


พันธกจิที่ 1 Mission (M1) 
ให้บริการสขุภาพระดบัทตุิยภมิู 
ท่ีมีคณุภาพ ผู้ รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  
Strategy Issue (S1) 
S1.1 พฒันาระบบบริการท่ีมีคณุภาพ
ระดบัประเทศและจดัระบบบริการ 
ตาม service plan 
เป้าประสงค์ Goal (G1.1) 
G1.1.1 ลดอตัราการตายและภาวะแทรกซ้อน 
ในกลุม่โรคท่ีเป็นปัญหาส าคญั 
G1.1.2 ผู้ ป่วยกลุม่โรคท่ีเป็นปัญหาส าคญัของ
พืน้ที่เข้าถึงบริการท่ีเครือข่ายบริการมี
ศกัยภาพ 
G1.1.3 ระบบบริการมีคณุภาพระดบัประเทศ
และผู้ รับบริการพงึพอใจ 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.1 ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.01 ร้อยละการตายจากโรคหวัใจและหลอดเลือดก่อนอายุ 70 ปี 
ตัวชีว้ัดรอง :  
01.1  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหติสูงอายุ 35-60 ปีที่มี CVD Risk ≥ 20%  
        ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Riskลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4 (HDC) 
        โครงการ/กิจกรรม : จดัการชีบ้ง่ CVD risk สงูในกลุม่ผู้ ป่วยDM HT อาย3ุ5-60ปี โดยเตือนใน note  
                                       และสมดุ DM HT ติดตามแก้ไขปัจจยัเสี่ยง (สบูบหุร่ี SBP TC สว่นสงู/รอบเอว) 
01.2   ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหติสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหติได้ดี (HDC) 
          โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบบริการคลนิิความดนัโลหิตสงู (จดัท าคู่มือ new normal การบนัทกึข้อมลู  
                                       การปรับพฤติกรรม และการนดัผู้ ป่วยที่ควบคมุไมไ่ด้) 
01.3  อุบัตกิารณ์วนิิจฉัยผิดพลาดล่าช้า ACS         
        โครงการ/กิจกรรม : การพฒันาทกัษะการการวินิจฉยัและรักษา ACS แพทย์ พยาบาล  
                                      (จดัทบทวนเมื่อพบผู้ ป่วยทกุราย สอนการใช้แบบประเมนิ การอ่าน EKG) 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.1 ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.02 ร้อยละความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผลของการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ตัวชีว้ัดรอง :  
02.1 อัตราเข้าถงึบริการผู้ป่วยเบาหวาน 
        โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงฐานข้อมลูการวินิจฉยั การขึน้ทะเบียน การบนัทกึการสง่ตรวจคลนิิกเบาหวาน  
                                     เพือให้การวิเคราะห์ตวัชีว้ดัถกูต้อง 
02.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อยกว่า 65 ปี มี A1C <7 
        โครงการ/กิจกรรม : จดัท าสื่อ  นิทรรศการแสดงตวัอย่างขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีน า้ตาลน้อย  
                                      สอนอ่านฉลากโภชนาการ  เพ่ือให้ผู้ ป่วยเลือกบริโภคอยา่งเหมาะสม 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.1 ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.03 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหติสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ 
ตัวชีว้ัดรอง :  
03.1 คะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนักตัวชีว้ัด CKD CLINIC 
        โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงกระบวนการเสริมพลงัอ านาจให้ผู้ ป่วยควบคมุความรุนแรงของโรคและ 
                                     ลดภาวะแทรกซ้อน   จดัท าตารางสง่ตรวจ lab รายบคุคล ใน note HOSxP 
HOS.04 คะเแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนักตัวชีวั้ดความส าเร็จการรักษาและควบคุมวัณโรค 
ตัวชีว้ัดรอง :  
04.1  ความครอบคลุมในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเส่ียงด้วยการ CXR 
         โครงการ/กิจกรรม : เช่ือมข้อมลู HOSxP กบัโปรแกรม TBCM 
04.2  ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ า้ 
         โครงการ/กิจกรรม : โครงการคดักรอง เชิงรุก เพือค้นหาผู้สงสยัวณัโรคในชมุชน  
                                      (เพิ่มกลุม่เปา้หมายผู้สงูอายท่ีุไมใ่ช่โรคเรือ้รัง) และใช้ AI แปลผล CXR  



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.1 ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.05 อัตราการก าเริบเฉียบพลันของผู้ป่วย COPD 
 โครงการ/กิจกรรม : จดัท ารายการเบกิเวชภณัฑ์ รักษาภาวะหอบก าเริบเฉียบพลนัให้ รพ.สต. ทกุแห่ง 
                              เสนอให้ คปสอ จดัซือ้เคร่ืองผลติออกซิเจน ประจ า รพ.สต.โคกงาม รพ.สต.กกจ าปา รพ.สต.วงับอน 
ตัวชีว้ัดรอง :  
05.1 อัตราผู้ป่วยได้รับการรักษาตามระดับความรุนแรงของโรค 
        โครงการ/กิจกรรม : จดัคู่มือผู้ ป่วย เพ่ือบนัทกึการรักษา วคัซีน ผลประเมนิ สมรรถภาพปอด 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.1 ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.06 ร้อยละมารดาตกเลือดหลังคลอดในมารดาคลอดทางช่องคลอด 
ตัวชีว้ัดรอง :  
06.1  ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงตกเลือดหลังคลอดที่ได้รับการเตรียมพร้อม เฝ้าระวังและให้การดูแลรักษา 
        ตามแนวทางที่ก าหนด 
          โครงการ/กิจกรรม :  เพิ่มยากระตุ้นการหดรัดตวัมดลกู Carbetocin ในมารดาคลอดกลุม่เสี่ยงสงู PPH  
                                        เช่น เคย PPH จาก Uterine atony, Overdistended of uterus 
06.2  อุบัตกิารณ์เกิด Tetanic uterine contraction ในมารดากระตุ้นคลอด 
06.3  อุบัตกิารณ์มารดาตัดมดลูก/ เสียชีวติ/ส่งต่อโดยไม่ได้วางแผน จากภาวะตกเลือดหลังคลอด 
          โครงการ/กิจกรรม :  ฝึกหตัถการการท า Intrauterine balloon/condom tamponade  
06.4  อัตราการเกิด Late PPH จากเศษรกค้าง 
          โครงการ/กิจกรรม :  ฝึกทกัษะตรวจอลัตราซาวน์ในกรณีสงสยัเศษรกค้างแก่แพทย์และพยาบาล  
 
  
 
 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.1 ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.07 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ต่อแสนประชากร 
ตัวชีว้ัดรอง :  
07.1  ร้อยละผู้ป่วยตดิสุราเข้ารับการบ าบัดเพิ่มขึน้ 
         โครงการ/กิจกรรม : โครงการสง่เสริมการ ลด ละ เลกิ สรุา โดยชมุชนมีสว่นร่วม ในต าบลน าร่อง (ต.โป่ง) 
07.2  อัตราผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถงึรับบริการต่อเน่ืองอย่างน้อย 6 เดือน 
         โครงการ/กิจกรรม : พฒันาแนวทางการติดตามผู้ ป่วยที่ขาดการรักษา 
07.3  อัตราผู้ป่วยท าร้ายตนเองได้รับการตดิตาม 
         โครงการ/กิจกรรม : โครงการพฒันาระบบการเฝา้ระวงัความเสี่ยงในการฆา่ตวัตาย ในชมุชนท่ีมีความเสี่ยงสงู 
   
 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.2 ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพืน้ที่เข้าถงึบริการ 
          ที่เครือข่ายบริการมีศักยภาพ 
ตัวชีวั้ด 
HOS.08 ร้อยละการเข้าถงึบริการ stroke fast tract 
ตัวชีว้ัดรอง :  
08.1 อัตราผู้ป่วยstrokeมาถงึโรงพยาบาลภายใน 100 นาที 
08.2 อัตราส่งต่อผู้ป่วยstrokeภายใน 30 นาที 
         โครงการ/กิจกรรม : สื่อสารอาการเตือนและสญัญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง/หลอดเลือดหวัใจในชมุชน 
                                       ท่ีมีความเสี่ยงสงูและในคลนิิกโรคเรือ้รัง    จดัท า sticker อาการ และเบอร์โทร ER 
HOS.38  ร้อยละการเข้าถงึบริการของมารดาครรภ์เส่ียงสูง 
 โครงการ/กิจกรรม : 1. คดักรองกลุม่อาการดาวน์ในมารดาตัง้ครรภ์ทกุรายทกุกลุม่อายุ 
                              2. เพิ่มศกัยภาพบคุลากรและเคร่ืองมือในการเจาะตรวจน า้คร ่า 
                              3. เก็บข้อมลูมารดาตัง้ครรภ์เสี่ยงสงูท่ีไมไ่ด้การดแูลท่ีเหมาะสม 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.2 ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพืน้ที่เข้าถงึบริการ 
          ที่เครือข่ายบริการมีศักยภาพ 
ตัวชีวั้ด 
HOS.39 ร้อยละการเข้าถงึบริการของเดก็กลุ่มเส่ียงพฒันาการล่าช้า 
                    โครงการ/กิจกรรม : 1. นิเทศติดตามทกัษะความรู้การคดักรองพฒันาการแก่เครือข่าย รพ.สต. 
                                                      ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีใหม ่                          
                                                  2. ปรับปรุงระบบนดัติดตามให้ทนัตามก าหนดตามแนวทาง 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.1 พฒันาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับประเทศและจัดระบบบริการตาม service plan 
เป้าประสงค์ 
G1.1.3 ระบบบริการมีคุณภาพระดับประเทศและผู้รับบริการพงึพอใจ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.09 คะแนนเฉล่ีย HA Scoring ระดับองค์กร 
ตัวชีว้ัดรอง :  
09.1  ร้อยละการปฏิบัตติามแผนพัฒนาคุณภาพของทมีน า 
09.2  จ านวนหน่วยงานปฏิบัตติามแผนที่ทมีน าก าหนด 
HOS.10 ร้อยละความพงึพอใจจากระบบรับฟังประสบการณ์ของผู้ป่วย 
 Patient Experience Program 
                   โครงการ/กิจกรรม : โครงการพฒันาระบบบริการจากการรับฟังความคิดเห็นผู้ รับบริการ 
ตัวชีว้ัดรอง :  
10.1  ความพงึพอใจผู้ป่วยนอก OP Voice 
10.2  ความพงึพอใจผู้ป่วยในIP Voice 
          โครงการ/กิจกรรม : ใช้คะแนนการประเมนิจาก Patient Experience Program 

HOS.11 ร้อยละความพงึพอใจผู้รับบริการในชุมชน 



พันธกจิที่ 1 Mission (M1) 
ให้บริการสขุภาพระดบัทตุิยภมิู 
ท่ีมีคณุภาพ ผู้ รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  
Strategy Issue (S1) 
S1.2 การจดับริการท่ีเคารพคณุค่าและ
ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตชมุชน 
เป้าประสงค์ Goal (G1.2) 
G1.2.1 องค์กรมีและเพิ่มคณุค่า 
การให้บริการท่ีเคารพคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์ท่ีสอดคล้องกบั 
ความต้องการและวิถีชีวิตชมุชน 
G1.2.2 องค์กรมีสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ 
การเยียวยา ความปลอดภยัและความผาสกุ
ของผู้ ป่วย เจ้าหน้าท่ี และผู้มาเยือน 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.2 การจัดบริการที่เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
เป้าประสงค์ 
G1.2.1 องค์กรมีและเพิ่มคุณค่าการให้บริการที่เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   
          ที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตชุมชน 
ตัวชีวั้ด 
HOS.12 จ านวนหน่วยงานผ่านเกณฑ์ครบ 3 องค์ประกอบตามหลัก Humanized  Healthcare 
                    โครงการ/กิจกรรม :  โครงการการประเมนิและพฒันาหน่วยงานด้วยแบบสมัภาษณ์ 
                                                  จากประสบการณ์ผู้ให้บริการ (ปีละ 2 ครัง้) 
ตัวชีว้ัดรอง 
12.1  จ านวนหน่วยงานมีการจัดบริการที่เพิ่มคุณค่าศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ 
         โครงการ/กิจกรรม :  โครงการพฒันาทกัษะหวัหน้าหน่วยงาน/รองหวัหน้า(ทกัษะการฟัง การสื่อสาร  
                                        การใช้ข้อมลูเสียงสะท้อน   จดัแผนการเย่ียมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
12.2   ร้อยละผู้รับบริการมีความความผูกพนัต่อองค์กร 
          โครงการ/กิจกรรม :  โครงการรณรงค์ให้บคุลากรเผยแพร่เร่ืองเลา่จากหน้างานท่ีสะท้อน Humanized  Health  
                                        Care ท าแฮชแทกค าว่า "ความผกูพนั" "ผู้ รับบริการ" "ผู้ให้บริการ" ในเฟสบคุโรงพยาบาล  
                                         มีรางวลัให้ผู้ ท่ีมียอด like สงูสดุ รางวลัเขียนบอ่ย ประจ าเดือน 



พนัธกจิที่ 1 M1 ให้บริการสุขภาพระดับทุตยิภมูทิี่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพงึพอใจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
S1.2 การจัดบริการที่เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
เป้าประสงค์ 
G1.2.2 องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเยียวยา ความปลอดภยัและความผาสุกของ 
          ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน 
ตัวชีวั้ด 
HOS.13 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน Green & Clean plus Hospital 
                    โครงการ/กิจกรรม :  เข้าร่วมโครงการตรวจประเมนิน า้เสียจากกรมมลพิษฯ  
                                                  โดยใช้หลกัเกณฑ์การไมป่ลอ่ยน า้เสยีออกนอกโรงพยาบาล 
ตัวชีว้ัดรอง 
13.1  คะแนนการประเมินความเส่ียงจากการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
13.2  คะแนนมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับโรงพยาบาล 
        โครงการ/กิจกรรม : พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ด้านอาชีวอนามยั ปรับปรุงอาคาคาร / พืน้ที่จราจร /  
                    ท่ีพกัคอยของญาติและผู้ป่วย   โครงการของ SCG  



พันธกจิที่ 2 Mission (M2) 
เสริมพลงัประชาชน ชมุชน และ
เครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดบัสขุภาพชมุชน 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  
Strategy Issue (S2) 
S2.1 สง่เสริมประชาชนทกุกลุม่วยัเพ่ือให้มี
สขุภาพดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็น
ภยัต่อสขุภาพ 
 
เป้าประสงค์ Goal (G2.1) 
G2.1.1 ประชาชนทกุกลุม่วยัมีสขุภาพดี 
(ก่อนวยัเรียน วยัเรียน วยัรุ่น วยัท างาน  
วยัสงูอาย)ุ 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.1 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อให้มีสุขภาพดีและ 
       ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพ 
G2.1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.14 ร้อยละเดก็ 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน  
ตัวชีว้ัดรอง 
14.1 ร้อยละของผู้ปกครองเดก็ภาวะทุพโภชนาการได้รับการเสริมสร้างความรู้และทกัษะด้านโภชนาการเดก็ 
         โครงการ/กิจกรรม :  โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง (เน้นเฉพาะกลุม่ท่ีมีปัญหา) 
                                        โครงการพฒันาเมนอูาหารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ (พืน้ที่ต้นแบบน าร่อง) 
HOS.15 ร้อยละเดก็วัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
ตัวชีว้ัดรอง 
15.1  ร้อยละเดก็ 6-14 ปี ภาวะเตีย้ 
15.2  ร้อยละเดก็ 6-14 ปี ภาวะผอม 
15.3  ร้อยละเดก็ 6-14 ปี ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
          โครงการสง่เสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสมของเด็กนกัเรียน รร.อนบุาลด่านซ้าย (ส ารวจเมนอูาหาร  
          และร้านขนมใน/หน้าโรงเรียน หลกัสตูรการเลือกอาหาร/ขนมในห้องเรียน สนบัสนนุร้านทางเลือก) 
 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.1 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อให้มีสุขภาพดีและ 
       ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพ 
G2.1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.16 ระดับความส าเร็จของการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพของเดก็ 12-18 ปี  
ตัวชีว้ัดรอง 
16.1  อัตราเดก็ที่มีความเข้มแขง็ทางใจระดับปานกลางขึน้ไป 
          โครงการ/กิจกรรม : โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในเดก็มธัยม และส ารวจพฤติกรรมสขุภาพวยัรุ่น  
                                        (น าร่องโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา)  
16.2  อัตราการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในเดก็วัยเรียน 
          โครงการ/กิจกรรม : 1. เพิ่มอตัราการเข้าถึงบริการยตุิการตัง้ครรภ์ในวยัรุุุ่นและฝังยาคมุก าเนิด 
                                        2. โครงการตู้หยอดเหรียญถงุยางอนามยั 
                                        3. โครงการอนามยัเจริญพนัธุ์ 
                                        4. ค้นหากลุม่เสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมให้มาฝังยาคมุ (15-19ปี)  
                                            (โครงการจอบหลอย) 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.1 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อให้มีสุขภาพดีและ 
       ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพ 
G2.1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.17 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ตัวชีว้ัดรอง 
17.1  ร้อยละของการตัง้ครรภ์ซ า้ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
          โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝังยาคมุหลงัคลอด/หลงัแท้งในมารดาหลงัคลอดอายนุ้อยกว่า20ปี 
17.2  ร้อยละเดก็กลุ่มเส่ียงสูงได้รับยาฝังคุมก าเนิด 
          โครงการ/กิจกรรม : เพิ่มอตัราการเข้าถึงบริการยตุิการตัง้ครรภ์ในวยัรุุุ่นและฝังยาคมุก าเนิด 
17.3  ร้อยละเดก็กลุ่มเส่ียงได้รับ Education ด้านการป้องกันการตัง้ครรภ์ 
          โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมให้ค าปรึกษากบัเด็กกลุม่เสี่ยง 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.1 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อให้มีสุขภาพดีและ 
       ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพ 
G2.1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.18 อัตราทารกแรกเกดิน า้หนักน้อย (LBW)  
ตัวชีว้ัดรอง 
18.1  อัตราการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สัปดาห์ 
          โครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนพ่อแมก่ลุม่เสี่ยงสงู 
18.2  อัตรา ANC 5 ครัง้คุณภาพ 
          โครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนพ่อแมก่ลุม่ทัว่ไป 
18.3  อัตราการคลอดก่อนก าหนด 
          โครงการ/กิจกรรม : 1. ประสทิธิภาพการให้ยาปอ้งกนัการคลอดก่อนก าหนด 
                                       2. การให้ค าแนะน าเร่ืองอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
                                       3. โครงการให้สขุศกึษางานโภชนาการในสตรีตัง้ครรภ์ 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.1 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อให้มีสุขภาพดีและ 
       ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพ 
G2.1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.18 อัตราทารกแรกเกดิน า้หนักน้อย (LBW)  
ตัวชีว้ัดรอง 
18.4  อัตราการเกิด LBW ในครรภ์ครบก าหนด(Term SGA, IUGR) 
         โครงการ/กิจกรรม : มารดาได้รับยาบ ารุงเลือดและมีการปรับยาตามความเข้มข้นของเลือด“ 
18.5  อัตราการเกิด LBW ในครรภ์ก่อนก าหนด 
18.6  อัตราการเข้าโรงเรียนพ่อแม่อย่างน้อย 2 ครัง้ 
          โครงการ/กิจกรรม :  โครงการสขุศกึษางานโภชนาการในมารดาตัง้ครรภ์ท่ียงัไมเ่คยมีลกู, 
                                        น า้หนกัก่อนตัง้ครรภ์ < 45 กก , teenage pregnancy, high risk pregnancy 
18.7  อัตราทารก LBW เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ Asphyxia, Sepsis,RDS และเสียชีวติ 
          โครงการ/กิจกรรม :  โครงการฝึกทกัษะการช่วยฟืน้คืนชีพและสง่ต่อทารกแรกเกิด 
                                        จดัซือ้เคร่ืองมือในการดแูลทารกแรกเกิด“ 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.1 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อให้มีสุขภาพดีและ 
       ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพ 
G2.1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.19 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง 
ตัวชีว้ัดรอง 
19.1  อัตรากลุ่มสงสัยเบาหวานรายใหม่และผู้ป่วยความดันโลหติสูงที่มี FBS>100 ได้รับการปรับพฤตกิรรม 
        และตดิตามภายใน 3 เดือน 
          โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงการติดตามกลุม่HTท่ี FBS>=100ให้ตรวจซ า้ใน 4 เดือน (visit ต่อไป ) 
HOS.20 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหติสูงรายใหม่ลดลง 
ตัวชีว้ัดรอง 
20.1  อัตรากลุ่มสงสัยความดันโลหติสูงรายใหม่ ได้รับการปรับพฤตกิรรมและตดิตามภายใน 3 เดือน 
          โครงการ/กิจกรรม : สง่ต่อกลุม่เสี่ยงไปคลนิิกปรับพฤติกรรม รพ.สต.(ตรงกบัคลนิิกHT) 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.1 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อให้มีสุขภาพดีและ 
       ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพ 
G2.1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.21 ร้อยละเดก็อายุ 3 ปีปราศจากฟันผุในฟันน า้นม (Caries free)  
ตัวชีว้ัดรอง 
21.1  จ านวนหน่วยบริการที่่ มี จพ.ทันตสาธารณสุขจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
        ตามแนวทางการดูแลตนเอง (self care) 
21.2  ร้อยละเดก็อายุ 0-2 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
21.3  ร้อยละเดก็อายุ 0-2 ปีได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ 
21.4  ร้อยละผู้ปกครองเดก็ 0-2 ปีได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏบิัติ 
21.5  ร้อยละเดก็อายุ 3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
21.6  ร้อยละเดก็อายุ 3-5 ปีได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.1 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อให้มีสุขภาพดีและ 
       ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่เป็นภยัต่อสุขภาพ 
G2.1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.22 ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ของผู้สูงอายุ / ผู้พกิาร เตียง 3 
ตัวชีว้ัดรอง 
22.1  ร้อยละผู้สูงอายุ/ผู้พกิารเตียง 3 มี health care giver 
22.2  ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ของผู้สูงอายุ / ผู้พกิาร เตียง 3 
          โครงการ/กิจกรรม :  โครงการพฒันาระบบข้อมลู และการรายงานผลการดแูลผู้สงูอาย ุผู้พิการประเภทเตียง3  
                                        ท่ีได้รับการเย่ียมบ้าน   
                                        จดัซือ้เคร่ืองมือให้ศนูย์เคร่ืองมือส าหรับยืมใช้ท่ีบ้านเพิ่มเติม 



พันธกจิที่ 2 Mission (M2) 
เสริมพลงัประชาชน ชมุชน และเครือข่ายให้
เกิดการเรียนรู้เพ่ือยกระดบัสขุภาพชมุชน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  
Strategy Issue (S2) 
S2.2 สร้างการมีสว่นร่วมและความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่ายในการยกระดบัสขุภาพ
ชมุชน 

เป้าประสงค์ Goal (G2.2) 
G2.2.1 เครือข่ายท่ีมีคณุภาพและเข้มแข็ง
เพ่ือการรับสง่ต่อผู้ ป่วยให้มีคณุภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
G2.2.2 ผู้ ป่วยกลุม่โรคท่ีเป็นปัญหาส าคญั
ของพืน้ที่แต่เกินศกัยภาพของโรงพยาบาล
ได้รับบริการท่ีมีคณุภาพ 
G2.2.3 เครือข่ายเข้มแขง็เพ่ือระบบภยัพิบตัิ 
โรคระบาด โรคอบุตัิใหม ่คุ้มครองผู้บริโภคฯ 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.2 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการยกระดับสุขภาพชุมชน 
เป้าประสงค์  
G2.2.1 เครือข่ายที่มีคุณภาพและเข้มแข็งเพื่อการรับส่งต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพ 
          ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตัวชีวั้ด 
HOS.23 ร้อยละความส าเร็จการดูแลเดก็ที่มีปัญหาการเรียนและพฤตกิรรม (6-12 ปี) 
                    โครงการ/กิจกรรม :  โครงการค้นหาและสง่เสริมเด็กท่ีมีความเสี่ยงต่อภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้   
                                                  ในเด็กระดบัชัน้อนบุาล อ าเภอด่านซ้าย 
ตัวชีว้ัดรอง 
23.1  ร้อยละเดก็ที่ได้รับการคัดกรองปัญหาการเรียนและพฤตกิรรมแล้วสงสัยว่าผิดปกติ 
         โครงการ/กิจกรรม :   โครงการคดักรองเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมใน รพ.สต. 
23.2  ร้อยละเดก็ที่คัดกรองปัญหาการเรียนและพฤตกิรรมพบผิดปกตเิข้าถงึบริการ 
         โครงการ/กิจกรรม :   โครงการคดักรองเด็กปัญหาพฤตกิรรมอยา่งเป็นระบบในโรงเรียนน าร่อง 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.2 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการยกระดับสุขภาพชุมชน 
เป้าประสงค์  
G2.2.1 เครือข่ายที่มีคุณภาพและเข้มแข็งเพื่อการรับส่งต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพ 
          ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตัวชีวั้ด 
HOS.24 ร้อยละกลุ่มเส่ียงได้คัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน า้ดี 
                    โครงการ/กิจกรรม : โครงการคดักรองโรคมะเร็งตบัและท่อน า้ดี 
HOS.25 จ านวน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ตดิดาว 
                    โครงการ/กิจกรรม : โครงการพฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ีและเครือข่ายและ 
                                                 สร้างความเข้าใจในการปฏิบตัิงานรพ.สต.ติดดาว 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.2 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการยกระดับสุขภาพชุมชน 
เป้าประสงค์  
G2.2.1 เครือข่ายที่มีคุณภาพและเข้มแข็งเพื่อการรับส่งต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพ 
          ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตัวชีวั้ด 
HOS.26 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร 
ตัวชีว้ัดรอง 
26.1 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 
26.2 จ านวน รพ./รพ.สต./โรงเรียน/ศูนย์เดก็/วัด/สถานที่ราชการ/โรงแรม มีค่า CI = 0 
26.3 จ านวนบุคลากร ทีม SRRT ระดับอ าเภอ/ต าบลได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
26.4 ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนไม่เกิดโรคไข้เลือดออกซ า้ ภายใน 28 วันของแต่ละเหตุการณ์ 
         โครงการ/กิจกรรม :  โครงการฟืน้ฟศูกัยภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและเครือขา่ยอ าเภอด่านซ้าย 
                                       โครงการถอดบทเรียนหมูบ้่านที่เกิดโรคไข้เลือดออกซ า้ซาก 
 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.2 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการยกระดับสุขภาพชุมชน  
เป้าประสงค์ 
G2.2.2 ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพืน้ที่แต่เกนิศักยภาพของโรงพยาบาล 
          ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.27 จ านวนผู้รับบริการจากโครงการเพิ่มการเข้าถงึบริการทุตยิภมู ิตตยิภมู ิ 
 โดยเครือข่ายจติอาสา 
 โครงการ/กิจกรรม :  โครงการโรคหวัใจ ส.ค.64 
            โครงการผ่าตดัต้อเนือ้  
                                                  โครงการผ่าตดัต้อกระจก พอสว. ก.ค.64 
                                                  โครงการคดักรองมะเร็งเต้านม mamogram ธค 63 



พนัธกจิที่ 2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกดิการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S2.2 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการยกระดับสุขภาพชุมชน  
เป้าประสงค์ 
G2.2.3 เครือข่ายเข้มแข็งเพื่อระบบภยัพบิตั ิโรคระบาด โรคอุบตัใิหม่ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.28 ระดับความส าเร็จของการคุ้มครองผู้บริโภคในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการพฒันาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพในผู้สงูอายแุละ 
                                                 ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง 
HOS.40 ระดับความพร้อมของทมีภยัพบิัต ิโรคอุบัตใิหม่/อุบัตซิ า้ 
 โครงการ/กิจกรรม : ทบทวนแผนอบุตัิภยั ภยัธรรมชาติ อบุตัิเหตหุมู ่จดัซ้อมแผน 



พันธกจิที่ 3 Mission (M3) 
พฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะสงู
ด้านการจดัการความรู้ด้านสขุภาพ
และมีความสขุ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  
Strategy Issue (S3) 
S3.1 พฒันาองค์กรให้มีระบบจดัการความรู้
ด้านสขุภาพ 
 
เป้าประสงค์ Goal (G3.1) 
G3.1.1 องค์กรมีระบบและบคุลากรมี
สมรรถนะสงูด้านการจดัการความรู้ด้าน
สขุภาพและการสร้างนวตักรรมด้านสขุภาพ  



พนัธกจิที่ 3 พฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงด้านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
    และมีความสุข 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S3.1 พฒันาองค์กรให้มีระบบจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 
G3.1.1 องค์กรมีระบบและบุคลากรมีสมรรถนะสูงด้านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
          และการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ  
ตัวชีว้ัด 
HOS.29 ระดับความส าเร็จระบบจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
                  โครงการพฒันาสมรรถนะด้านการวิจยัและการจดัการความรู้ส าหรับกรรมการ KMT 
 มหกรรม KM ประจ าปี 
 โครงการประชมุวิชาการพฒันางานวิจยัในโรงพยาบาล" 
HOS.30 ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์มีสมรรถนะด้านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
 แผนงานก าหนดสมรรถนะการจดัการความรู้ด้านสขุภาพ 

HOS.31 จ านวนผลงานด้าน CQI/Best practice/มีนวัตกรรม/งานวจิัย ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ 
 โครงการประชมุวิชาการพฒันางานวิจยัในโรงพยาบาล 



พันธกจิที่ 3 Mission (M3) 
พฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะสงู
ด้านการจดัการความรู้ด้านสขุภาพ
และมีความสขุ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  
Strategy Issue (S3) 
S3.2 เสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน
เพ่ือคณุภาพชีวิตและความสขุในการท างาน 
 
เป้าประสงค์ Goal (G3.2) 
G3.2.1 บคุลากรมีสขุภาพดีและมีความสขุ
ในการท างาน (แรงจงูใจ ผกูพนั สมรรถนะ 
สภาพแวดล้อมในการท างานของบคุลากร  
ขีดความสามารถ บรรยากาศ เพียงพอ  
สขุภาวะ และความปลอดภยั ) 



พนัธกจิที่ 3 พฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงด้านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
    และมีความสุข 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S3.2 เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน 
เป้าประสงค์ 
G3.2.1 บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุขในการท างาน (แรงจูงใจ ผูกพนั สมรรถนะ  
          สภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร  ขีดความสามารถ บรรยากาศ เพียงพอ  
          สุขภาวะ และความปลอดภยั ) 
ตัวชีว้ัด 
HOS.32 ร้อยละบุคลากรสุขภาวะดี 
 โครงการพฒันาบคุลากรด้วยทศันคติเชงิบวก และการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชีว้ัดรอง 
32.1  ร้อ้ยละบุคลากรสุขภาวะกายดี (ข้อมูลจากข้อมูลตรวจสุขภาพประจ าปี) :  
        กลุ่มป่วยควบคุมได้ ไม่มีโรคแทรกซ้อน กลุ่มเส่ียงไม่เป็นกลุ่มป่วย 



พันธกจิที่ 4 Mission (M4) 
สร้างระบบบริหารจดัการองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  
Strategy Issue (S4) 
S4.1 พฒันาการบริหารด้านการเงินของ
โรงพยาบาลให้มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล 
 
เป้าประสงค์ Goal (G4.1) 
G4.1.1 โรงพยาบาลมีสถานะการเงิน 
ท่ีมัน่คง 
G4.1.2  การบริหารจดัการพสัดท่ีุมี 
ความคุ้มค่า คุ้มทนุ ถกูต้อง  



พนัธกจิที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S4.1 พฒันาการบริหารด้านการเงนิของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ 
G4.1.1 โรงพยาบาลมีสถานะการเงนิที่มั่นคง 
ตัวชีว้ัด 
HOS.33 IE Ratio 
HOS.34 Financial Risk Score 
G4.1.2 การบริหารจัดการพสัดุที่มีความคุ้มค่า คุ้มทุน ถูกต้อง  
ตัวชีว้ัด 
HOS.35 ร้อยละครุภณัฑ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงผ่านเกณฑ์การบ ารุงรักษา  
 การประเมินความคุ้มค่า และการประเมนิความเที่ยงตรง 
ตัวชีว้ัดรอง 
35.1  ร้อยละของเคร่ืองมือมูลค่าสูงมีทะเบียน  คู่มือการใช้งาน 
35.2  ร้อยละของเคร่ืองมือมูลค่าสูงมาตรฐานการบ ารุงรักษา 



พันธกจิที่ 4 Mission (M4) 
สร้างระบบบริหารจดัการองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  
Strategy Issue (S4) 
S4.2 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนบัสนนุการบริหาร บริการ วิชาการ 
และการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
 
เป้าประสงค์ Goal (G4.2) 
G4.2.1 โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหาร 
การบริการ พฒันาวิชาการ และมีการ
น าไปใช้ 
G4.2.2 โรงพยาบาลมีแผนยทุธศาสตร์ท่ีมี
ประสทิธิผล 



พนัธกจิที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S4.2 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ  
       และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
G4.2.1 โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับการบริหาร  
          การบริการ พฒันาวิชาการ และมีการน าไปใช้ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.36 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation  
 เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
ตัวชีว้ัดรอง 
36.1  รพ. มีแนวทางปฏิบัตใินการด าเนินงานด้าน smart tools  
         1. ด าเนินการจดัท าระบบนดัออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบัคลนิิกต่างๆ เพ่ือเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงของผู้ รับบริการ 
         2. ด าเนินการจดัท าระบบการเข้าถึงข้อมลูทางการแพทย์ของผู้ รับบริการผ่านอปุกรณ์อเิลคทรอนิกส์ 
         3. ด าเนินการติดตัง้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์การตรวจและวินิจฉยัภาพรังสี 
         4.ด าเนินการจดัท าระบบคิวออนไลน์ 



พนัธกจิที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S4.2 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ  
       และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
G4.2.1 โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับการบริหาร  
          การบริการ พฒันาวิชาการ และมีการน าไปใช้ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.36 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation  
 เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
ตัวชีว้ัดรอง 
36.2  ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลส่งออก 43 แฟ้ม 
36.3  จ านวนครัง้ของการส่งข้อมูล THIP ทันเวลา 
          โครงการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวดัระดบัคณุภาพโรงพยาบาล (บนัทกึผลตวัชีว้ดั, เปรียบเทียบตวัชีว้ดั,  
           น าเสนอผลการเปรียบเทียบ) 
 



พนัธกจิที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S4.2 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ  
       และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
G4.2.1 โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับการบริหาร  
          การบริการ พฒันาวิชาการ และมีการน าไปใช้ 
ตัวชีว้ัด 
HOS.36 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation  
 เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
ตัวชีว้ัดรอง 
36.4 ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
36.5 ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
36.6 ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยสังเกตอาการ           
         1.ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยสงัเกตอาการ 
         2.กิจกรรมทบทวนและฝึกตรวจสอบเวชระเบียนร่วมกบัหน่วยงานภายนอก (ระดบัเขตและระดบัจงัหวดั) 
          3.การเสนอผลการตรวจสอบเวชระเบียนในท่ีประชมุหวัหน้าหน่วยงานทกุเดือน 



พนัธกจิที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์   
S4.2 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ  
       และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
G4.2.2 โรงพยาบาลมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล 
ตัวชีวั้ด 
HOS.37 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
ตัวชีว้ัดรอง 
37.1  จ านวนครัง้ที่่ มีการตดิตามตัวชีว้ัดระดับโรงพยาบาลและตัวชีว้ัดทีมประสาน 
        ในการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ 




