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เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ มุ่งจดัการระบบสุขภาพตามมาตรฐานอยา่งเหมาะสม 

 
 
1. สร้างเสริมการดูแลสุขภาพประชาชน 
2. พฒันาความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
3. พฒันาระบบบริการสุขภาพ 
4. พฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อสนบัสนุนระบบบริการสุขภาพ 

 
 

โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง  ใชค้่านิยม MOPH  
Mastery : 1.มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต   2. พฒันาอยา่งต่อเน่ือง      
Originality : 3.สร้างนวตักรรมใหม่ๆ 
People centered approach : 4.ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง                                                                                             
Humility : 5.ความอ่อนนอ้มถ่อมตน     
 
 
 

ซ่ือสตัย ์สามคัคี  มีวินยั 
 

1.  วสัิยทศัน์ 

2.  พนัธกจิ 

3.  ค่านิยม 

4.  อตัลกัษณ์ 
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ประชาชนสุขภาพดี   เจา้หนา้ท่ีมีความสุข   ระบบสุขภาพยัง่ยนื                                                                             
 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่1  : บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้ประชาชนละชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง 

กลยทุธ์ท่ี 1. บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

กลยทุธ์ท่ี 2. ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Health literacy) 

ยุทธศาสตร์ที ่2  : พฒันาระบบริการสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ 
 กลยทุธ์ท่ี 3. บริการทางการแพทยป์ฐมภูมิท่ีมีคุณภาพ (PCC) 
 กลยทุธ์ท่ี 4. ระบบบริการสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพและเขม้แขง็ 
 กลยทุธ์ท่ี 5. พฒันาตามโครงการพระราด าริ และพื้นท่ีเฉพาะ ( TB ) 
ยุทธศาสตร์ที ่3  : พฒันาศักยภาพและอตัราก าลงับุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   
 กลยทุธ์ท่ี 6. บริหารอตัราก าลงั อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  : เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 7. สร้างเสถียรภาพและความมัน่คงดา้นการเงินการคลงั 

 กลยทุธ์ท่ี 8. พฒันาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดั (ITA) 
 กลยทุธ์ท่ี 9 พฒันาองคก์รคุณภาพ (HA) 
 กลยทุธ์ท่ี 10 การพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัในโรงพยาบาล (GREEN&CLEAN hospital) 
ยุทธศาสตร์ที ่5  : เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ  
 กลยทุธ์ท่ี 11 ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสุขภาพ (HA-IT) 

5.  เป้าประสงค์ 

6.กลยทุธ ์(Strategy)  และกลวิธีหลกั (Key Tactics) 
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: แบ่งเป็นกลุ่มโรคส าคญั  ดงัน้ี 
 โรคเร้ือรัง ไดแ้ก่ DM / HT / COPD / TB 
 โรคฉุกเฉินกลุ่ม trauma ไดแ้ก่  head injury 
 โรคฉุกเฉินกลุ่ม Non-trauma ไดแ้ก่ ACS, Stroke , จิตเวช 
 โรคระบาดวทิยา ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลือดออก  
 PCT 

 
 
 

โรคเร้ือรังเป็นปัญหาท่ีส าคญัในพื้นท่ี เน่ืองจากมีผูป่้วยเป็นจ านวนมาก มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลต่อหวัสูง มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นไดห้ลายระบบ

น ามาซ่ึงความพิการและเสียชีวติก่อนวยัอนัควร จึงเป็นความทา้ทายของพื้นท่ีในการส่งเสริมความรอบรู้ดา้นสุขภาพแก่ประชาชนในการป้องกนัการเกิดโรคเร้ือรัง และ

พฒันาระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซอ้น  

 
 
 
กลุ่มโรคท่ีตอ้งดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทางหรือตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษ เช่น กลุ่มโรคหวัใจขาดเลือด ,โรคหลอดเลือดสมอง ,กลุ่มโรคท่ีตอ้งไดรั้บการผา่ตดั, กลุ่ม

โรคท่ีตอ้งนอน ICU หรือใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ , การติดเช้ือในกระแสโลหิต และกลุ่มจิตเวชฉุกเฉิน/ซบัซอ้น เป็นตน้ 

 

7.  ปัญหาสุขภาพทีส่ าคัญในพืน้ที่ 

8.  ปัญหาสุขภาพทีเ่ป็นโอกาสพฒันา 

9.  โรคทีม่ีข้อจ ากดัในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ 
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ปี 2563 โรงพยาบาลมีเขม็มุ่งในการสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงดา้นการเงิน (เพิ่มรายได ้และลดค่าใชจ่้าย) 

1. เพิ่มรายได ้ 

1.1. โดยการเพิ่มบริการในกลุ่มใหม่ เช่น กลุ่มขา้ราชการ ประกนัสังคม 

1.2. เพิ่มรายไดจ้ากการท างานประจ าใหม้ากข้ึนจากกลุ่ม UC: PP special 

1.3. เพิ่มรายไดจ้ากผูป่้วยในและ ผูป่้วย Intermediate care จาก รพศ. 

2. ลดคา่ใชจ่้าย 

2.1. การจดัซ้ือร่วม การสอบราคาร่วม 

2.2. ลดวสัดุคงคลงั 

2.3. มาตรการประหยดั 

 
ความหมายศัพท์ทีใ่ช้ในแผนกลยุทธ์นี้ 

1.  Strategies   กลยทุธ ์                     2.  Strategic Challenges  ความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ 

3.  ST Objectives = Short term Objectives วตัถุประสงคร์ะยะสั้น               4.  LT Goals = Long term Goals  เป้าประสงค ์

  5.  Key Tactics  กลวธีิหลกั                      6.  Action plans    แผนปฏิบติัการ    
 7.  Changes  โครงการ  กิจกรรมน าสู่การเปล่ียนแปลง                  8.  HR & Education Plan   แผนพฒันาบุคลากรและการเรียนรู้               
              9.  KPI = Key Performance Indicator ตวัช้ีวดัผลงานของกิจกรรมหลกั 10. Present  Performance result  ผลงานของกิจกรรมหลกั  

11. Projected Performance  ผลงานท่ีคาดการณ์ของกิจกรรมหลกั 

10.  เข็มมุ่งของโรงพยาบาล 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั  การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 2563 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & action 

plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 1 

บูรณาการความ

ร่วมมือภาคีเครือข่าย

พฒันาคุณภาพชีวติ

ระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

 

 

 

การมีส่วนร่วม
ของ
โรงพยาบาล
ในการก าหนด
ประเด็น
ปัญหาแก่ 
คณะกรรมการ 
พชอ. 

ปัญหาสุขภาพ

ไดรั้บการบรรจุ

เป็นประเด็น

ขบัเคล่ือนของ 

คณะกรรมการ 

พชอ.อยา่ง

ต่อเน่ือง 

1. เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล
เป็นคณะกรรมการ พชอ. 

2. การคืนขอ้มูลสุขภาพ
ของประชาชนในท่ี
ประชุม พชอ. 

1. พชอ.ก าหนดประเด็นการ
ขบัเคล่ือนดา้นสุขภาพอยา่ง
นอ้ย 2 ประเด็น/ปี 

2. พชอ.จดัประชุมอยา่ง

สม ่าเสมอ 

3. การบูรณาการการแกไ้ข

ปัญหาดา้นสุขภาพตามหลกั 

UCCARE 

การประชุม/อบรม/
ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั พชอ. 

1. พชอ.มีการ

ก าหนดประเดน็การ

ขบัเคล่ือนดา้น

สุขภาพอยา่งนอ้ย 2 

ประเด็นต่อปี 

2. คณะกรรมการ

จากโรงพยาบาลเขา้

ร่วมประชุม พชอ. 

80% 

3.มีการแกไ้ขปัญหา

ตามหลกั UCCARE 

 

1. ขบัเคล่ือน
ประเด็นสุขภาพ
เป็นวาระของ
อ าเภอ 2 
ประเด็น 

2. ประชุมทีม
กรรมการ พชอ. 
๒ คร้ัง/ปี 

 

การขบัเคล่ือน
เด็กปฐมวยั , 
การจดัการ
ขยะ 
(คกก พชอ.) 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั  การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 2563 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & action 

plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 2.ความรอบ

รู้ดา้นสุขภาพ ( Health 

literate Organization 

:HLO ) 

 

ประชาชนมี

ความรอบรู้

เร่ืองโรคความ

ดนัโลหิตสูง/

เบาหวาน 

โรคความดนั

โลหิตสูง/

เบาหวาน รายใหม่

ลดลง 

ส่งเสริมความรอบรู้โรค

ในกลุ่มสงสยัป่วย

โรคเบาหวานและโรค

ความดนัโลหิตสูง 

1.ด าเนินการส่งเสริมความรอบ

รู้กลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวาน

และโรคความดนัโลหิตสูงใน

สถานบริการ   

2.ติดตามผลน ้ าตาลในเลือด

กลุ่มสงสยัเบาหวาน และวดั

ความดนัในกลุ่มสงสยัความดนั

โลหิตสูง ภายใน 3 เดือน 

1.ก าหนดทีมงาน 

2. บุคลากรไดรั้บการ

พฒันาใหมี้ความรู้ 

ทกัษะในการส่งเสริม

ความรอบรู้โรคความ

ดนัโลหิตสูง/เบาหวาน

เร้ือรัง 

1.กลุ่มสงสยัป่วย

โรคเบาหวาน/ความ

ดนัโลหิตสูง >=ร้อย

ละ 80 

- ส่งเสริมความ
รอบรู้ เร่ือง
โรคและ
ติดตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ตามเกณฑ ์
(NCD คลินิก ,
เวชฯ) 

 
 

ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั  การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 2563 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & action 

plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

/ผูรั้บผิดชอบ 

กลยทุธ์ท่ี 3. บริการ

ทางการแพทยป์ฐมภูมิ

ท่ีมีคุณภาพ 

มีPCC จ านวน 

1 แห่ง 

มี PCC จ านวน 3 

แห่ง 

ด าเนินการตาม

แผนปฏิบติัการจดัตั้ง  

PCC 

ส่งแผนแสดงความจ านงในการ

จดัตั้ง PCC จ านวน 1 แห่ง  

ส่งทีม สหสาขาวชิาชีพ

เขา้รับการอบรม ตาม

แผนพฒันา PCC 

 

มีการเปิดPCC 

จ านวน 1 แห่ง  

 

 

- มีการเปิดPCC 
จ านวน 1 แห่ง  
/ คปสอ. 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั  การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 2563 

Strategies & 

Strategic Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & action 

plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 4 ระบบ
บริการสุขภาพ  ท่ีมี
คุณภาพและเขม้แขง็ 

1.ผา่นเกณฑ ์

ตวัช้ีวดั 

RDU/ NCD/ER 

คุณภาพ              

2.พฒันาระบบ

การดูแลผูป่้วย 

Intermediate 

care / Long 

term care 

 

 

ประชาชนไดรั้บ

บริการสุขภาพ

ดา้น  RDU 

/Intermediate 

care/NCD/ER  /  

Long term care 

อยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

ปลอดภยั 

 

 

พฒันาแผนงาน / 

โครงการ RDU/ 

Intermediate 

care/NCD/ER คุณภาพ / 

COC Long term care 

 

1.RDU- monitoring by case 

manager 

2.NCD-มีการวเิคราะห์ผลลพัธ์

การบริการ NCD  

3.ER-การพฒันา protocol 

4.LTC – สนบัสนุน ให ้อปท.

อีก 2 แห่งสมคัรเขา้ร่วม

โครงการ LTC 

 

1. มีผูรั้บผดิชอบหลกั 

2.พฒันาศกัยภาพ 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใน

เร่ือง  RDU 

/Intermediate 

care/NCD/ER  /  Long 

term care 

 

1.RDU ผา่นระดบั 
3 
2.ผูป่้วย
Intermediate care 
ไดรั้บการดูแลครบ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3.NCD Plus ผา่น
เกณฑป์ระเมิน
ระดบัดี 
4.ER คุณภาพ 60 % 
5.มีกระบวน
ส่งเสริม ให ้อปท.
ทั้ง 2 แห่งสมคัรเขา้
ร่วมโครงการ LTC 

-RDU ระดบั 2 

- Intermediate 

care ….. 

-ผา่นเกณฑ์

NCD คุณภาพ 

ER คุณภาพ 60 
% 
-LTC อปท. 2 

แห่งสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ 

LTC 

-RDU ระดบั 
3 
-Intermediate 
care ผูป่้วย
ไดรั้บการดูแล
ครบตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 
-NCD Plus 
ผา่นเกณฑ์
ประเมินระดบั
ดี 
-ER คุณภาพ 
60 % 
- LTC อปท.  
สมคัรเขา้ร่วม
โครงการ 
LTC ครบ 4 
แห่ง 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง  ปี  2563 (ต่อ) 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & 

action plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 5  
พฒันาตามโครงการ
พระราด าริ และพ้ืนท่ี
เฉพาะ ( วณัโรค ) 

1.กลุ่มเส่ียง

ไดรั้บการคดั

กรองและ

ติดตามตาม

มาตรฐาน 

2.ผูป่้วยไดรั้บ

การรักษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ลดอตัราป่วยดว้ย 

TB รายใหม่ 100

ต่อแสนประชากร 

ภายในปี 2563 

และ 88 ต่อแมน

ในปี 2564 

ด าเนินการตาม

มาตรฐานงาน TB 

1.เร่งรัดตรวจคดักรองกลุ่มเส่ียง

ดว้ยการท า CXR 

-Passive ภายใน ธนัวาคม 2562 

-Active ภายใน มีนาคม 2563 

2. one stop TB clinic  

 

มีผูรั้บผดิชอบหลกั (Mr  

TB) 

 

1.คดักรองTB 100% 
2. Success rate ไม่
นอ้ยกวา่ 85% 

-success rate 85% 

 

1.คดักรองTB 
100% 
2. Success rate 
ไม่นอ้ยกวา่ 
85% 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง  ปี  2563 (ต่อ) 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & 

action plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 6 
บริหารอตัราก าลงั ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

-มีการเตรียม

อตัราก าลงั

ทดแทนผู ้

เกษียณ

ราชการ 

 -บุคลากรมี

ความรู้

ความสามารถ

ในการท างาน

และท างาน

แทนกนัได ้

-บุคลากรมี

ความสุขใน

การท างาน 

-บุคลากรมีภาระ

งานท่ีเหมาะสม 

(workload) 

-บุคลากร เก่ง ดี มี

ความสุข  

-มีการจดัท า

Succession plan 

-มีแผนพฒันา

บุคลากรเฉพาะ

ดา้น 

-มีกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ

และความสุขแก่

บุคลากรเช่น  

สนัทนาการ / 

ตรวจตรวจ

สุขภาพประจ าปี/

ชมรมจริยธรรม 

-ประเมิน 

Happinomiter 

-มีการก ากบัแผนการพฒันา

บุคลากรทุกไตรมาส 

-การจดัท าโครงการสนัทนาการ

แบบมีส่วนร่วม 

-เจา้หนา้ท่ีไดรั้บค่าตอบแทน

ถูกตอ้งตรงเวลา  

 

-การพฒันาตาม

succession plan  

-พฒันาบุคลากรเฉพาะ

ดา้น 

 

 

1.ร้อยละของ
บุคลากรท่ีไดรั้บการ
อบรม 10 วนั/คน/ปี 
ร้อยละ 80 
2.ร้อยละของ

บุคลากรไดรั้บการ

ความรู้เร่ือง RDU/ 

TB/Intermediate 

care/NCD/ER 

คุณภาพ / Long 

term care 

3.ร้อยละของ
บุคลากรไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพทัว่ไป 
ปีละ 1 คร้ังร้อยละ 
100% 
4.ร้อยละของ
บุคลากรไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพตาม
ความเส่ียงของงาน 

98% 

 

 

 

ยงัไม่ไดว้ดัเป็น

ตวัเลข 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  

 

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

มีการด าเนิน
ตามแผนร้อยละ 
80 
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ปีละ 1 คร้ัง 
5.ความพึงพอใจใน
การท างานของ
บุคลากร ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 
6.ความผกูพนัใน
การท างานของ
บุคลากร ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 
7.ความสุขในการ
ท างานของบุคลากร 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
60 
 
 

 

ร้อยละ 82.71 

 

 

 

ร้อยละ 73.18 

 

 

ร้อยละ 69.05 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง  ปี  2563 (ต่อ) 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & 

action plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 7 
พฒันาระบบการเงิน
การคลงัแบบบูรณา
การ 

หน่วยบริการ

ไม่ประสบ

ปัญหาวกิฤต

ทางการเงิน 

ระดบั 5 

 

 

โรงพยาบาลมี

สถานะการเงิน

การคลงัอยูใ่น

เกณฑป์กติ ไม่

ตอ้งขอรับการ

สนบัสนุนเงิน CF 

1.เพ่ิมรายได ้

2.ลดค่าใชจ่้าย 

3.การบริหาร

จดัการเจา้หน้ี 

4.การบริหาร

ลูกหน้ี 

5.นโยบาย

ประหยดัพลงังาน 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ CFO 

2.จดัท าแผนรายรับ-รายจ่าย

เกินดุล และมีการด าเนินการตาม

แผน และติดตามตวัช้ีวดัทางการ

เงินทุกเดือน 

3. เพ่ิมรายได ้ 

-การเพ่ิมบริการในกลุ่มใหม่ เช่น 

กลุ่มขา้ราชการ ประกนัสงัคม 

-เพ่ิมรายไดจ้ากการท างานประจ า

ใหม้ากข้ึนจากกลุ่ม UC: PP 

special 

-เพ่ิมรายไดจ้ากผูป่้วยในและ 

ผูป่้วย Intermediate care จาก รพ

ศ. 

4. ลดค่าใชจ่้าย 

-การจดัซ้ือร่วม การสอบราคาร่วม 

-ลดวสัดุคงคลงั 

-มาตรการประหยดัต่างๆ 

-คณะกรรมการ CFO

ติดตามการบริหาร

การเงินการคลงัอยา่ง

ต่อเน่ือง และน าเสนอ

รายงานแก่ผูบ้ริหารทุก

เดือน 

 

1. รายรับ**เพ่ิมข้ึน 
15 % 
2. ค่าใชจ่้ายลดลง 5 
% 
3. ตวัช้ีวดัทาง
การเงินผา่นเกณฑ ์
-liquid index 
-7 plus 
-TPS 
4. ตวัช้ีวดั FAI ผา่น
เกณฑ ์
 

รายรับเฉล่ียเดือน

ละ 1,000,000 

บาท 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

เดือนละ ....บาท 

จ านวนเงิน CFท่ี
ขอสนบัสนุน
ลดลงจากปีท่ี
ผา่นมา 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง  ปี  2563 (ต่อ) 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & 

action plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธท่ี 8 
พฒันาระบบคุณธรรม
และความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในสงักดั 

ผา่นการ

ประเมิน ITA 

-บุคลากรมีความรู้

ในเร่ืองคุณธรรม

และความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน  

-เป็นหน่วยงาน

คุณธรรม 

-แผนปฏิบติัการ 

ITA  

-โครงการอบรมในเร่ืองคุณธรรม

และความโปร่งใส ในการ

ด าเนินงาน 

-ระเบียบ คู่มือ ค าสัง่ ในเร่ืองใน

เร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

- พฒันาบุคลากรดา้น

ความรู้  ในเร่ืองคุณธรรม

และความโปร่งใส ในการ

ด าเนินงาน 

ผา่นการประเมิน 
ITA ท่ีร้อยละ 90 

- ผา่นการ
ประเมิน ITA ท่ี
ร้อยละ 90 

 
ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั  การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 2563 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & action 

plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 9 

พฒันาระบบบริการ

สุขภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานโรงพยาบาล

คุณภาพ 

 

 

พฒันาระบบ

บริการใหไ้ด้

มาตรฐาน 

ผา่นการ

รับรอง HA 

 

รพ.มีมาตรฐาน 

และเป็นท่ี

ไวว้างใจของ

ประชาชน 

มีการส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพ HA   
โดยด าเนินการตาม

ขั้นตอนการพฒันาสู่

ความส าเร็จตาม Step ของ

งานคุณภาพ 

-มีกรรมการเดิน round 2p 

safety/ ENV 

-มีโครงการมหกรรมการพฒันา

คุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียง

รุ้ง 

 

- พฒันาบุคลากรรุ่น

ใหม่ในดา้นการพฒันา

งานคุณภาพ 

โรงพยาบาลผา่น
การรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน  HA 
 

ผา่นการ

ประเมิน HA  

ปี 2561 

ผา่นการ 

Survey -HA 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง  ปี  2563 (ต่อ) 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & 

action plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 10 
การพฒันาอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มและอาชี
วอนามยัใน
โรงพยาบาล 
(GREEN&CLEAN) 
 

-รักษาระดบัดี

มากPlus 

-ส่งเสริมการ

ปลูกผกัปลอด

สารพิษ 

-พฒันาอาคาร

สถานท่ี 

1.เป็น  

GREEN&CLEAN 

Hospital 

2. มีนวตักรรม

ดา้น 

GREEN&CLEAN 

อยา่งต่อเน่ือง 

-ส่งเสริมการท า

นวตักรรม 

-ส่งเสริมการปลูก

ผกัปลอดสารพิษ 

-แผนปรับปรุง

อาคารสถานท่ี 

1.สร้างกระบวนการพฒันา และ

จดัท าแผนการพฒันายกระดบัรพ. 

ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ 

GREEN&CLEAN  

2. เขา้ร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่

การพฒันาร่วมกนั  

3. มีมาตรการลดการใชพ้ลงังาน 

4. ปลูกผกัปลอดสารพิษใน

โรงพยาบาล 

5. การด าเนินการตรวจสอบการ

จดัการขยะ และติดตาม

ค่าพารามิเตอร์น ้ าเสียอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

-พฒันาบุคลากร ส่งเสริม

ใหไ้ดรั้บการเพ่ิมพนู

ความรู้ 

1.โรงพยาบาลผา่น
เกณฑ ์
GREEN&CLEAN  
ระดบัดีมาก Plus 
2. โรงพยาบาลผา่น
เกณฑอ์าหาร
ปลอดภยั  
3. มี นวตักรรม    
ดา้น    
GREEN&CLEAN 
1  เร่ือง 
 

-มาตรฐานระดบั 

ดีมาก Plus 

-ผา่นเกณฑอ์าหาร

ปลอดภยั 

-มาตรฐาน

ระดบั ดีมาก 

Plus 

-ผา่นเกณฑ์
อาหารปลอดภยั 
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ความเช่ือมโยงความท้าทาย  กลยุทธ์  วตัถุประสงค์ระยะส้ัน  เป้าประสงค์  กลวธีิหลกัและตวัช้ีวดั  การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ปี 2563 (ต่อ) 

Strategies & Strategic 

Challenges 

ST Objectives LT Goals Key Tactics & action 

plans 

Changes HR & Education Plan KPI Present 

Performance 

result  

Projected 

Performance 

 

กลยทุธ์ท่ี 11. พฒันา

ระบบสารสนเทศ 

โรงพยาบาลมี
การพฒันา
ระบบ
สารสนเทศ ,
ฐานขอ้มูล
ต่างๆใหมี้
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์
HA-IT 

ระบบสารสนเทศ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีความมัน่คง

ปลอดภยั 

-แผนพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลส าคญัของ

โรงพยาบาล 

-แผนพฒันาการใหบ้ริการ

ระบบสารสนเทศ 

-แผนพฒันาระบบความ

มัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล

และระบบสารสนเทศ 

 

1.มีการใชโ้ปรแกรมเพื่อ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

ถูกตอ้งของขอ้มูลการบริการ /

โปรแกรม OPPP / AAA 

2.คืนขอ้มูลรายงานและร่วม

แกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนส่งรายงาน

อยา่งนอ้ยเดือนละ  4 คร้ัง 

3. กิจกรรมการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กิจกรรมมหกรรมการ

น าเสนอกิจกรรมคุณภาพ

โรงพยาบาล 

 

1.ส่งเจา้หนา้ท่ีอบรม

เพื่อพฒันา

ประสิทธิภาพการ

เช่ือมต่อและการเขา้ถึง

ขอ้มูลดว้ยระบบ

เครือข่าย การพฒันา

ประสิทธิภาพ 

Hardware Software 

และขอ้มูลใหป้ลอดภยั

และมีประสิทธิภาพ  

2.ส่งเสริมการเรียนรู้ 
โดยการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงพยาบาล  
ส่งเสริมการพฒันา 
นวตักรรม,งานวจิยั 
ต่างๆ 
 

1.อตัราความถูกตอ้ง   
ครบถว้นของการ
รายงานขอ้มูล 43 
แฟ้ม >98% 
2.มีการพฒันาท่ีดี
ข้ึนตามตวัช้ีวดั HA-
IT 

ร้อยละ 98.7 , 

99.5 

ตวัช้ีวดัผา่น
เกณฑ ์HA IT 
 

 


