.4 100     

5. ร้อยละผู้เสพ/ผู้ติดสาร
เสพติดท่ีรับการบ าบัดฟื้นฟู
ครบโปรแกรมไม่กลับไปเสพ
ซ้ า 

>  80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80  

ผลการด าเนินงาน  100 71.43     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปญัหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G4 : ( KRA2.1.1 ) :  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันโรค 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1.ผู้ปุวยโรค
เร้ือรังมี 
จ านวนเพิ่ม 
มากข้ึนและ 
ต้องการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 
2.ความแอ 
อัดของผู้มา
รับ บริการ 
3..ลดการเจ็บ 
ปุวย, ปูองกัน
ความ เสี่ยง
ทางคลินิก ใน
กลุ่มโรค
ส าคัญ ลด
ภาวะแทรก 
ซ้อนจาก 
การ เจ็บปุวย 
และพิการ 

S4. 
ส่งเสริมภา 
คีเครือข่าย
และประชา 
ชน มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาระ 
บบเฝูา
ระวังและ
ปูองกันโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง/โรค
ท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
(หัด คอตีบ) 
และ
โรคติดต่อ
โดยแมลง, 
ฉ่ีหนู 

ระยะสัน้  
- วัยรุ่นมี
ความรู้ในการ
มีเพศสัมพันธ์
อย่าง
ปลอดภัย   
 

ระยะยาว  
-ทารก 
LBW IUGR 
( 
Intrauteri
ne 
Growth 
Retardati
on )ใน
หญิง
ต้ังครรภ์
วัยรุ่นลดลง  
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
พฤติกรรมสุขภาพ  
2. โครงการปูองกันการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นติดตามผลการดาเนิน
การเรื่องคุมก าเนิดโดยวิธีฝัง 
หรือ ยาคุมชนิดฉีดในกลุ่ม
มารดาวัยรุ่นก่อนกลับบ้านเพื่อ
ไม่ให้เกิดการต้ังครรภ์ซ้ าในกลุ่ม
มารดาวัยรุ่น  
3.ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ท้องถ่ิน โรงเรียน โรงงานในการ
ให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน และ
การคุมก าเนิดก่อนวัยอันควร  
4.  ติดตามผลการฝากครรภ์ใน
กลุ่มมารดาวัยรุ่นให้ครบเกณฑ์
การฝากครรภ์คุณภาพ  

พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี ,อสม.  

6. อัตราการคลอดในมารดา
อายุ 15- 19 ปี ต่อ 1000 
(ท้ังอ าเภอ) 

<10
% 

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10  

ผลการด าเนนิงาน  2.31 
14/6
06 

0.63 
4/63
5 

    

7. ร้อยละของการต้ังครรภ์
ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี 

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 21.4
3 
4/14 

0 
0/4 

    

8. อัตราหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 
12 สัปดาห์  

>60
% 

>60 >60 >60 >60 >60  

ผลการด าเนนิงาน  81.31 74.32     

9.ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ที่
ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 
ครั้ง ตามเกณฑ์ 

>60
% 

>60 >60 >60 >60 >60  

ผลการด าเนนิงาน  77.88 65.71     
 
 
 
 
 
 



 33 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปญัหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G4 : ( KRA2.1.1 ) : ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันโรค 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Proje
cted 
Perf
orm
ance 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

3.กลุ่มวัยท างาน 
1.ผู้ปุวยโรค
เร้ือรังมี 
จ านวนเพิ่ม 
มากข้ึนและ 
ต้องการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 
2.ความแอ 
อัดของผู้มา
รับ บริการ 
3..ลดการเจ็บ 
ปุวย, ปูองกัน
ความ เสี่ยง
ทางคลินิก ใน
กลุ่มโรค
ส าคัญ ลด
ภาวะแทรก 
ซ้อนจาก 
การ เจ็บปุวย 
และพิการ 

S4. 
ส่งเสริมภา 
คีเครือข่าย
และประชา 
ชน มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาระ 
บบเฝูา
ระวังและ
ปูองกันโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง/โรค
ท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
(หัด คอตีบ) 
และ
โรคติดต่อ
โดยแมลง, 
ฉ่ีหนู 

3.1ลดอัตรา
ปุวยเป็น
เบาหวาน 
ความดัน
โลหิตสูง ราย
ใหม่ในกลุ่ม
เสี่ยง  
ระยะสัน้  
- ผู้ปุวยกลุ่ม
เสี่ยงมีการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  

ระยะยาว  
เพื่อให้
ประชากร
กลุ่มเสี่ยง
สามารถ
ดูแลตนเอง
ไม่ให้ปุวย
เป็น
โรคเบาหวา
น  
 

- ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแล
ตนเองและไม่เกิดเป็นโรค 
DM/HT  
- ส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพใน
ชุมชนร่วมกันดูแลประชากร 
กลุ่มเสี่ยงและให้สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้  
- โครงการหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 
จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตราการ
เกิด DM รายใหม่น้อยสุด  
- พัฒนารูปแบบ ประเมินผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเป็นรายบุคคล  
 
 

เจ้าหน้าท่ี
สามารถให้
ความรู้กับ
ประชาชนในกลุ่ม
เสี่ยงโรค 
DM/HT  
- Population 
strategy การ
ขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานทาง
สังคม (Social 
mobilization) 
ให้ความรู้ DM 
High risk เพื่อ
ปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อน  
 

10.อัตราการคัดกรองDM 
ปชก.กลุ่มเสี่ยง  

 90 
% 

 90  90  90  90  90  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 95.2
5 

98.3
7 

    

11.อัตราผู้ปุวย DMรายใหม่
ลดลง 

 5 
% 

 5  5  5  5  5  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 -7.58 22.5
4 

    

12.อัตราผู้ปุวยDMรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยง 

1.9
5% 

1.9
5% 

1.9
5% 

1.9
5% 

1.9
5% 

1.9
5% 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 1.02 0.86     

13.อัตราการคัดกรอง HT 
ปชก.กลุ่มเสี่ยง  

 90 
% 

 90  90  90  90  90  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 94.30 95.57     

14. อัตราผู้ปุวย Pre HT  
เป็นผู้ปุวย HT รายใหม ่

 8 
% 

 8  8  8  8  8  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 6.30 4.55     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปญัหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G4 : ( KRA2.1.1 ) : ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันโรค 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

 3.กลุ่มวัยท างาน  
1.ผู้ปุวยโรค
เร้ือรังมี 
จ านวนเพิ่ม 
มากข้ึนและ 
ต้องการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 
2.ความแอ 
อัดของผู้มา
รับ บริการ 
3..ลดการเจ็บ 
ปุวย, ปูองกัน
ความ เสี่ยง
ทางคลินิก 
ในกลุ่มโรค
ส าคัญ ลด
ภาวะแทรก 
ซ้อนจาก 
การ เจ็บปุวย 
และพิการ 

S4. 
ส่งเสริมภา 
คีเครือข่าย
และประชา 
ชน มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาระ 
บบเฝูาระวัง
และปูองกัน
โรคไม่
ติดต่อ
เร้ือรัง/โรค
ท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
(หัด คอตีบ) 
และ
โรคติดต่อ
โดยแมลง, 
ฉ่ีหนู 

3.2. ลด
อัตราการฆ่า
ตัวตาย
ส าเร็จ 
ระยะสัน้  
-ลดอัตราการ
พยายามฆา่
ตัวตายซ้ า 
-เพิ่มการ
เข้าถึงบริการ
ผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้า 
 

ระยะยาว  
เพื่อให้
ครอบครัว 
เครือข่าย
ดูแล
สุขภาพจิต
ประชาชน
ได้  
 

 การจัดบริการสาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช  
1 พัฒนาระบบบริการศูนย์ให้
ค าปรึกษาคุณภาพ 
(Psychosocial clinic)  
2 พัฒนาระบบบริการคลินิกจิต
เวชเร้ือรังต่อเน่ือง  
3 พัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ 
บันทึกข้อมูลโปรแกรมศูนย์พึ่งได้
ของส านักบริหารการ
สาธารณสุข  
4 พัฒนาระบบบริการคลินิก
คลายกังวลโดยใช้แพทย์
ทางเลือก  
5 บันทึกข้อมูลผู้ท าร้ายตนเอง
ในwww.suicidethai.com 
เพื่อเป็นข้อมูลทาง 
สถิติ เพื่อการพัฒนางานต่อไป  
6 ด าเนินการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่มโรค 
ได้แก่ กลุ่มโรคจิต โรคเร้ือรังทาง
กาย ผู้ท่ีติดสุรายาเสพติด หญิง  

-พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีและ
ครือข่ายอสม./
ผู้น าชุมชน/แกน
น า  
-อบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลผู้ปุวยจิต
เวช  
 

15. อัตราของผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 

>68
% 

>68 >71 >74 >77 >80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 118.6
0 

118.     

16. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนปชก. 

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 14.29 
1 ราย 

4.55 
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปญัหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G4 : ( KRA2.1.1 ) :  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันโรค 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

 3.กลุ่มวัยท างาน  
1.ผู้ปุวยโรค
เร้ือรังมี 
จ านวนเพิ่ม 
มากข้ึนและ 
ต้องการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 
2.ความแอ 
อัดของผู้มา
รับ บริการ 
3..ลดการเจ็บ 
ปุวย, ปูองกัน
ความ เสี่ยง
ทางคลินิก 
ในกลุ่มโรค
ส าคัญ ลด
ภาวะแทรก 
ซ้อนจาก 
การ เจ็บปุวย 
และพิการ 

S4. 
ส่งเสริมภา 
คีเครือข่าย
และประชา 
ชน มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาระ 
บบเฝูาระวัง
และปูองกัน
โรคไม่
ติดต่อ
เร้ือรัง/โรค
ท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
(หัด คอตีบ) 
และ
โรคติดต่อ
โดยแมลง ,
ฉ่ีหนู 

3.2. ลด
อัตราการฆ่า
ตัวตาย
ส าเร็จ 
ระยะสัน้  
-ลดอัตราการ
พยายามฆา่
ตัวตายซ้ า 
-เพิ่มการ
เข้าถึงบริการ
ผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้า 
 

ระยะยาว  
เพื่อให้
ครอบครัว 
เครือข่าย
ดูแล
สุขภาพจิต
ประชาชน
ได้  
 

ต้ังและหลังคลอด กลุ่มผู้พิการ
เป็นต้น และลงบันทึกในรายท่ีมี
ภาวะซึมเศร้าในโปรแกรมระบบ
ดูแลและเฝูาระวังโรคซึมเศร้า  
7 จัดต้ังกลุ่มไลน์สุขภาพจิต เพื่อ
ใช้ในการติดต่อประสานงานใน
การดูแลผู้ปุวยสุขภาพจิตใน
เครือข่ายสุขภาพจิตอ าเภอ  
8. มีแนวทางการดูแลผู้ปุวยจิต
เวชฉุกเฉิน 
9 สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
ในการดูแลผู้ปุวยโรคจิตเวชใน
พื้นท่ี /อสม.ด้านสุขภาพจิต 
10.ประชาสัมพันธ์การเข้าถึง
บริการโรคจิตเวชครอบคลุม 
การเข้าถึงบริการ 1669 
11. ติดตามเย่ียมบ้านผู้ปุวย
sucide ทุกรายโดยทีมเครือข่าย
สุขภาพจิตในทุกรพ.สต.  
12. เฝูาระวังและคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า  

-พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีและ
ครือข่ายอสม./
ผู้น าชุมชน/แกน
น า  
-อบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลผู้ปุวยจิต
เวช  
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปญัหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G4 : ( KRA2.1.1 ) :  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันโรค  

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives). 

Key Tactics & action 
plans   Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

 3.กลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
1.ผู้ปุวยโรค
เร้ือรังมี 
จ านวนเพิ่ม 
มากข้ึนและ 
ต้องการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 
2.ความแอ 
อัดของผู้มา
รับ บริการ 
3..ลดการเจ็บ 
ปุวย, ปูองกัน
ความ เสี่ยง
ทางคลินิก 
ในกลุ่มโรค
ส าคัญ ลด
ภาวะแทรก 
ซ้อนจาก 
การ เจ็บปุวย 
และพิการ 

S4. 
ส่งเสริมภา 
คีเครือข่าย
และประชา 
ชน มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาระ 
บบเฝูาระวัง
และปูองกัน
โรคไม่
ติดต่อ
เร้ือรัง/โรค
ท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
(หัด คอตีบ) 
และ
โรคติดต่อ
โดยแมลง ,
ฉ่ีหนู 

 1. เพื่อ
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน  
2.ผู้พิการ 
ประเภท 3
ด้านการ
เคลื่อนไหวใน
ชุมชนได้รับ
การฟื้นฟูทาง
กายภาพบา
บัด  
 
 

ระยะยาว  
1.  มีการ
ดูแลผู้ สูง 
อายุระยะ  
ยาว ท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง  
(Long 
term care 
2.ปูองกัน
ไม่ให้เกิดซ้ า
ภายใน 5 ปี  
 
 

1. ส่งเสริมสุขภาพ วัยผู้สูงอายุ 
60ปีข้ึนไป,และผู้พกิาร    
- ด าเนินการต าบล LTC 
-ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ติดตามเย่ียมผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงเป็นรายบุคคล จาก อปป 
- ติดตามเย่ียมผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงเป็นรายบุคคล 
2) พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค ดูแลรักษา และ
ฟื้นฟู ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะ 
สมและตรงกับสภาพปัญหาของ
ผู้สูงอายุโดยทีมสหวิชาชีพ  
3) จัดอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือ
การเคลื่อนไหว โดยการประสา 
นงานจากนักกายภาพบาบัดกับ 
รพท 
5) จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ความรู้เร่ือง
โรคท่ีก่อให้เกิดความพิการ  
6)พัฒนาการดูแลผู้พิการโดยเชิง
รุก  

1พัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว Care 
giver (CG) 
2.ให้ความรู้คนใน
ชุมชน ผู้สูงอาย ุ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันโรค  
 

17. ร้อยละของผู้สูงอายุ
ได้รับการคัดกรอง ADL 

90 
% 

90 90 90 90 90  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 96 90     

18.ร้อยละผู้ปุวย IMC ได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ดีข้ึน (คะแนน BI เพิ่มข้ึน) 

80 
% 

80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปญัหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G4 : ( KRA2.1.1 ) :  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันโรค  

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plans Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
objectives ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1.ผู้ปุวยโรค
เร้ือรังมี 
จ านวนเพิ่ม 
มากข้ึนและ 
ต้องการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 
2.ความแอ 
อัดของผู้มา
รับ บริการ 
3..ลดการเจ็บ 
ปุวย, ปูองกัน
ความ เสี่ยง
ทางคลินิก ใน
กลุ่มโรค
ส าคัญ ลด
ภาวะแทรก 
ซ้อนจาก 
การ เจ็บปุวย 
และพิการ 

S4. 
ส่งเสริมภา 
คีเครือข่าย
และประชา 
ชน มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาระ 
บบเฝูา
ระวังและ
ปูองกันโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง/โรค
ท่ีปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
(หัด คอตีบ) 
และ
โรคติดต่อ
โดยแมลง,ฉ่ี
หนู 

1.กลุ่ม
โรคติดตอ่  
ระยะสัน้  
.1ลดอัตรา
ปุวยอุจจาระ
ร่วง ปูองกัน
โรค  

ระยะยาว  
กลุ่มเครือ 
ข่ายสร้าง
ความรู้ใน
การปูองกัน
โรคแก่
ประชาชน 

- ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรม
สุขภาพในประชาชน  
- อบรมให้ความรู้เครือข่าย
กลุ่มเปูาหมาย  
-ติดตามพื้นท่ีการปุวยและควบ 
คุมไม่ให้เกิดการระบาดท่ีรุนแรง  
-ตรวจติดตามตลาดสดน่าซื้อ 
และกิจกรรมClean food  

- อบรมให้ความรู้
สร้างกระ บวน
การปูองกันและ
ควบคุมโรค
อุจจาระร่วง  
 

19. อัตราปุวยโรคอุจจาระ
ร่วง 2000ต่อแสนประชากร  

2,0
00 

2,0
00 

2,0
00 

2,0
00 

2,0
00 

2,0
00 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 5247.
93 

327.6
3 

    

2 ลดอัตรา
ปุวยไข้เลือด 
ออก 
ระยะสัน้  
- ไม่พบการ
ระบาดสา มา
รถควบคุม
โรคได้  

ระยะยาว  
ประชากร
สามารถ
ก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุง 
ลายอย่าง
ต่อเน่ือง 

- Empowerment ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพ  
- โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกเน้นการท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง การสื่อสาร
ผ่านกลุ่มนักเรียน  

การจัดการ
ความรู้ควบคุม
โรคแก่บุคคลใน
โรงพยาบาล,รพ
สต.และ
ประชาชน  
 

20. อัตราการเกิด
ไข้เลือดออกต่ ากว่า 50/แสน
ประชากร  

50 50 50 50 50 50  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 50.51 9.10     

21. อัตราปุวยตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก  

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน  0 0     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 
ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G5 : ( KRA 2.2.1 ) : ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมสุขภาพ และพัฒนาการควบคุมโรคแบบบูรณาการ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plans Changes  

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1. ผู้ปุวย
ได้รับการ
สร้างเสริม
สุขภาพดูแล
ตนเองถูกต้อง 
 

S5: พัฒนา
และเสริม 
สร้างพฤติ 
กรรม
สุขภาพ 
ประชาชน
สุขภาพดีวิถี
ใหม ่

3.อาหารท่ี 
ปชช.อ าเภอ
กะเปอร์
รับประทานมี
ความ
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน  
ระยะสัน้  
- อาหาร
ปลอดจาก
สารปนเปื้อน  

ระยะยาว  
- พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย 
สาธารณสุข
ในชุมชน 
ให้สามารถ
ด าเนินงาน 
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
ด้านสุข 
ภาพได้ 
อย่างมี
ประสิทธิภา
พและเป็น 
รูปธรรม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
พฤติกรรมสุขภาพ  
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัย  
ของอาหาร  
2. ตรวจสถานท่ีผลิตอาหารและ
น้ าด่ืม  
3. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตรวจ/ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  
  

-อบรมให้ความรู้ 
ชุมชน เร่ืองจาก
พิษสารก าจัด
ศัตรพูืช 
-อบรมให้ความรู้ 
อสม เร่ือง
อันตรายจากสาร
ปนเป้ือนและ
วิธีการใช้ชุด
ทดสอบ  
 

22. สถานท่ีผลิตอาหารและ
น้ าด่ืมได้มาตรฐาน  

ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

    

23. อัตราปุวยจากพิษสาร
ก าจัดศัตรูพืช 

95 % 
 

95 95 95 95 95  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 12.72
= 

2/15,
718 

6.34 
= 

1/15,
774 

    

24.อาหารมีความปลอดภัย
จากสารปนเป้ือน 5 ชนิด 
คือ บอแรกซ์,สารกันรา,
ฟอร์มาลีน,สารฟอกขาว,ยา
ฆ่าแมลง  

95% 95% 95% 95% 95% 95%  

ผลการด าเนนิงาน        
พัฒนาระบบ
การปูองกัน
การเกิด
อุบัติเหตุทาง
จราจร  

ลดการเสีย 
ชีวิตจาก
การบาด 
เจ็บ ทาง
ถนน 

1. สร้างระบบการปูองกัน และ
ลดอุบัติเหตุโดยภาคีเครือข่าย
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
2. โครงการเตรียมความพร้อม
รับอุบัติเหตุหมู่ ทางถนน 

 25.อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน
เกณฑ ์

       

ผลการด าเนนิงาน        
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G5 : : ( KRA 2.2.1 ) :  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมสุขภาพ และพัฒนาการควบคุมโรคแบบบูรณาการ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plans Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1. ผู้ปุวย
ได้รับการ
สร้างเสริม
สุขภาพดูแล
ตนเองถูกต้อง 
 

S5: พัฒนา
และเสริม 
สร้างพฤติ 
กรรม
สุขภาพ 
ประชาชน
สุขภาพดี
วิถีใหม่ 

5.ปูองกัน
ควบ คุมโรค
อุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า  
ระยะสัน้  
- ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การเฝูาระวัง
โรคเครือข่าย
ให้มีความรู้
ด้านควบคุม
ปูองกัน  

ระยะยาว  
- ไม่เกิด
การระบาด
ของโรค
อุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า  
- เครือข่าย
มีส่วนร่วม
ในการดูแล
สุขภาพ
ประชาชน 

-สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน/
ระดับในการควบคุมปูองกันโรค  
-พัฒนาระบบการสื่อสาร
ช่องทางการติดต่อสื่อสารให้
เหมาะสมกับเครือข่ายในการ
แจ้งข่าวโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  
- โครงการซักซ้อมแผนควบคุม 
ปูองกันโรคติดต่อชายแดน (โรค
อุบัติใหม่,อุบัติซ้ า) 5 โรคส าคัญ 
คือ SAR ,อีโบล่า,H1NI และ
ไข้หวัดใหญ่, Covid19 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายด้านการควบคุม
ปูองกันโรค งบ PPA  

พัฒนาอบรม
ความรู้ด้านโรค
อุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ า) 4 โรคส าคัญ 
คือ SAR ,อีโบล่า
,H1NI และ
ไข้หวัดใหญ่ , 
Covid19 
- KM เจ้าหน้าท่ี/
เครือข่ายด้าน
การควบคุม
ปูองกันโรคตาม
แนวทาง 
DMHTT 

26.อัตราการเกิดการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  

50 50 50 50 50 50  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 

 0 54.61 
12/2
1976 
Covi
d19 

    

6. แผนรองรับ 
ICS 

ระยะยาว  
ระบบการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน( ICS )

มีประสิทธิ 
ภาพ 

. พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน( ICS )ให้มีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐาน 

พัฒนาอบรม
ความรู้ระบบการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน( ICS )ให้
มีประสิทธิภาพมี
มาตรฐาน 

27. มีแผนรองรับและซ้อม
แผนอุบัติเหตุหรือเตรียม
ความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณภัย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 
ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 

เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G6 : ( KRA 2.3.1 ) :  การจัดการระบบสุขภาพท่ีดี และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plans Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

KRA 2.2.2:  
. การจัดการ
ระบบสุขภาพ
ท่ีดี และ
ได้รับความ
ร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่าย  
 

S6. 
สนับสนุน
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ของเครือ 
ข่ายบริการ
สุขภาพใน 
เครือข่าย 

ระยะสัน้  
-เพื่อสร้าง
การมีส่วน
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ใน
การจัดการ
สุขภาพ  
 

ระยะยาว  
1. 
ประชาชนมี
สุขภาวะดี 
ภาคี
เครือข่ายมี
ส่วนร่วม  
 

โครงการพัฒนารพ.สต.ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  
-ปรับปรุง CPG โรคURIและ
Diarrhea   

ให้ความรู้ จนท.
รพ.สต.RDU  
 

28.ร้อยละ รพ.สต.ในพื้นท่ีมี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

>60
% 

>60 >60 >60 >60 >60  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 100 100     

-ท าแผนให้ทีมประเมินระดับ
อ าเภอลงประเมินก่อนท่ีทีม
ระดับจังหวัดลงประเมิน  
-ทีมประเมินระดับอ าเภอ
ประเมินปีละ 2 ครั้ง  

-พัฒนาศักย 
ภาพตัวแทน 
CUP ท่ีเป็นทีม
ประเมินระดับ
จังหวัด ให้มาเป็น
พี่เลี้ยงทีมระดับ
อ าเภอ 

29. ร้อยละ รพ.สต.ในพื้นท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.
สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว  

>60
% 

>60 >70 >80 >90 >100  

ผลการด าเนนิงาน  42.86 
3/7 

57.14 
5/7 

    

- ส่งเสริมให้ อปท.ทุกแห่งสมัคร
เข้าร่วมโครงการต าบลส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
(Long term care)  
 

-พัฒนาพยาบาล
วิชาชีพท่ีประจ้า 
รพ.สต.ทุกแห่ง 
ให้ผ่านการอบรม
หลักสูตร Care 
manager (CM)  

30. ร้อยละของต าบลท่ีมี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long term care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์  

>60
% 

>60 >70 >80 >90 >100  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 100 100     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategies ) : ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G6 : ( KRA 2.3.1 ) :การจัดการระบบสุขภาพท่ีดี และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plans Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Proje
cted 
Perf
orm
ance 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

KRA 2.2.2:  
. การจัดการ
ระบบสุขภาพ
ท่ีดี และ
ได้รับความ
ร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่าย  
 

S6. 
สนับสนุน
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ของเครือ 
ข่ายบริการ
สุขภาพใน 
เครือข่าย 

ระยะสัน้  
-เพื่อสร้าง
การมีส่วน
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ใน
การจัดการ
สุขภาพ  
 

ระยะยาว  
1. 
ประชาชนมี
สุขภาวะดี 
ภาคี
เครือข่ายมี
ส่วนร่วม  
 

- พัฒนาศักยภาพ อปท.ให้มี
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบท้ัง 
7 แห่ง มีระบบ EMS ครอบคลุม
ทุกอปท.  
 

สมรรถนะในการ
ท า CPR ใน รพ.
สต. พร้อมท้ัง
ประสาน อปท. 
จัดหาเครื่องมือ
ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
ในชุมชน  
เน้นพื้นท่ีท่ีมีกลุ่ม
เสี่ยงจ านวนมาก 

31. ผู้ปุวยวิกฤต-ฉุกเฉิน อยู่
ใน ER ไม่เกิน 2 ชม. 
(ประเภท1) 

80
% 

80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 78.57 88.3
5 

    

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด / ผ่านเกณฑ์ 
 

31 26 27     

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 82.1 
 

85.71     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (Strategies ) :พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G7 : ( KRA 2.3.2 ) :  : บุคลากร มีสมรรถนะ และเพียงพอ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสุขและปลอดภัย 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

. บุคลกรมี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน 
วิชาชีพ ตาม
ภารกิจงาน 
สมรรถนะ 
ในการดูแล
รักษาผู้ปวุย
ในกลุ่มโรค 
ท่ีเป็นจุดเน้น
และมี
ความสุขใน
การ 
ท างาน 
 
 

S7. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการก าลัง 
คน 
S8. พัฒนา
สมรรถนะ
และความ
เช่ียวชาญใน
การปฏิบัติ 
งานของ
บุคลากร ใน
การดูแลกลุ่ม
โรคท่ีส าคัญ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
S9. 
เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติ 
งานของ
บุคลากร  

ระยะสัน้  
ส่งเสริมการ
พัฒนา
สมรรถนะ
เชิงระบวน 
การ การ
บริการ 
และ
วิชาการให้
เจ้าหน้าท่ี
เกิดการ
เรียนรู้ 

ระยะยาว  
มีแผน 
พัฒนา
บุคลากรท่ี
สอดคล้อง
กับความ
จ าเป็นตาม
ส่วนขาด
จากการ
ประเมิน
สมรรถนะ 
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้จาก
ปัญหาท่ีพบ
ในงาน
เกิดนวตก
รรมการ
แก้ไข
ปัญหา 
 
 

1.วางแผนจัดหา/จัดสรรอัตรา 
ก าลังให้เพียงพอต่อภาระงาน 
1.1 วิเคราะห์ Productivity 
1.2 จัดท าแผนสรรหาอัตราก าลัง 
5 ปี ตามกรอบ FTE 
2. จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนใน 
รพ.ให้เป็นปัจจุบัน  
พัฒนาบุคลากรให้สมรรถนะตาม
ภารกิจในการปฏิบัติงาน 
ประเมินสมรรถนะรายบุคคล 
2. วิเคราะห์ส่วนขาดและจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง
ตามส่วนขาด 
4. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนท่ีก าหนด 
มีทีมสนับสนุนการท าผลงานวิจัย
และวิชาการ 
-สร้างขวัญและก าลังใจให้เหมาะ 
สมและสามารถให้ครองชีพอยู่ได้  
- เพิ่มทักษะเพื่อนามาพัฒนางาน  
- เพิ่มคนให้เหมาะสมกับภาระกิจ
ท่ีได้รับมอบหมาย  

•แผนการพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
service plan) 
โดยจัดการอบรม
ระยะสั้นเพื่อส่ง
แพทย ์พยาบาล 
ทันตแพทย์ เภสัช
กร เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เช่น
งานอุบัติเหตุและ
ห้องฉุกเฉินมีการ
จัดอบรม
หลักสูตร
พยาบาลกู้ชีพ
(advance life 
support)แก่
พยาบาลER ทุก
คน  

1. บุคลากรได้รับการ
อบรมฟื้นฟูตามแผน  

80 80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 100 100     

2. อัตราการติดเช้ือจาก
การปฏิบัติงาน 

3% 3% 3% 3% 3% 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

0 0.87 
=1คน 

2.50 
3/12

0 

    

3.. ร้อยละความผูกพัน 
ในองค์กรของบุคลากร  

>  70 >  70 >  70 >  70 >  70 >  70  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 56.4      

4. อัตรา Retention rate  
 

 80  80  80  80  80  80  

ผลการด าเนนิงาน  98.25 100     
5.ร้อยละของหน่วยงานมี 
Productivity (90-110) 

80 80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน  75 75     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (Strategies ) :พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G7 : ( KRA 2.3.2 ) : บุคลากร มีสมรรถนะ และเพียงพอ มคีุณธรรมจรยิธรรม มีความสุขและปลอดภัย 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plans 

Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

. บุคลกรมี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน 
วิชาชีพ ตาม
ภารกิจงาน 
สมรรถนะ 
ในการดูแล
รักษาผู้ปุวย
ในกลุ่มโรค 
ท่ีเป็นจุดเน้น
และมี
ความสุขใน
การ 
ท างาน 
 
 

S7. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการก าลัง 
คน 
S8. พัฒนา
สมรรถนะ
และความ
เช่ียวชาญใน
การปฏิบัติ 
งานของ
บุคลากร ใน
การดูแลกลุ่ม
โรคท่ีส าคัญ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
S9. 
เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติ 
งานของ
บุคลากร  

ระยะสัน้  
เพื่อพัฒนา
โรงพยาบา
ลให้น่าอยู่
อย่างมี
ความสุข 
บุคลากรมี
สมรรถนะดี  
 

ระยะยาว 
บุคลากรมี
ความ
ผูกพันต่อ
องค์กร  
 

1.เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ  
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชมรม  
3จูงใจสร้างความรักและผูกพันธ์
ภายในองค์กรความพึงพอใจใน
การท างาน 
-จัดต้ังทีม รับฟังความเห็น 
4 โครงการพัฒนาค่านิยมสู่
วัฒนธรรมองค์กรกิจกรรม ศุกร์ 
(สุข) พัฒนา 
5.โครงการพัฒนาคุณธรรม จิรย
ธรรม- กิจกรรมตักบาตร 
-ร่วมกิจกรรมตามศาสนกิจท่ี
ส าคัญ 
6.บุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร  
7. มีการตรวจสุขภาพและ
ประเมินสมรรถภาพประจ าป ี
8. ส่งเสริมให้จนท.ท่ีมีผลการ
ตรวจสุขภาพผิดปกติเข้าร่วม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

- จัดอบรมเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรม
บริการของ
บุคลากรทุกคน    

6.. ร้อยละความพึงพอใจ
และความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

>  70 >  70 >  70 >  70 >  70 >  70  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 56.4      

7. เจ้าหน้าท่ีผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสุขภาพ 

 80  80  80  80  80   

ผลการด าเนินงาน 
 

668 100 100     

8 กลุ่มดี  70  70  70  70  70   
ผลการด าเนินงาน 

 
621 63.7

8 

95.5
9 

    

9 กลุ่มเสี่ยง  25  25  25  25  25   
ผลการด าเนินงาน 3340

0 
6.09 

 
4.41     

10 กลุ่มปุวย   10   10   10   10   10   
ผลการด าเนนิงาน 8 7.8 6.67     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (Strategies ) :พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G8 : ( KRA 3..3.1 ): การจัดการความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plans 

Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

    9. ก าหนดนโยบายส่งเสริม
บุคลากรในการเรียนรู้และ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
และพัฒนา  
10. ถ่ายทอดนโยบายส่งเสริม
บุคลากรในการเรียนรู้และ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
และพัฒนา  
11. ปรับปรุงระบบการฝึกอบรม
การวิจัยและการพฒันา  
-จัดกิจกรรม CoP ด้านการ
พัฒนา Best Practice และ
Innovation  
12.จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงาน R2R, Best 
Practice และ Innovation  
13. จัดท าคลังความรู้ของ
โรงพยาบาลให้บุคลากรเข้าถึง
โดยง่ายด้วย internet 

 11. จ านวน นวตกรรมท่ีเกิด
จากการน ากระบวน 
LEAN/CQI/R2R เพิ่มข้ึน 

20 21 22 23 24 25  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 24 24     

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด / ผ่านเกณฑ์ 11 
 

9 10     

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 

75 88     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) :  องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  ( RM ) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plan  Changes 

HR & 
Education Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long term 

goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 
1.องค์กรมี
ระบบบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรท่ีดี
ส่งผลต่อ
คุณภาพการ
จัดการ
บริหาร  
 

S11.พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง
ใน องค์กร 
โดยใช้
มาตรฐาน 
2P Safety 
Hospital  

1. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและมีความปลอดภัย  
ระยะสัน้  
- เพิ่มประ
สิทธ ิภาพ
ความ
ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
-เพิ่มการ
ค้นหาความ
เสี่ยงเชิงรุก 
- เพื่อให้มี
การรายงาน
อุบัติการณ์ได้
ถูกต้อง
ทันเวลา 
- เพื่อให้มี
การวิเคราะห์
จัดการความ
เสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ระยะยาว 
.ส่งเสริม
วัฒนธรร
มความ
ปลอดภัย
ตาม 2 P 
Safety 
( 9
มาตรฐาน
ส าคัญที่
จ าเป็น ) 
 

1.ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพให้มี
ความปลอดภัยความเสี่ยง 
1.ก าหนดเข็มมุ่งความปลอดภัย 
2. 1.ด้านความปลอดภัยของ
ผู้ปุวย (Patient Safety) จัดทา
แผนครอบคลุม SIMPLE  
2.ด้านความปลอดภัยของ
บุคลากร (Personel Safety) 
วิเคราะห์ข้อมูล ท่ีสาคัญตาม 
SIMPLE  
3.กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางการรายงานความเสี่ยง 
4.ก าหนดให้มีการท า RCA ใน
ความเสี่ยงระดับE ข้ึนไป 
5.ทบทวน / วิเคราะห์อุบัติ 
การณ์ความเสี่ยงทุก 3 เดือน 
6. ติดตามประเมินประสิทธิผล
ของระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและ RM Register 

-การปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าท่ีใหม่
เกี่ยวกับระบบการ
บริหารความเสี่ยง  
- .จัดแผนการ
ประชุม/อบรม-
จนท.เรื่องการ
ค้นหาความเสี่ยง 
และการจัดระดับ
ความเสี่ยงและการ
ท าRCA และ RM 
Register 
-การใช้โปรแกรม 
NRLS ในการ
รายงานความเสี่ยง 
 
 

1. ร้อยละความส าเร็จ
จุดเน้นความปลอดภัย 2 P 
Safety 

>  
80% 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 70 91.67     

2.จ านวนความเสี่ยงท่ีได้รับ
รายงานท้ังหมด  

เพิ่มข้ึ
น 
10% 

เพิ่มข้ึ
น 
10% 

เพิ่มข้ึ
น 
10% 

เพิ่มข้ึ
น 
10% 

เพิ่มข้ึ
น 
10% 

เพิ่มข้ึ
น 
10% 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

1113 1,516 1890     

3. อุบัติการณ์ความเสี่ยง 
ความรุนแรงระดับ 4 ลดลง 

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง  

ผลการด าเนนิงาน 
 

15 5 2     

4. จ านวนข้อร้องเรียน 
ระดับ 4 ลดลง 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 

 
 2 1     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) :  องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  ( RM ) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plan  
Changes 

HR & 
Education Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
mance Short term 

objectives 
Long 
term 
goals 

ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1.องค์กรมี
ระบบบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรท่ีดี
ส่งผลต่อ
คุณภาพการ
จัดการ
บริหาร  
 

S11.พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง
ใน องค์กร 
โดยใช้
มาตรฐาน 
2P Safety 
Hospital  

1. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและมีความปลอดภัย  
ระยะสัน้  
- เพิ่มประ
สิทธ ิภาพ
ความ
ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
-เพิ่มการ
ค้นหาความ
เสี่ยงเชิงรุก 
- เพื่อให้มี
การรายงาน
อุบัติการณ์ได้
ถูกต้อง
ทันเวลา 
- เพื่อให้มี
การวิเคราะห์
จัดการความ
เสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ระยะยาว 
.ส่งเสริม
วัฒนธรร
มความ
ปลอดภัย
ตาม 2 P 
Safety 
( 9
มาตรฐาน
ส าคัญที่
จ าเป็น ) 
 

7.การพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียน 
-การจัดต้ังศูนย์หลักประกันรับ
เร่ืองระบบบริการและสิทธิการ
รักษา 
-การเพิ่มระบบตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน 
- เพิ่มช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน
ตลอด 24 ช่ัวโมงทางFB รพ. 
-มีการตอบกลับเรื่องร้องเรียน
และมีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา /ข้อร้องเรียนใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
-มีการแจ้งผลการด าเนินงานแก่
ผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
-มีคณะท างานพิจารณาข้อ
ร้องเรียนท่ีมีความซับซ้อน 
-มีระบบด าเนินการไกล่เกลี่ย 
-กรณีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา41 
และมาตรา18(4 )มีการด า เนิน
การตามแนวทางท่ีก าหนด 

-การปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าท่ีใหม่
เกี่ยวกับระบบการ
บริหารความเสี่ยง  
- .จัดแผนการ
ประชุม/อบรม-
จนท.เรื่องการ
ค้นหาความเสี่ยง 
และการจัดระดับ
ความเสี่ยงและการ
ท าRCA และ RM 
Register 
-การใช้โปรแกรม 
NRLS ในการ
รายงานความเสี่ยง 
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) : องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  ( ENV ) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strateg

y)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action 
plans 

Changes 

HR & 
Education Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
1. มีระบบ
สาธารณูปโภค 
และระบบ
สนับสนุนทาง 
การแพทย์ ท่ีมี
คุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
2. ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ผ่านเกณฑ์
และผลการ
ตรวจค่าน้ า
เสีย ผ่าน
เกณฑ์ทุก
Parameter  

S12. 
พัฒนา
ระบบ
สิ่งแวดล้อ
มและ
ระบบ 
ปูองกัน
ควบคุม
การติดเช้ือ
ท่ี
ปลอดภัย
ใน 
โรงพยาบา
ล 
 

2. พัฒนาโครงสร้างอาคาร- สถานที–่สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 2 P Safety  
1.ปรับปรุง  บ ารุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง  การจดัการสิ่งแวดล้อมทีป่ลอดภัย  

ระยะสัน้  
อาคาร
บริการ
สะดวก 
ปลอดภัย 
การจัดการ
วัสดุของ
เสียและ
อันตรายท า
ได้ตาม
มาตรฐาน  
  

ระยะยาว  
เตรียมแผน
รองรับ
ภาวะ
ฉุกเฉิน 
อุบัติภัย 
อัคคีภัย 
และ
ด าเนินการ
ให้ความ
ปลอดภัย
เป็น
วัฒนธรรม
องค์กร 

1ระบบความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพ  
- คณะกรรมการทีม ENV เดิน
ส ารวจ (ENV round) ในเรื่อง
ความปลอดภัย อาคารสถานท่ี  
อัคคีภัย ไฟฟูา ประปา น้ าเสีย 
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในแต่ละ
หน่วยงาน ทุก 6 เดือน   
-ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ
ภายนอกปีละ 1 ครั้ง  
- ท าแผนปรับปรุงแก้ไข 
- เพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย โดยการเพิ่มกล้อง
วงจรปิดอีก 5ตัวและมี รปภ. 
-ปรับปรุงหลังคาวมยและคลังยา 
- ปรับปรุง ห้องแยกโรค AIIR ให้
ได้มาตรฐาน 
- ทบทวนปรับปรุงระบบการ
ปูองกันการแพร่กระจายเช้ือ
ชนิด Air borne และเช้ือด้ือยา 

- อบรมให้ความรู้
บุคลากร เร่ือง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัย 
เช่น 5 ส  
 

5.อุบัติการณ์อุบัติเหตุจาก
โครงสร้างอาคารและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  
ระดับ 4  

ลดลง 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     

6. จ านวนครั้งของทรัพย์สิน
สูญหายโดยมี หลักฐาน
แสดง 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     

 
 
 



 48 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) :  องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  ( ENV ) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strateg

y)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
1. มีระบบ
สาธารณูปโภค 
และระบบ
สนับสนุนทาง 
การแพทย์ ท่ีมี
คุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
2. ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ผ่านเกณฑ์
และผลการ
ตรวจค่าน้ า
เสีย ผ่าน
เกณฑ์ทุก 
Parameter  

S12. 
พัฒนา
ระบบ
สิ่งแวดล้อ
มและ
ระบบ 
ปูองกัน
ควบคุม
การติดเช้ือ
ท่ี
ปลอดภัย
ใน 
โรงพยาบา
ล 
 

2.   ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย  
ระยะสัน้  
อาคาร
บริการ
สะดวก 
ปลอดภัย 
การจัดการ
วัสดุของ
เสียและ
อันตรายท า
ได้ตาม
มาตรฐาน  
  

ระยะยาว  
เตรียมแผน
รองรับ
ภาวะ
ฉุกเฉิน 
อุบัติภัย 
อัคคีภัย 
และ
ด าเนินการ
ให้ความ
ปลอดภัย
เป็น
วัฒนธรรม
องค์กร 

- ค้นหาจุดเสี่ยงอัคคีภัย และส ารวจ
จุดท่ีต้องมีการติดต้ังสัญญาณเตือน
เวลาเพลิงไหม้/smoke detector  
-จัดท าแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย  
- ติดต้ังสัญลักษณ์ปูายทางหนีไฟ 
- ติดต้ังถังดับเพลิงให้ครอบคลุมจุด
เสี่ยงในรพ.ตามมาตรฐานทุก 20 
เมตร หรือ200 ตารางเมตร/ 1 ถัง  
- ติดต้ัง smoke detector, fire 
alarm  ในจุดเสี่ยงท่ีคลังยา ท่ีเก็บ
ออกซิเจน  จ่ายกลาง และตรวจเช็ค
ความพร้อมใช้งาน  ทุก 6 เดือน  
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ  และ
ทดสอบความพร้อมใช้งานของ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ smoke 
detectorและถังดับเพลิง  ทุกเดือน 
- ทีม ENV สรุปรายงานผลการ
ทดสอบความพร้อมใช้งานของ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ smoke  
detector  และถังดับเพลิง ให้ทีม
น ารับทราบ 

- อบรมให้
ความรู้แก่
บุคลากรทุกคน  
และซ้อมแผน
อัคคีภัยเป็น
ประจ าทุกปี 
- รายงาน
สรุปผลการ
ซ้อมแผน
อัคคีภัยให้ทีม
น ารับทราบ 
 

7. รพ.มีแผนและการซ้อม
แผนอัคคีภัย 1ครั้ง/ ปี 

1ครั้ง/ 
ปี 

1 1 1 1 1  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     

8. อุบัติการณ์เพลิงไหม้ใน
โรงพยาบาล 

0 0 0 0 0   

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 2     

        



 49 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) :  องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  (ระบบสาธารณูปโภค ) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Proje
cted 
Perfo
rman

ce 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
1. มีระบบ
สาธารณูปโภค 
และระบบ
สนับสนุนทาง 
การแพทย์ ท่ีมี
คุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
2. ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ผ่านเกณฑ์
และผลการ
ตรวจค่าน้ า
เสีย ผ่าน
เกณฑ์ทุก
Parameter  

S12. 
พัฒนา
ระบบ
สิ่งแวดล้อ
มและ
ระบบ 
ปูองกัน
ควบคุม
การติดเช้ือ
ท่ีปลอดภัย
ใน 
โรงพยาบา
ล 
 

3.  ระบบสาธารณูปโภค  
ระยะสัน้  
อาคาร
บริการ
สะดวก 
ปลอดภัย 
การจัดการ
วัสดุของ
เสียและ
อันตรายท า
ได้ตาม
มาตรฐาน  
  

ระยะยาว  
เตรียมแผน
รองรับ
ภาวะ
ฉุกเฉิน 
อุบัติภัย 
อัคคีภัย 
และ
ด าเนินการ
ให้ความ
ปลอดภัย
เป็น
วัฒนธรรม
องค์กร 

- จัดท าคู่มือ  แนวทาง แผนผัง  
ผู้รับผิดชอบ  สมุดบันทึกผลการ
ด าเนินงาน  ในการตรวจสอบสภาพ
การบ ารุงรักษา  และแนวทางแก้ไข
เมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปัญหา
ขัดข้อง 
- กิจกรรมตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพระบบสาธารณูปโภค 
    1)  ส่งตรวจน้ าด่ืมและน้ าใช้ตาม
เกณฑ์คุณภาพ 
    2) บ ารุงรักษาระบบประปา 
น้ าประปาใช้ได้ใน 48 ช่ัวโมง 
    3) การบ ารุงรักษาระบบไฟฟูา
ฉุกเฉิน 
    4) การใช้ไฟส ารองชดเชย ใน 
10 วินาที  
    5) ปูองกันฟูาผ่าติด Surge 
Protection 
    6) การฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย 
 

- อบรมให้
ความรู้แก่
บุคลากรทุกคน  
และซ้อมแผน
อัคคีภัยเป็น
ประจ าทุกปี 
- รายงาน
สรุปผลการ
ซ้อมแผน
อัคคีภัยให้ทีม
น ารับทราบ 
 

9. ดัชนีวัดคุณภาพน้ าเสีย
หลังผ่านการบ าบัด ทุก
พารามิเตอร์ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ ์

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 ไม่
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

    

10. ดัชนีวัดคุณภาพ
น้ าประปาทุกพารามิเตอร์ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) : องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  (การจัดการขยะ/ เครื่องมือ) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals 

ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
1. มีระบบการ
จัดการขยะที่
ถูก ต้องท้ัง
เครือข่าย และ
ขยายผลสู่
ชุมชน 

S12. 
พัฒนา
ระบบ
สิ่งแวดล้อ
มและ
ระบบ 
ปูองกัน
ควบคุม
การติดเช้ือ
ท่ีปลอดภัย
ใน รพ. 

4. การจัดการขยะ  
ระบบการ
จัดการขยะ
ติดเช้ือ 
ควบคุมการ
แพร ่
กระจาย
เช้ือ   

พัฒนา 
การบริหาร
จัดการ
ระบบ
สิ่งแวดล้อม    
 

- พัฒนาระบบการจัดการขยะติด
เช้ือ  ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ   
- ทบทวนระบบการจัดการขยะที่ถูก 
ต้องท้ังเครือข่าย และขยายผลสู่
ชุมชน 
- ติดตามควบคุมก ากับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการจัดการขยะ ท้ัง
เครือข่าย 
- ติดตามการจัดการขยะติดเช้ือใน
ชุมชน การท าลายขยะของบริษัท 
เอกชน 

อบรม
เจ้าหน้าท่ีการ
จัดการขยะติด
เช้ือ  ควบคุม
การ
แพร่กระจาย
เช้ือ   

11. ร้อยละการจัดการขยะ
ได้ถูกต้อง 

80 80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 89.6
5 

90.6     

ความท้าทาย 
3.  ระบบ
เครือ่งมือพทย์ 
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย
ต่อท้ัง
บุคลากร  
ผู้รับบริการ
และงแวดล้อม 

S12. 
พัฒนาระ 
บบสิ่ง 
แวดล้อม
และระบบ 
ปูองกัน
ควบคุม
การติดเช้ือ
ท่ีปลอดภัย
ใน รพ. 

5. ด้านเคร่ืองมือแพทย ์  
เครื่องมือ
แพทย์
พร้อมใช้ 
ปลอดภัย
ผู้รับบริการ 
 

เครื่องมือ
แพทย์
พร้อมใช้ 
ปลอดภัย
ผู้รับบริการ 
 

1. โครงการ : เครื่องมือแพทย์พร้อม
ใช้ ปลอดภัยผู้รับบริการ 
2. แผนท่ี 1  การสอบเทียบและ
บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (โดย
บริษัทสอบเทียบภายนอก ) 
3. แผนท่ี 2  การจัดหา ส ารอง ซ่อม
บ ารุงเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้
งาน 

- พัฒนา
ศักยภาพ
ความรู้  เตรียม
ความพร้อม
เครื่องมือ
แพทย์ก่อนใช้
งาน 
 

12. อุบัติการณ์เครื่องมือ
แพทย์ชนิดความเสี่ยงสูงไม่
พร้อมใช้ 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) :  องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  (ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals 

ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
3.  ระบบ 
อาชีวอนามัย 
การส่งเสริม
สุขภาพ 
บุคลากร 
ได้มาตรฐาน
และ 
ปลอดภัยต่อ
ท้ังบุคลากร  
ผู้รับ 
บริการและ
สิ่งแวดล้อม 

S12. 
พัฒนา
ระบบ
สิ่งแวดล้อ
มและ
ระบบ 
ปูองกัน
ควบคุม
การติดเช้ือ
ท่ีปลอดภัย
ใน รพ. 

6. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  
6.  การ
บริหาร
จัดการ
ระบบ    
สิ่งแวดล้อม  
เครื่องมือ   
อาชีวอนา
มัย  การ
ปูองกัน 
การติดเช้ือ   
มีคุณภาพ  
ตาม
มาตรฐาน
และ
ปลอดภัย 

8.   
ส่งเสริม
ระบบ
เครื่องมือ
แพทย์    
อาชีวอนา
มัย   ความ
เสี่ยงจาก
การท างาน 
และการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
บุคลากร   

แผนท่ี 1.  การตรวจประเมินการ
ด าเนินงานการประเมินความเสี่ยง 
จากการท างานของ บุคลากรใน
โรงพยาบาล ( RAH 01)  
แผนท่ี 2.  การตรวจสิ่งแวดล้อม
ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
แผนท่ี 3.  การแก้ไข ควบคุมและ
ปูองกันความเสี่ยงท่ีตรวจพบ (จาก 
RAH01/ เดินส ารวจ / ข้อร้องเรียน 
/ อุบัติการณ์ / ใบ IR) 
แผนท่ี 4.  การตรวจสุขภาพ
สมรรถภาพร่างกายบุคลากรตาม
หน่วยงานท่ีมีความเสี่ยง 
(สมรรถภาพปอด  สมรรถภาพการ
มองเห็น  สมรรถภาพการได้ยิน  
สารปรอทตกค้าง  รังสีเกิน) 
แผนท่ี 5.  การใช้อุปกรณ์ปูองกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากการท างาน 

- พัฒนา
ศักยภาพ
ความรู้  เตรียม
ความพร้อม
เครื่องมือ
แพทย์ก่อนใช้
งาน 
- พัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีให้มี
ความรู้ด้าน 
อาชีวอนามัย
และโรคท่ีเกิด
จากการท างาน 
 

13. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงจากการท างาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล 
(ของส านักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
โรค)  ระดับ 5 

ระดับ 
5 

 

ระดับ 
5 

 

ระดับ 
5 

 

ระดับ 
5 

 

ระดับ 
5 

 

ระดับ 
5 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 4 4     

14. อุบัติการณ์เจ้าหน้าท่ี
บาดเจ็บจากการท างาน การ
เกิดอุบัติการณ์ระดับ 4 

0 0 0 0 0 0  

  0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) : องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  (ระบบควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ (IC ) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1.องค์กรมี
ระบบบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรท่ีดี
ส่งผลต่อ
คุณภาพการ
จัดการบริหาร
ด้าน ระบบ
ควบคุมและ
ป้องกันการ
ติดเชื้อ (IC ) 
2.ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ความ
ปลอดภัยตาม 
2P safety 
และ 9
มาตรฐาน
ส าคัญและ
จ าเป็น 
 

S12. 
พัฒนา
ระบบ
สิ่งแวดล้อม
และระบบ 
ปูองกัน
ควบคุม
การติดเช้ือ
ท่ีปลอดภัย
ใน รพ. 

7. การพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC )  
เพื่อให้มี
ระบบการ
รายงาน
อุบัติการณ์
ได้ถูกต้อง 
ทันเวลา 
เพื่อให้มี
การน า
ข้อมูลการ
ติดเช้ือไปใช้
ในการ
พัฒนาการ
ปูองกัน 
ควบคุมการ
แพร่กระจา
ยเช้ือ 
 

อัตราการติด
เช้ือท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญ
ของรพ.ได้รับ
การแก้ไข 
มีการน าผล
การเฝูาระวัง
เช้ือด้ือยาไป
ใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การดูแล
ผู้ปุวยร่วมกับ
ทีมท่ีเกี่ยว 
ข้องในการ
พัฒนาแนว
ปฏิบัติ การ
รักษาด้วยยา 
Antibiotic ท่ี
เหมาะสมใน 
รพ. 

-. ทบทวนแนวทางการรายงาน
อุบัติการณ์การติดเช้ือ 
-สนับสนุนให้หน่วยงานมีกิจกรรม
ทบทวนอุบัติการณ์ กรณีมีการติด
เช้ือในหน่วยงาน 
- ส่งเสริม สนับสนุน การ
ปฏิบัติงานโดยใช้หลัก standard 
precaution 
รายงานผลการเฝูาระวังการ  ติด
เช้ือให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน
ผ่าน One page summery 
- น าระบบ IT มาใช้ในการรายงาน
เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว 
ทันเวลา  
 

-จัดอบรม
ทบทวนแนว
ทางการวินิจฉัย
การ ติดเช้ือ 
-จัดส่ง ICWN 
อบรมการท า 
Control chart 
ส าหรับใช้ใน
การเฝูาระวัง
การ ติดเช้ือใน
หน่วยงาน 
-ส่ง ICWN 
อบรมด้านการ
ปูองกันควบคุม
การติดเช้ือ
หลักสูตร 2 
อาทิตย ์
 

15. อัตราการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล(ต่อวันนอน) 

3 : 
1,00

0 

3  3  3  3  3  

ผลการด าเนินงาน 
 

 1.02 0     

16. อตัราการตดิเชื้อจาก
การปฏิบตัิงานของบคุลากร 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนินงาน 
 

0 0 2.50 
3/12

0 

    

17. อัตราการติดเช้ือ UTI 
on Cath  

3 : 
1,00

0 

3  3  3  3  3  

ผลการด าเนินงาน 
 

0 0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) : องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  (พัฒนาระบบยา Medication Safety) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1.องค์กรมี
ระบบบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรท่ีดี
ส่งผลต่อ
คุณภาพการ
จัดการ
บริหารด้าน
ระบบยา 
Medication 
Safety 
2.ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ความ
ปลอดภัยตาม 
2P safety 
และ 9
มาตรฐาน
ส าคัญและ
จ าเป็น 

S14. 
พัฒนา
ระบบยาให้
มีความ
ปลอดภัย 

8. พัฒนาระบบยา Medication Safety  
PTC:
คณะกรรม
การบริหาร
ยา  
ระยะสั้น  
-ลด
คลาดเคลื่อ
นจากการ
ใช้ยาที่
เกิดข้ึน
ได้รับแก้ไข
เพื่อให้
ผู้ปุวยได้รับ
ความ
ปลอดภัย
สูงสุดจาก
การใช้ยา  

--
ผู้รับบริการ
ได้รับ
บริการตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย
ด้านยา  
 

- ปรับปรุงกระบวนการทางานในทุก
ระบบท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนทาง
ยาหรือมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความ
คลาดเคลื่อนโดยวางแนวทางให้
ผู้ปฎิบัติรับทราบและปฎิบัติตาม  
การลดการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาวางมาตรการติดตาม 
-เฝูาระวังให้เกิดความปลอดภัย เมื่อ
ใช้ยาความเสี่ยงสูง อย่างเป็นระบบ
และแนวทางเดียวกันทุกหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล  
-วางแผนพัฒนาระบบการคัดกรอง
แพ้ยาให้ผู้ปุวย และญาติมีส่วนร่วม 
โดย จัดท าปูายประชาสัมพันธ์
กระตุ้น ผู้ปุวยและญาติ สามารถจ า
ช่ือยาที่แพ้และพกบัตรแพ้ยามาด้วย
ทุกครั้งท่ีมา รพ. และรพสต. ให้
หน่วยงานในรพ.และ รพสต. 
-การประเมินการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
ให้เหมาะสมในกลุ่มโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
ท้องเสีย การติดตามการใช้ยาผู้ปุวย  

- เน้นการ
รายงานความ
คลาดเคลื่อน
ทางยาที่
ต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ เพื่อ
ได้รับการ
ประมวลผล
วิเคราะห์
สาเหตุของการ
เกิดความคลาด
เคลื่อ 
 

18. อัตราความคลาดเคลื่อน
ด้านยา (ผู้ปุวยนอก+ใน) 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

 

ผลการด าเนินงาน  0.26 0.52     
19. อัตราความคลาดเคลื่อน
ด้านยาผู้ปุวยนอก 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

 

ผลการด าเนินงาน  0.22 0.54     
20. อัตราความคลาดเคลื่อน
ด้านยาผู้ปุวยใน 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

 

ผลการด าเนินงาน  0.11 0.55     
21. .อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ า 0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนินงาน  0 0     
22.อัตราผู้ปุวยท่ีไม่ได้รับยา
เดิมขณะadmit/discharge 
(med. reconcile) 

2% 2% 2% 2% 2% 2%  

ผลการด าเนินงาน  0 0     
23.ร้อยละการใช้ยา
ปฏิชีวนะในบาดแผลสด 

≤40
% 

≤40
% 

≤40
% 

≤40
% 

≤40
% 

≤40
% 

 

ผลการด าเนินงาน  33.5
6 

27.4
3 

    

 



 54 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G9 : ( KRA 2.4.1) : องค์กรมีระบบบริหารจัดการระบบงานท่ีส าคัญมีประสิทธิภาพ  (พัฒนาระบบยา Medication Safety) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1.องค์กรมี
ระบบบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรท่ีดี
ส่งผลต่อ
คุณภาพการ
จัดการ
บริหารด้าน
ระบบยา 
Medication 
Safety 
2.ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ความ
ปลอดภัยตาม 
2P safety 
และ 9
มาตรฐาน
ส าคัญและ
จ าเป็น 

S14. 
พัฒนา
ระบบยาให้
มีความ
ปลอดภัย 

    24.ร้อยละการใช้ยา
ปฏิชีวนะโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน 

≤20
% 

≤20
% 

≤20
% 

≤20
% 

≤20
% 

≤20
% 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

 15.3
2 

16.2
7 

    

25.ร้อยละการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน NLครบก าหนด 

≤10
% 

≤10
% 

≤10
% 

≤10
% 

≤10
% 

≤10
% 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

 0 0     

-ลด
คลาดเคลื่อ
นจากการ
ให้เลือด 

Medicatio
n Safety 
(M 4 : 
Blood 
Safety) 

จัดท าแนวทางการให้เลือดตาม
มาตรฐานธนาคารเลือดและงาน
บริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย 
- จัดท าแนวทางการและแบบฟอร์ม
การขอเลือด รับเลือด ตรวจสอบ
เลือดโรงพยาบาลหนองคาย 
ทะเบียนรับส่งเลือด 
- จัดท าแบบฟอร์มเฝูาระวังปฏิกิริยา
จากการให้เลือด parameter ท่ีต้อง
แจ้งแพทย์ 
- น าข้อมูลปฏิกิริยาจากการให้เลือด
มาปรับปรุงระบบ 

- ให้ความรู้การ
ให้เลือดอย่าง
ปลอดภัยแก่
พยาบาลผู้ให้
เลือด การเฝูา
ระวังปฏิกิริยา
จากการให้
เลือด 
- ประชุม
ทบทวน
แลกเปลี่ยน
เรียนรูป้รับปรุง
ระบบ 

26. อัตราการให้เลือดผิดหมู่ 
 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนินงาน 
 

 0 0     

27. อัตราการให้เลือดผิดคน 
 

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนินงาน 
 

 0 0     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 

เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G10 :(KRA 2.4.1): องค์กรมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

: ส่งเสริมการ
บริหารงาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
S1 : 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน  

S14 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
เทคโนโลยี
และ การ
จัดการ
ความรู ้
 

9. องค์กรมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
-เพ่ือสร้าง
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
องค์กร  
 

องค์กรมี
คุณธรรม 
ความ
โปร่งใส  
 

1. มีการประกาศเจตจ านงสุจริต  
2. มีการด าเนินงานและการจัดท า
แบบประเมินตามกระบวนการ 
Integrity and Transparency 
assessment (ITA)  
3.การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กร 
3.1ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็น 
3.2ประเมินตามเกณฑ์ ITA ผ่าน
เว็บไซต์ 
3.3ปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์ 
 

พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดท า
แบบประเมิน 
ITA  
 

28. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตาม
แบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ ์(Evidence Base)  

100 100 100 100 100 100  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 100 100     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G11 ( KRA 3.4.1) : ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยมีีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

KRA 3.4.1
ระบบ
สารสนเทศ
และ
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 
ความท้าทาย 
3. มีระบบ 
การบันทึก
เวชระ เบียน
การจัด การ
ข้อมูลข่าว 
สาร
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยเอื้อ
ต่อการน ามา
พัฒนาเป็น
ความ รู้และ 
ภูมิปัญญาใน
ระบบการให้ 
บริการ
สุขภาพ 

S15 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
เทคโนโลยี
และ การ
จัดการ
ความรู้ 
 

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อให้การ
บัน ทึกเวช
ระเบียน
ครบถ้วน  
ถูก ต้อง  
น าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
และการ
จัดการ
ความรู้มา
ใช้ในการ
บริหาร
จัดการและ
บริการ
สุขภาพ  
ทุก
หน่วยงาน  
ทุกทีม
ระบบ  
(IM) 

  
โรงพยาบา
ลผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
ระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ  
และ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
ทุกระดับ 
 

1.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดการความรู้ 
1.1 พัฒนาการบันทึกเวชระเบียน  
1.2. พัฒนาความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ ของข้อมูล 43/50  แฟูม 
1.3. พัฒนารายงานตัวช้ีวัดคุณภาพ  
1.4. จัดท าคลังความรู้ของ
โรงพยาบาลให้บุคลากรเข้าถึง
โดยง่ายด้วย internet 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Hardware, Software, People 
ware) เพื่อบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ  

ระบบ Internet  
ระบบ LAN  
โปรแกรมปฏิบัติการ (Hos-OS)  
ระบบการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล Internet Hos-OS  
เวชระเบียน)  

ระบบ Thai refer  
พัฒนาศักยภาพผู้บันทึก ผู้ใช้ 

ระบบสารสนเทศ  

- อบรม 
Update การ
บันทึกเวช
ระเบียน  
 

29อัตราความสมบรูณ์ของ
เวชระเบียนผู้ปุวยนอก 

80 80 80 80 80 80  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 79.1
4 

รอ     

30.อัตราความสมบรูณ์ของ
เวชระเบียนผู้ป่วยใน 

80 80 80 80 80 80  

  84.7
2 

รอ     

31. อุบัติการณ์ การล่มของ
ระบบเครือข่ายภายใน
โรงพยาบาลเกนิ 30 นาท ี

0 0 0 0 0 0  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 1 2     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  : G ) G11 ( KRA 3.4.1) : ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยมีีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

ความท้าทาย 
3. มีระบบ 
การบันทึก
เวชระ เบียน
การจัด การ
ข้อมูลข่าว 
สาร
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยเอื้อ
ต่อการน ามา
พัฒนาเป็น
ความ รู้และ 
ภูมิปัญญาใน
ระบบการให้ 
บริการ
สุขภาพ 

S15 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
เทคโนโลยี
และ การ
จัดการ
ความรู ้
 

11. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อ
เสริมสร้าง
ความ
สมบูรณ์ใน
ระบบ
ฐานข้อมูล
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ท่ีมีคุณภาพ  
 

Smart 
Services  
ยกระดับ
การจัด 
บริการ
ทางการ 
แพทย์ด้วย
ระบบดิจิ 
ตอล และ 
Applicatio
n อย่างมี
ระบบ  
 

1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับส าเนา
บัตรประชาชนและเอกสารอื่นท่ีออก
โดยราชการ จากผู้รับบริการ  
2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 
Medical Records)  
3 BPM :มีการใช้ใบสั่งยาในรูป แบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)  
4 BPM :มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับ
บริการอย่างน้อย1จุดบริการ OPD  
5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบ
เหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่ม
ผู้รับบริการได้รับบริการตรงเวลาหรือ
แตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม  

1.อบรมการ
ใช้โปรแกรมท่ี
เกี่ยวข้องให้
บุคลากรใหม่  
 

32. โรงพยาบาลมีนวัตกรรม
ในการใช้ digital เพื่อการ
บริหารและการบริการ  

1 
เร่ือง/

ปี 

1 1 1 1 1  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 1     

33. รพ.ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน Smart Hospital 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0 ผ่าน     
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แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategies ) :  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ระยะสั้น  เป้าประสงค์  กลวิธีหลักและตัวช้ีวัด  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เป้าประสงค ์( Goal  :  G12 : ( KRA 4.4.1 ) :          การเงิน และการคลังที่มี             มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

          
การเงินและ
การคลังท่ีมี
            
 
 

S16 
พัฒนา
ระบบ
การเงินการ
คลังให้
มั่นคง 
 

12. หน่วยงานมีการจัดการการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีแผนการ
ใช้งบ 
ประมาณ
อย่างคุ้มค่า
และมีประ
สิทธ ิภาพ 
การหา
รายได้ และ
การลด
ค่าใช้จ่าย  
 
 
 
 

1. มีระบบ
และกลไก
ในการ
บริหาร
จัดการ
ระบบ
การเงินการ
คลังท่ี
คล่องตัว  
2. เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการ
จัดการ
ระบบ
การเงินการ
คลัง  
3. เพิ่ม
งบประมา
ณในการ
บริหาร
จัดการ  

1) ระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการ  
1.1 ก าหนดนโยบายการจัดสรรงบ 
ประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้สอดรับกับนโยบายหลักของ
ประเทศและการจัดเก็บรายได้  
1.2 จัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
จัดการด้านการจัดสรรงบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณ และ
คณะกรรมการจัดเก็บรายได้  
1.3 บูรณาการแผน planfin ให้
สอดคล้องกับการเงินและบัญชี  
1.4 คณะกรรมการบริหารจัดการ
ระบบการเงินการคลัง พัฒนาระบบ
การจัดสรรงบประมาณและระบบการ
จัดเก็บรายได้  
1.6 ก าหนดKPIด้านประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบการเงินการคลัง  
2) ประสิทธิภาพการจัดการระบบ
การเงินการคลัง  
2.1 จัดระบบการตรวจสอบภายใน
ด้านการเงินการคลังระดับ รพ. 

-อบรม
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการด้าน
การเงินการ
คลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ให้เจ้าหน้าท่ี 
 

34.  อัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่อง (Quick Ratio)   

> 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 1.33 1.50     

35. อัตราเงินทุนหมุนเวียน 
(Current Ratio) 

> 1.5 > 1.5 > 1.5 > 1.5 > 1.5 > 1.5  

ผลการด าเนนิงาน 
 

 1.41 1.59     

36. อัตราส่วนเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดต่อ
หน้ีสินหมุนเวียน (Cash 
ratio) 

 
0.8 

 
0.8 

 
0.8 

 
0.8 

 
0.8 

 
0.8 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 0.85 0.87     
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Strategic 

Challenges 
ความท้าทาย 

กลยุทธ์  
(Strategy

)   

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
Strategic Objectives 

Key Tactics & action plans 
Changes 

HR & 
Education 

Plan 

KPI เป้าห
มาย 

Past Performance result  
 

Projec
ted 

Perfor
manc

e 

Short term 
objectives 

Long term 
goals 

ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

KRA 4.4.1: 
          
การเงินและ
การคลังท่ีมี
            
 
 

 7. หน่วยงานมีการจัดการการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ก ากับติดตามและประเมินผล

การใช้งบประมาณและการจัดเก็บ
รายได้ในการประชุมคณะกรรมการ 
CFO  
2.3 จัดท ารายงานและวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณต่อ CFO ของ
โรงพยาบาลรายไตรมาส  
2.4 จัดท าแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีชัดเจน เพิ่ม
งบประมาณการบริหารจัดการ  
3.1 ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา
โครงสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์อย่างชัดเจน  
3.3เพิ่มช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดหารายได้
เพื่อเพื่อพัฒนาโครงสร้าง เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์  

         

รวมตัวช้ีวัด / ผ่านเกณฑ์ 36 26 31     

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 75.8 85.2
9 

    

รวมตัวช้ีวัดท้ังหมด / ผ่านเกณฑ์ 138 116 112     

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 84 81.2
1 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ประจ าปี 2564 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 4 แผน มีตัวชี้วดัมีทั้งหมด 133  ตัว  ผ่านเกณฑ ์ 108  ตัว  

 คิดเป็นร้อยละ 81.21 
ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วดัมีทัง้หมด  25  ตัว  ดงันี้ 

 
 

พันธกิจ M1:  จัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ  ครอบคลุมปัญหาสุขภาพพ้ืนท่ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 
 

ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด 76.92 % 
 

 

พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 
KPI 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
% 

ร้อยละ อันดับ 
KPI 

KPIไม่ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย ปฏิบัติได้ 

พันธกิจ M2 จัดบริการสุขภาพ
แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ  ครอบคลุม
ปัญหาสุขภาพพืน้ที่ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
: พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ  ตามมาตรฐาน  
ปลอดภัยและเพิ่มความพึงพอใจ 
 

65 50 15 80 76.92 1 6. อัตราPt.DMควบคุมระดับFBS อยู่ระหว่าง 80 -   
130 mg/dl 

 40 % 37.95 

2 7.ผู้ปุวยDMและ/หรือความHTท่ีมีCVD Risk ≥ 20% หลัง
ได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง 

80% 10 

3 8. อัตราผู้ปุวยเบาหวานมีระดับ HbA1C  7%   40 % 31.82 

4 9. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานท่ีมีความดันโลหิตน้อยกว่า 
140/90 mmHg 

 60 % 57 

5 13.ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจไขมัน LDL 
และมีค่า LDL< 100 mg/dl 

 60 % 28.87 

6 15.ผู้ป่วยDM/HTที่มีCVD Risk ≥ 20% หลังไดร้ับการ
ปรบัเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง 

80% 10 

7 18. ร้อยละผู้ปุวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR 
<5ml/min/1.73m2/yr  

66% 53.37 

 



 61 
พันธกิจ M1:  จัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ  ครอบคลุมปัญหาสุขภาพพ้ืนท่ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ปลอดภัยและเพ่ิมความพึงพอใจ 
 

ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด 76.92 % 

 
 

 

พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 
KPI 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
% 

ร้อยละ อันดับ 
KPI 

KPIไม่ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย ปฏิบัติได้ 

พันธกิจ M2 จัดบริการสุขภาพ
แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ  ครอบคลุม
ปัญหาสุขภาพพืน้ที่ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
: พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ  ตามมาตรฐาน  
ปลอดภัยและเพิ่มความพึงพอใจ 
 

65 50 15 80 76.92 8 19. อัตราการ Re-visit ผู้ปุวย COPD  ท่ี ER (ภายใน 48 
ชม. ) 

≤ 3% 4.46 

9 20. อัตราการเข้ารับการรักษาซ้ าใน 28 วัน ด้วยโรคท่ีส าคัญ 
( COPD ) 

 10 % 17.30 

10 21. อัตราผู้ปุวยStrokeเข้าถึงบริการภายใน 2 ช.ม. (เวลา
ท้ังหมด/จน.คน) 

80 12.50 

11 24. อัตราผู้ปุวย ACS  เข้าถึงบริการภายใน 2 ช.ม. (เวลา
ท้ังหมด/จ านวนคน) 

80 50 

12 29.อัตราผู้ปุวย moderate /Severe  Head Injury ได้รับ
การส่งต่อ ภายใน 40 นาที (นับแต่ผู้ปุวยมาถึงห้องฉุกเฉิน
จนข้ึนรถเพื่อส่งต่อ) 

≥ 80 % 66.67 

13 30. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน16ต่อปชก.แสนคน  16 22.75 
=5คน 

14 32.อัตรามารดาหลังคลอดเกิดภาวะ  PPH < 5% 5.71 

15 33. อัตราการเกิดภาวะ PPH with Shock    0 50 
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พันธกิจ M2 : ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดบริการด้านสุขภาพประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ CStrategies )ท่ี 2 ส่งเสริม เครือข่ายสุขภาพและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการแกป้ัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 
 

ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด 85.71% 

 

 
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 

KPI 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
% 

ร้อยละ อันดับ 
KPI 

KPIไม่ผ่านเกณฑ์ เป้าหม
าย 

ปฏิบัติได้ 

พันธกิจ M2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ครอบครัว 
ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการ
จัดบริการด้านสุขภาพประชาชน 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies 
)ท่ี 2 ส่งเสริม เครือข่ายสุขภาพ
และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพทุกกลุ่มวัยและการ
แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที ่
 

28 24 4 80 
 

85.71 1 2. ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ท่ีมีฟันงอกได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์ 

80 72.44 

2 3. เด็กนักเรียน ป.6 มีฟันดีไม่มีผุไมน่้อยกว่า 80) 80 64.81 

3 5. ร้อยละผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดท่ีรับการบ าบัดฟื้นฟูครบ
โปรแกรมไม่กลับไปเสพซ้ า 

> 80 71.43 

4 23.อัตราการเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  50 54.61 
12/21976 
Covid19 
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พันธกิจ M3 . พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม  มีความปลอดภัย สุขภาพดี  มีความสุข 
 

แผนยุทธศาสตร์(Strategies ) ท่ี 3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด 83.33% 

 
 
 

 
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 

KPI 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
% 

ร้อยละ อันดับ 
KPI 

KPIไม่ผ่านเกณฑ์ เป้าหม
าย 

ปฏิบัติได้ 

พันธกิจ M3 : พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีสมรรถนะท่ี
เหมาะสม  มีความปลอดภัย 
สุขภาพดี  มีความสุข 
 
แผนยุทธศาสตร์(Strategies ) ท่ี 
3 พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

6 5 1 80 83.33 1 5. เจ้าหน้าท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพกลุ่มปุวย  5 6.67 
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พันธกิจ M4 : พัฒนาระบบบริหารและสนบัสนุนการจัดบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

 

แผนยุทธศาสตร์(Strategies ) ท่ี 4. : พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด 85.29% 
 

 
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 

KPI 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
% 

ร้อยละ อันดับ 
KPI 

KPIไม่ผ่านเกณฑ์ เป้าหม
าย 

ปฏิบัติได้ 

พันธกิจ M4. พัฒนาระบบบริหาร
และสนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

แผนยุทธศาสตร์(Strategies ) ท่ี 
4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 

34 29 5 80 85.29 1 8. อุบัติการณ์เพลิงไหม้ในโรงพยาบาล 0 1 

2 9. ดัชนีวัดคุณภาพน้ าเสียหลังผ่านการบ าบัด ทุก
พารามิเตอร์ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

3 13. ผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล (ของส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค)  ระดับ 5 

ระดับ 5 
 

ระดับ 4 
 

4 16. อตัราการตดิเชื้อจากการปฏบิัตงิานของบคุลากร 0 2.50 
3/120 

5 29. อุบัติการณ์ การล่มของระบบเครือข่ายภายใน
โรงพยาบาลเกนิ 30 นาท ี

0 2 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลกะเปอร พ.ศ.2564         

สำหรบัหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 

 
หนวยงาน:       กลุมงานประกันสุขภาพยุทธสาสตรและสารสนเทศทางการแพทย       

วัน/เดือน/ป:    วันท่ี 20 ธันวาคม  2564         

หัวขอ: :   แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลกะเปอร 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลกะเปอร 

Link ภายนอก:     ไมมี           

หมายเหตุ:           
            
             

 
 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

(นางวิลาวัลย พลเดช) 
ตำแหนง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            
วันท่ี  20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

(นายสมหทัย ทางทอง) 
ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (หัวหนา) 

วันท่ี  20  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
              

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 

ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 
วันท่ี  20  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 


