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คำนำ 

 
 โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 

2563 ได้มีการจัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพิงค์    เพื่อ

ทบทวนยุทธศาสตร์ ปี  2563-2565  และมีการปรับแผนปฏิบัติการ และแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลมีความ

สอดคล้องเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงและของระดับจังหวัดรวมทั้ง

ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลนครพิงค์ ทำหน้าที่บริหารจัดการ

งบประมาณ และพิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลและโครงการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โดยในปีงบประมาณ 2564  ยังได้ดำเนินการต่อเนื่อง จากปี 2563  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์  “ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์ชั้นนำแห่งล้านนา ในปี 2565” ต่อไป 

 บัดน้ี การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2564  ได้ดำเนินการเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัตโิดยทั่วกัน 
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กระทรวงสาธารณสุข
ป�งบประมาณ 2564

การขบัเคลื�อนนโยบาย

6 ตุลาคม 2563
ผู้อาํนวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

นพ.สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช

นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข
ป� 2564

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง

5. 30 บาทรกัษาทุกที+

6. บรหิารด้วยธรรมาภิบาล

4. COVID-191. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป�นองค์กรหลัก

ในการบูรณาการสรา้งระบบสาธารณสุขที�ดีที�สุด
เหมาะสมที�สุดสําหรบัประเทศไทยและทุกคน

ที�อยู่ในประเทศไทย 

ใหป้ระชาชนเข้าถึงบรกิารทางการแพทย์ 
ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื�อมล0า 
ของหน่วยบรกิารเป�นอกีก้าวหนึ�งของ
ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 

2. เรง่สรา้งเศรษฐกิจสุขภาพ
ต้องเป�นกระทรวงที�สนับสนุน ส่งเสรมิ และ 
สรา้งเศรษฐกิจ สรา้งธรุกิจ สรา้งรายได้ ใหแ้ก่  
ประชาชน เป�นแหล่งรายได้ที�สําคัญของประเทศ 

สนับสนุน ส่งเสรมิ สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง  
ใหเ้ป�นพชืเศรษฐกิจที�มีคุณค่าทางการแพทย์  ต้องทําใหป้ระชาชน

เข้าถึง และได้ใชเ้พื�อสุขภาพ และได้ปลูกเพื�อพึ�งพาตนเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย  

คนไทยทกุคนต้องมีหมอสามคนเป�นหมอประจาํตัว
หมอประจาํบ้าน(อสม)  หมออนามัย หมอครอบครวั
ป9 2564 จะเป�นป9แหง่การพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเป�นองค์กรต้นแบบ           
ด้านธรรมาภิบาล ยีดหลักธรรมาภิบาล  สุจรติ       

ประโยชน์ของประชาชน 

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health23 กันยายน 2563
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นโยบาย รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ป� 2564

สุขภาพดีวถีิใหม่

ส่งเสรมิการออกกําลังกาย
อาหารปลอดภัย

11.

22.

ดูแลสุขภาพกลุ่มวยัุ ุ ยู ุ
อย่างเป?นระบบ

333.

พฒันาเด็กปฐมวยั
(Free –Fun- Family)

การแพทย์วถีิใหม่ 
สถานพยาบาลปลอดภัย

44. ดูแลและพฒันาศักยภาพ อสม.

ระบบสุขภาพปฐมภมูิ

มุ่งสู่การเป?นมุงสูการเปน
ศูนย์กลางศูนยกลาง

สุขภาพนานาชาติ

555.

6.

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

ธรรมาภิบาล โปรง่ใส

การจดับรกิารทางการแพทย์วถีิใหม่ ลดแออดั
เพิ�มการเข้าถึง (New Normal Medical Care)

Digital Health

พฒันาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ

Health Literacy เพื�อปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ

สุขภาพจติเชงิรกุ

?มม

สสสสสุสขสุข

23 กันยายน 2563

ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง
นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ป� 2564-2565

• ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และอสม.  ใหค้นไทยทุก
ครอบครวั มีหมอประจาํตัวสามคน 

• พฒันาระบบบรกิารทุติยภมูิใหเ้ป�นจดุเชื�อมต่อที�มีประสิทธภิาพ

ะบบ
1

บบบบ
11. 
บสขภาพปฐมภม และอสม ใหคนไทยทกภาพปฐมภมิ แล อสม ใหค้นไทยทกบสขภขภบสขบสข
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

22. . เศรษฐกิจสุขภาพ
เพิ�มมูลค่านวตักรรมผลิตภัณฑ์/บรกิารทาง
สุขภาพ มุ่งสู่การเป�นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

สนับสนุน ส่งเสรมิ สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง  
ใหเ้ป�นพชืเศรษฐกิจที�มีคุณค่าทางการแพทย์   
ประชาชนเขา้ถึง และได้ใชเ้พื�อสุขภาพ 

ัสน

3
นับั

3. 
บสนน ส่งเสรมิ สมนไพรไทย กัญชา กั่ ไ ไ ั ับสนนบส

. สมุนไพร กัญชา กัญชง

44. 4. สุขภาพดีวถีิใหม่
ปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่ New Normal
อาหาร ออกกําลังกาย Health literacy

เพิ�มศักยภาพความมั�นคงทางสุขภาพในการจดัการกับโรคอบุติัใหม่  
เป�นองค์กรหลักในการบูรณาการสรา้งระบบสาธารณสุข ที�เหมาะสม

สําหรบัประเทศไทยและทุกคนที�อยู่ในประเทศไทย 

� โ ใ ่ทา
5

ภาพในกใงสข
5. COVID

าร
D-

การกดกรจดั
D-19

• ผลกัดัน 30 บาทรกัษาทุกที�
• New Normal Medical Care , Digital Health
• Innovative Healthcare Management 

•
6
ผผ

6. 
ผลกดน 30 บาทรกษาทกทดัน 30 บาทรกัษาทกที�ผลกดกดผลกผลกั

6. ระบบบรกิารก้าวหน้า

• ดูแลสุขภาพกลุม่วยัอย่างเป�นระบบ
มุ่งเน้นกลุม่เด็กปฐมวยั และ ผู้สูงอายุ

• พฒันาระบบการดูแลสุขภาพจติเชงิรกุ 

7
•

77. 
ดแลสขภาพกลมวยอยางเปนระบบแลสขภาพกลม่วยัอย่างเป�นร บบดด•

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจรติ โปรง่ใส 
ประโยชน์ของประชาชน 

8
ยึ
8. 

ดหลกัธรดหลัดห
8. ธรรมา

รรม
มาภิ

บาล สจริภิบมาภิ
ภิบาล  

พฒันาสู่องค์กรแหง่ความสุขที�มีคุณภาพ
งานได้ผล คนเป�นสุข ปลอดภัย สรา้งผู้นํารุน่ใหม่ 

9
พั
9. 

าส่องค์กรแหง่ความสขทีมีค�ฒนพฒั
9. องค์กรแห่งความสุข

ให้ความสําคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดําร ิญ ู ุ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

� นโยบายรมว.
� นโยบายปลัด

� นโยบายรมช.

� นโยบายรมว.
� นโยบายรมช.

� นโยบายปลัด

� นโยบายรมว.
� นโยบายรมช.

� นโยบายปลัด

� นโยบายรมว.
� นโยบายปลัด

� นโยบายรมว.
� นโยบายรมช.

� นโยบายปลัด

� นโยบายรมช.

� นโยบายปลัด

� นโยบายรมว.
� นโยบายรมช.

� นโยบายปลัด

� นโยบายปลัด

กระทรวงสาธารณสุข
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� นโยบายปลัด

� นโยบ
� นโยบ

. งค์กรแองอ

6 ตุลาคม 2563
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2. ระบบสุขภาพ
• มุ่งพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

และ อสม คนไทยทุกคนต้องมี
หมอประจาํตัว  3 คน 

• พฒันาระบบบรกิารทุติยภูมิ 
ใหเ้ป�นจุดเชื�อมต่อที�มีประสิทธภิาพ

• ดูแลสุขภาพองค์รวม ทัPงรา่งกาย 
จติใจ สังคม

4. เศรษฐกิจสุขภาพ 
• เพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบรกิารสุขภาพ
• ใหค้วามสําคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์
• เพิ�มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย

3. ระบบบรกิารก้าวหน้า
• เสรมิสรา้ง พฒันา Basic Excellence 

ใหม้ีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 
• New Normal Medical Care 
• ยกระดับสู่ Innovative healthcare

management
• สนับสนุน 30 บาทรกัษาทุกที

5. สุขภาพดีวถีิไหม่ (New Normal) 
• สรา้งความมั�นใจและความพรอ้มในการจดัการ

กับโรคอบุัติใหม่ COVID-19 
• สรา้งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพ

ดีวถีิใหม่  3 อ 
• ใหบุ้คลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100%

6. บรหิารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
• บรหิารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปรง่ใส  ตรวจสอบได้ 
• สรา้งความปลอดภัยใหกั้บบุคลากรและผู้รบับรกิาร
• งานได้ผล คนเป�นสุข มีความเป�นพี� เพื�อน น้อง  
• สรา้งผู้นํารุน่ใหม่ และ พฒันาคนใหเ้ก่งกล้า (อศัวนิ สธ )

นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป� 2564 

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

11. . ให้ความสําคัญสูงสุดต่อ    ญ ู ุ
โครงการพระราชดําริ

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

6 ตุลาคม 2563

1. ให้ความสําคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health
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2. ระบบสุขภาพ 

นโยบายรมวมว. นโยบายรมชช. นโยบายปลัด กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

�� พัฒนาระบบบรกิารทุติยภูมิให้เป?นจุดเชื+อมต่อที+มี
ประสิทธิภาพ

��� ดูแลสุขภาพองค์รวม ทัLงด้านรา่งกาย จติใจ สังคม

�� มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและอสมมมมม.
ให้คนไทยทุกครอบครวั มีหมอประจาํตัวสามคน
หมอประจาํบา้น น (((อสมม)  

ใ ้ ? + ่
 ) ) หมออนามัย  หมอครอบครวั

นโยบายรมว. นโยบายรมชช. นโยบายปลัด กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

�� ยกระดับ บ Innovative Healthcare management

�� สนับสนุน น 30 0 บาท รกัษาทุกที+  ุ
: Sandbox 

ุ
x xx

ุ
ในเขตสุขภาพที+ ท ที+ 9 

นโย

9 9 และ กทม
บายรมมว.

ม.

�� New Normal Medical caree และ
Digital Health h h เพิ+มการเข้าถึง ลดแออัด ลดรอคอย

� เสรมิสรา้ง พัฒนา Basic Excellence
ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 

3
New�� NeN

.
��

พัฒนา
rmal Med

ระบบ
ical caree และแical ca

บรกิารก้าวหน้า
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กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

นโยบายรมวมว. นโยบายรมชช. นโยบายปลัด

�� เพิ+มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์ู ฐ
และบรกิารสุขภาพ

�� เพิ+มโอกาสในการเข้าถึงรกัษา อย่างปลอดภัย

�� ให้ความสําคัญกับสมุนไพร กัญชาญ ุ
กัญชงทางการแพทย์

4
พิม�� เเ

. 
่ิ+��

เรง่สรา้ง
งเศรษฐกิจใจ นผลิตตภภัณฑ์

เศรษฐกิจสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

� เสรมิสรา้งความมั+นใจจ และความพรอ้ม
ในการจดัการกับโรคอุบัติใหม่ ม ม่ COVIDDD-DD-19 

นโยบายรมวมว. นโยบายรมชช. นโยบายปลัด

�� เเสรมสรางความมนใจจ และความพพรรอมแ

5
สรม�� เเส

. 
มสรา้งความสรมิ� เเส

เสรมิสรา้ง
มมนใจจ และความพพร้รอ้มแมมั+นใจจ

สุขภาพดีวถีิใหม่

�� สรา้งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 
333 อออออ. ออ. อาหาร  ออกกําลังกาย  อารมณ์

��� ให้บุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ย ย 1000% 
DMH  :  Social Distancinggg-g-Maskkk-- Hand Washing
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กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

�� บรหิารด้วยหลักธรรมามาภิภบาล โปรง่ใส
เป?นธรรม ตรวจสอบได้ 

�� รว่มสรา้งผู้นํารุน่ใหม่ และ พัฒนาคนให้เก่งกล้า
(

ู
(((อัศวนิ สธ

ู
สธสธ.)

�� สรา้งความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รบับรกิาร 
((((2((22P Safety) 

�� งานได้ผล  คนเป?นสุข ให้บ้านสาธารณสุขข มีความเป?นพี+ เพื+ อน น้อง

นโยบายรมวมว. นโยบายรมชช. นโยบายปลัด

6
บรหิ�� บริบ

.
้ ัิ�� ิ

บรหิารด้วย
กธรรมมาภภิ าล โปรง่ใสบา

หลักธรรมาภิบาล 

Agenda

Area Function

การประชมุ

การเยี+ยมพืLนที+

การตรวจราชการ

Performance Agreement
(PA)

การขับเคลื+อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป� ป� 256464-4-2565

กสธ.  สป. WBM   ทปษ.

รมว.สัญจร  4  ภาค
ปลัดสัญจร  12  เขต

กรณีปกติ
กรณีพิเศษ

Quick win  รายไตรมาส

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
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กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

ส่งเสรมิสุขภาพป]องกันโรค
และคุ้มครองผู้บรโิภคเป?นเลิศ
ส่ สริ ส ภา ปป]ป]อ กั โรคส่ส
PP & P Excellence

11. 1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

บรกิารเป?นเลิศิ ป? ิิ
Service Excellence

22. . เศรษฐกิจสุขภาพ

33. . สมุนไพร กัญชา กัญชง
44. 4. สุขภาพดีวถีิใหม่

55. COVIDD-D-19

77. 7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

บุคลากรเป?นเลิศป? ิ
People Excellence

n
ระทรวงสงงสงสงสงสงสงสงสงงสงสงสงสสสสสสสาธารณสุข
nistry of Publiclicic HealtHHealHealtHeHealtHHealHealttttHealtHealtH lttttHealt HealtHealtHealteaea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

กรรร
บรหิารเป?นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล? ้

Governance Excellence

88. 8. ธรรมามาภิภิบาล  99. 9. องค์กรแห่งความสุข

66. 6. ระบบบบบรกิารารก้าวหน้า

Agenda

สสป.สธ.
กรมสบส.

1. 
ระบบสุขภาพปฐมภมูิ

เข้มแข็ง

กรมสบส.
2. 

เศรษฐกิจสุขภาพ

กรมพท.
3. 

สมุนไพร กัญชา กัญชง

กรมอ.
4. 

สุขภาพดีวถีิใหม่

กรมคร.5. 
COVID-19 กรมว.

อย.

กรมพ.
สป.

6. 
ระบบบรกิารก้าวหน้า

กรมอ.
7. 

ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม กรมสจ.

ศปท.สธ.
8. 

ธรรมาภิบาล 

กรมสจ.
9. 

องค์กรแห่งความสุข สป.

หน่วยงานรบัผิดชอบหลักในการขับเคลื+อนนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
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แผนงานประชุมที+ กยผ. จดั ป�งบประมาณ 2564

หมายเหตุ

ที+ ชื+อประชุม ประธาน ความถี+ สถานที+ ประเด็นหลัก

1 สธ. รมว. ทุกเดือน ก.สธ. เคาะ แสตมปXงานAgenda

2 สป. ปลดั ทุกเดือน ก.สธ. Function

3 WBM ปลดั ทุกวนัพุธ ก.สธ. Agenda งานแก้ไขป[ญหา

4 ที�ปรกึษา รมว. รมว. ทุกเดือน (พุธ) ก.สธ. Agenda

5 รมว. สัญจร 4 ภาค รมว. ทุก 3 เดือน 4 ภาค Agenda and area 
challenges

6 ปลดัสัญจร 12 เขต ปลดั ทุกเดือน 12 เขต Agenda and area 
challenges

ุ
� ประเด็น Agenda รมว. 9 ประเด็น : ปฐมภูม ิเศรษฐกิจสุขภาพ กัญชา สุขภาพดีวถีิใหม ่COVID-19 หน่วยบรกิารก้าวหน้า

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ธรรมาภิบาล องค์กรแหง่ความสุข

� ประเด็น Agenda กยผ. : ระบบ HR blue print ระบบข้อมูล back bone, ICD-11, COVID-19

� ประเด็น Function กยผ. เน้นงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
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แนวทางการพฒันางาน 
ในเขตสขุภาพท่ี 1  
ปีงบประมาณ  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 

แนวทางการพัฒนางาน 
ในเขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๔
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 OKRs : Superpowers

� Focus and Commit to Priorities

� Align and Connect for Teamwork

� Stretch for amazing

� Track for Accountability

FAST : Focus Align Stretch Track

Continues Performance Management = OKRs + CFRs

� Conversation: เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างแท้จริงระหว่างผู้จัดการและพนักงาน 
โดยมุ่งเป้าไปที่ผลการดำเนินงาน

� Feedback : การสื่อสารแบบสองทางหรือภายในเครือข่าย ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อประเมินความก้าวหน้าและแนะนำการปรับปรุงการทำงานในอนาคต

� Recognition: การชื่นชมยกย่อง แสดงออกถึงความชื่นชมต่อบุคคล สำหรับการมี
ส่วนร่วมในทุกๆด้าน

10



แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ : CFR

ทีมเขต/กรมวิชาการ

ทีม สสจ / รพศ /รพท

ทีม สสอ. / รพช /รพ.สต.

ทุกไตรมาส 1: 8

ทุกไตรมาส 1: 7-21

TB  

COPD 

NCDs 

Falling 

เด็กเตี้ย 

ฆ่าตัวตาย

ระดับความมั่นใจของ OKRs

����เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่า�ร้อยละ 10

�����เด็กปฐมที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับนม��กล่องไข่�ฟอง�
�����
�����ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 100 %�
��	��เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย ��ชม	
วัน 

โดยเฉพาะเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย 90%

ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
ชั่งน้ำหนักเด็กปฐมวัยทุกคน และได้กลุ่มเป้าหมาย
เขียนโครงการและติดต่อกองทุนตำบล
เยี่ยมและติดต่อศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ทั้งหมด
เตรียมทีมในท้องถิ่นและ อสม. ในพื้นที่

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
ได้แนวทางและกลุ่มเป้าหมายทุกคน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตำบล
พร้อมการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายและติดตามทุกไตรมาส
แผนการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

แผนกิจกรรมการเล่นที่บ้าน / ศดล. / ชุมชน

ตัววัดด้านสุขภาพ
ขวัญกำลังใจทีมงานและ อสม. 

ความสัมพันธ์กับ คกก. กองทุนตำบล
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ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
ประเมินความเสี่ยงในผู้สูงอายุ
จัดทำสื่อ VDO ท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
จัดทำแบบประเมินสภาพแวดล้อมในและรอบบ้าน

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
รายชื่อกลุ่มเสี่ยงต่อการหกล้มรายตำบล/หมู่บ้าน
สื่อสนับสนุนการออกกำลังกายในผู้สูงอายุทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

แบบประเมินสภาพแวดล้อมในผู้สูงอายุ

แบบสำรวจสายตาและยาที่มีผลและการวัด postural hypotension 

ข้อมูลการหกล้มแล้วกระดูกหักในฐานข้อมูล รพ. ย้อนหลัง 5 ปี แยกราย รพ/
จังหวัด

ตัววัดด้านสุขภาพ
ขวัญกำลังใจและภาระงานของทีมงาน โดยเฉพาะ รพ.สต.

แบบประเมินและเครื่องมือต่างๆ ที่ออกแบบมาต้องง่าย สามารถ
เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องมีการอบรม
บันทึกข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้น้อยที่สุด และทำเป็น online 
electronic 

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : ลด falling fracture 50 % ใน 2 ปี  

Kr1 : ส่งเสริมท่าออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงกล้าม
เนื้อได้ 100% ในกลุ่มเสี่ยง 80% ในผู้สูงอายุ


Kr2 : ปรับสภาพแวดล้อมในกลุ่มเสี่ยง 100% 

Kr3 : ปรับการใช้ยาและวัดสายตาในกลุ่มเสี่ยง 100%

12
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ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
การวางแผนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ทั้งกลุ่ม active/passive และคัด
กรองกลุ่ม active ให้ได้ 99% ในไตรมาสแรก และกลุ่ม 
passive ให้ได้ 99% ในไตรมาสที่ 2 

การส่งตรวจ gene expert ในผู้ป่วยวัณโรค AFB negทุกราย
การประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วยทุกรายและมีระบบการปรึกษา
การคัดกรองจากคลินิกและร้านขายยาในทุกอำเภอ

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
ระบบการอ่านCXR ด้วย AI ในทุกอำเภอ/จังหวัด

กลุ่มเสี่ยงสูงและปานกลางได้รับการดูแลตามที่กำหนดทุกราย

ได้รายชื่อกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับการCXR มาก่อนใน 1-2 ปี

ระบบการสุ่มตรวจในชุมชนที่เสี่ยงสูงจาก index cases

ตัววัดด้านสุขภาพ
ขวัญกำลังใจของทีมงาน

การสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : การรักษาวัณโรคสำเร็จ > 90 % 

Kr1 : การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ > 80% ของเป้าหมาย

Kr2 : อัตราการตายลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
>30%
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ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
การวางแผนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและมีกิจกรรมรองรับกลุ่มเสี่ยง โดย
เฉพาะกลุ่ม NCDs ที่มีภาวะแทรกซ้อน / อยู่คนเดียว 

การวางแผนกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / กลุ่มเสี่ยง
สูง
การคัดเลือกชุมชนเสี่ยงจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 

การจัดกิจกรรมในชุมชนเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยชุมชน

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
การจัดกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงและการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยทีม
งานในชุมชน
การเรียนรู้และประเมินปรับปรุงการจัดกิจกรรมในชุมชนเสี่ยง
การทบทวนกลุ่มที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ เพื่อหาโอกาสพัฒนาการดำเนิน
งาน

ตัววัดด้านสุขภาพ
ขวัญกำลังใจทีมงาน

รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อวางแผนแก้ปัญหา

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : การฆ่าตัวตายสำเร็จ < 6.3 ต่อแสนประชากร

Kr1 : การคัดกรองความเสี่ยงในผู้ป่วย NCDs ที่มีภาวะ
แทรกซ้อน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคทางจิตเวช 90%

Kr2 : ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ำ >90%

Kr3 : ทุกชุมชนเสี่ยงมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมให้กลุ่มเสี่ยง

ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
การวางแผนการตรวจด้วย spirometer ทุกรายและ
วางแผนการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และเลิกบุหรี่
การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย COPD ทุกราย
การกำกับติดตาม ประเมินผลรายบุคคล โดยทีมงานทุก
ไตรมาสและเยี่ยมบ้านในรายที่อาการหนัก/รุนแรง

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย
การมีเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นยืมใช้
การปรับสภาพแวคล้อมในบ้านและรอบๆบ้าน
การวางแผนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รายบุคคล
การได้รับยา ICS/LABA

ตัววัดด้านสุขภาพ
ขวัญกำลังใจของทีมงาน

ความครอบคลุมของการรักษาผู้ป่วย COPD

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : ผู้ป่วย COPD มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศ 

Kr1 : การวินิจฉัยที่ถูกต้อง 100%


Kr2 : การได้รับยา ICS/LABA ตามข้อบ่งชี้ 90%

Kr3 : ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ > 90%
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ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
การประเมินกลุ่มเสี่ยง NCDs และได้รายชื่อและจำนวนกลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด
การวางแผนการปรับพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มเสี่ยง
การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดี 
เพื่อการวางแผนการรักษา

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่เหมาะสม
การจัดะบบบริการผู้ป่วยที่เหมาะสมตามความรุนแรงของโรค
การประเมินภาวะแทรกซ้อนของ NCDs : stroke ATEMI CKD 
and ESRD

ตัววัดด้านสุขภาพ
ขวัญกำลังใจทีมงาน 

การลดอัตราตายและความรุนแรงในโรค Stroke ASTEMI 
CKD ESRD

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : NCDs คุณภาพเป็นเลิศ


Kr1 : กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับพฤติกรรมต่อเนื่อง >90%


Kr2 : ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี > 60% ผู้ป่วย
เบาหวานควบคุมได้ดี > 40%
Kr3 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วย NCDs > 80%

แนวทางการขับเคลื่อนService plan  : CFR

ทีม Service plan เขต /ทีมกรม

ทีม Service plan จังหวัด

ทีม Service plan อำเภอ

ทุกไตรมาส 1: 8

ทุกไตรมาส 1: 7-21

DM/ HT 

Cancer 

Stroke/
STEMI 

Sepsis 

ER
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ประเด็นสำคัญอื่นๆ 

• ลดแออัด/ลดรอคอย / 2P safety / New normal service  
• สสช. : พัฒนาคนและบริการ ปชช.  
• Innovation Health Services : Digital transformation ; 

AI ,IoT, new business model with technology  
• การพัฒนาบุคลากร : Engagement, Carrepath, PMS,  
• Financial management 
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นโยบายและทิศทางการขบัเคล่ือนงานสาธารณสขุ  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายและทิศทางการขบัเคล่ือน 
งานสาธารณสขุ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

นายแพทยจ์ตชุยั มณีรตัน์ 
นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่
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นโยบายมุ่งเน้น โรงพยาบาลนครพิงค ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายมุ่งเน้น โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ปี 2564 

 - 2P Safety 

 - Excellence Center (มะเร็ง, หัวใจและหลอดเลือด) 

 - Smart Hospital 

 - Disease Specific Certification 

 - UR (Logistic, ระบบคลัง, LOS) 

 - การซ่อมหลังคา 

 - NKP Leadership  
 

นพ.วรเชษฐ  เต๋ชะรัก 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์  ปี 2564-2565 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ชั้นนำแห่งล้านนา ในปี 2565” 
 

พันธกิจ (Mission) 
• ด้านบริการ 

ให้การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและระดับศูนย์ความ 
เชี่ยวชาญอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ด้วยความใส่ใจเอื้ออาทร 
คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม 

• ด้านการผลิตบุคลากร 
ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับใช้สังคม 
 

เข็มมุ่ง ปี 2564 (Key Area Focus) 
2P Safety 
Smart Hospital 
Disease Specific Certification 
Research/Innovation (New Normal Service) 

 

ค่านิยม ( Core Value) 
“MOPH” 

M: Mastery เป็นนายตนเอง 
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P : People centered ใส่ใจประชาชน 
H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
     (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

เป้าประสงค์ (Objective) 
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพท่ีมี

คุณภาพ 
2. โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
4. โรงพยาบาลมีอัตรากาลังบุคลากรเพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน 
5. บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและทางานอย่างมีความสุข 
6. บัณฑิตแพทย์แพทย์ประจาบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ คุณธรรม ทักษะ

ชีวิต 
7. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ 
8. โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
9. โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ตวัช้ีวดัผลการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร ์
ปีงบประมาณ  2564-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ตัวชีว้ัดผลการดำเนินการตามแผนยทุธศาสตร์   

ปีงบประมาณ  2564-2565 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

PP&P Excellence 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดขีองประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดไีด้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุม
โรคภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

1.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
คนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสขุภาพ) 

1.อตัราส่วนการตายมารดา 
2.อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี
 

- PCT สูตกิรรม 
-PCT กุมารเวชกรรม  
-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-กก.Service Plan สาขาสูติ
กรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและตติย
ภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูมิ  

3.ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
4.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วนและ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
5.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

6.ร้อยละของเด็กกลุ่มอาย1ุ2 ปฟีันดีไม่มีผุ (cavity 
free) 
 

-กลุ่มงานทันตกรรม 
-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและตติย
ภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

  7.ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกต ิ
 

-กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน  
บริการปฐมภูม ิ
 

8.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ ์

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 9.ร้อยละของอำเภอที่มีการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

3.พัฒนาระบบการป้องกันควบคุม
โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสขุภาพ  

10. ร้อยละของอำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉกุเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
11.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 
12.อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูง ได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 
 
 
 
 
  

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน  
บริการปฐมภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ
 
 

2.โรงพยาบาลมโีครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ไดม้าตรฐาน  

4.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ได้
มาตรฐานสากล คำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความสะดวกของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

13.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 
 
 

-กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หน.กลุ่มภารกิจด้าน
อำนวยการ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

Service Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้บรกิารที่เป็นเลิศ 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสขุภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

5.พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster) 

14.ร้อยละของพื้นที่ ที่มีคลินิกหมอครอบครัว 
(Primary Care Cluster) ตามมาตรฐาน 
15.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดแูล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน Service Excellence 

16.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
17.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มอีาการไม่
เกิน 4.5 ชัว่โมงได้รับการรกัษาด้วยยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาท ี
18.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผา่ตัด
สมองภายใน 90 นาท ี
19.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่
เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรกัษาใน STOKE UNIT 

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขาโรค
หลอดเลือดสมอง 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

20. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่  
 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-กลุ่มงานอายุรกรรม 
-กก.Service Plan สาขา
โรคติดต่อ 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน 
บริการปฐมภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสขุภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน Service Excellence 

21.โรงพยาบาลผ่านการประเมินการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล . 
22.โรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

อย่างบรูณาการ (AMR) 

-กลุ่มงานเภสัชกรรม 
-องค์กรแพทย ์
-กก. Service Plan สาขา 
RDU 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

23.อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรอื
เท่ากับ 28 วัน 

-PCT  กุมารเวชกรรม 
กก. Service Plan สาขา
ทารกแรกเกิด 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

24.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการ
ต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผูป้่วย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

-คณะกรรมการ SP  สาขาการ
ดูแลแบบประคับประคอง 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

25.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบรกิาร
ตรวจวินิจฉัย รกัษาโรคดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย 
กก.Service Plan สาขา
แพทย์แผนไทย 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

26.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
27.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 

-กลุ่มงานจิตเวช 
-กก. Service Plan สาขา
สุขภาพจิต 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

28.อัตราตายผูป้่วยติดเชือ้ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนดิ community-acquired 

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขาอายุ
รกรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสขุภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน Service Excellence 

29.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture 
Prevention 

-PCT  ออร์โธปดิิกส ์
-กก. Service Plan สาขาออร์
โธปิดิกส ์

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

30.ร้อยละของการให้การรกัษาผู้ป่วย STEMI ได้
ตามมาตรฐานที่กำหนด 
31.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI   

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขา
หัวใจ 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

32.อัตราผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดร้ับการ 
ผ่าตัด/เคมีบำบดั/รังสีรกัษาภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  

-PCT  อายุรกรรม 
-PCT ศัลยกรรม 
-PCT  โสต ศอ นาสิก 
-กก. Service Plan สาขา
มะเร็ง 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ
 

33.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR <4 ml/min/1.73m2/yr 

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขาไต 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

34.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

-PCT  จักษ ุ
-กก. Service Plan สาขาตา 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสขุภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน Service Excellence 
  

35.อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผูป้่วย
สมองตายตอ่จำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 

-กก. Service Plan สาขาการ
รับบริจาคอวัยวะฯ 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

36.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์
ที่กำหนดและได้รับการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate) 
37.ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์
ที่กำหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลัง
จำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 month 
remission rate) 

-กลุ่มงานจิตเวช 
-กก.Service Plan สาขา
สุขภาพจิตและสารเสพติด 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

38.อัตรา Readmit การเกิดภาวะแทรกซอ้นของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน(Ischemic 

Stroke) ที่สง่กลับ 

PCT  อายุรกรรม 
กก.Service Plan สาขา
หลอดเลือดสมอง 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

39.ร้อยละของผู้ป่วยบาดเจ็บทีศ่ีรษะที่ได้รับการ
ผ่าตัดสมอง ส่งกลับไปรักษาตอ่ที่โรงพยาบาล 
Intermediate care 

PCT  ศัลยกรรม 
กก.Service Plan อุบัติเหต ุ

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

40.ร้อยละผู้ป่วย post operative physical 
therapyที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลที่ส่งกลับ 

PCT  ออร์โธปดิกิส์ 
กก.Service Plan ออร์โธปิ
ดิกส ์

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสขุภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน Service Excellence 

41.ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังไดร้ับการ
ส่งกลับไปรกัษาต่อ Intermediate care  

PCT  ศัลยกรรม 
กก.Service Plan ศัลยกรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

42.อัตราการเกดิการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรงั 

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขาโรค 
COPD 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

43.ร้อยละหน่วยบริการปฐมภมูิจัดบรกิารทันตกรรม
ได้มาตรฐาน 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-กลุ่มงานทันตกรรม 
-กก. Service Plan สาขา
สุขภาพช่องปาก 

หน.กลุ่มภารกิจด้านปฐม
ภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

44.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเดก็1 เดือน – 5 ป ี -กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
-กก. Service Plan สาขา
กุมารเวชกรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

45.อัตราการเกดิ  Birth Asphyxia -กลุ่มงานสูติกรรม 
-กก. Service Plan สาขาสูติ
กรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

7.พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่ง
ต่อ 

46.อัตราการเสยีชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน(Triage 
level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง 

-PCT ศัลยกรรม 
-กก. Service Plan สาขา
อุบัติเหต ุ

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

47. ระยะเวลารอคอย Admit ผู้ป่วย ER level 1 
ภายใน  3 ชั่วโมง 

-กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสขุภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

8.พัฒนาการจัดบริการรูปแบบ
พิเศษ 

48.โรงพยาบาลสามารถดำเนินการจดับริการ
รูปแบบพิเศษตามรูปแบบ/เกณฑ์ที่กำหนด 
48.1ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วย 
48.2 อตัราการเพิ่มรายรับของบริการรูปแบบพิเศษ 
48.3 อตัราการครองเตียงของผู้ป่วยที่รับบริการ
รูปแบบพิเศษ 

-องค์กรแพทย ์
-องค์กรพยาบาล 
-กก. SMC 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

9.พัฒนาระบบการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก   

49.ระยะเวลารอคอย OPD  
50.ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก 

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบรกิารผู้ป่วยนอก  

ผู้ช่วย ผอ.ด้านการ
จัดบรกิารบริการผู้ป่วย
นอก 

10.พัฒนาระบบการให้บริการ
ผู้ป่วยใน 

15 .LOS ในทุกแผนกไม่เกินกวา่ค่าเฉลี่ย รพ.ระดับ
เดียวกันในเขตสุขภาพที่ 1 
52.อัตราตายผูป้่วยในไม่เกินคา่เฉลี่ยระดับประเทศ 
ใน รพ.ระดับเดียวกัน 
53.ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยใน 
54. CMI สงูกวา่ค่าเฉลี่ย รพ.ระดับเดียวกันในเขต
สุขภาพที่ 1 

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบรกิารผู้ป่วยใน 

ผู้ช่วย ผอ.ด้านการ
จัดบรกิารบริการผู้ป่วยใน 

11.พัฒนาระบบบริการการผ่าตัด 55.ร้อยละผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแบบ One day 
surgery 

กก.ศูนย์การผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับฯ 

ผู้ช่วย ผอ.ด้านการ
จัดบรกิารบริการจัดบริการ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบรกิารหอ้งพิเศษห้องคลอด
และห้องผ่าตัด 

ห้องพิเศษห้องคลอดและ
ห้องผ่าตัด 

12.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
วิกฤต 

56.อัตราการตายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต 
57.อัตราผู้ป่วย On Ventilator  นอกหอผู้ป่วย ICU 

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบรกิารผู้ป่วยวิกฤติ 

ผู้ช่วย ผอ.ด้านการ
จัดบรกิารผู้ป่วยวิกฤติ 

13.การพัฒนาระบบบริการการ
ตรวจวินิจฉัย  

58.อัตราการใช้บริการด้านรังสวีิทยา -กลุ่มงานรังสีวทิยา -หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและ     
ตติยภูม ิ

People Excellence     

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านกำลังคนให้เพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากรทางการแพทยท์ี่มีคุณภาพ  ( People Excellence ) 

4  โรงพยาบาลมีอัตรากำลัง

บุคลากรเพียงพอ และ

สอดคล้องกับภาระงาน 

14.พัฒนาการวางแผนกำลังคน
ของโรงพยาบาล 

59.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ 
(Retention Rate) 

-กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
-กก. HRM 

หน.กลุ่มภารกิจด้าน
อำนวยการ 
ผู้ช่วย ผอ.ด้านทรัพยากร
บุคคล 

5.บ ุ ค ล า ก ร ม ี ส ุ ข ภ า พ ด ี  มี

ศ ักยภาพและทำงานอย ่างมี

ความสุข 

15.ปลูกฝังค่านยิม MOPH และ
ส่งเสริมสร้างความผูกพันองคก์ร 

60.รพ.มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน 
(Happy Work Life Index) และ Core Value 
"MOPH" ไปใช ้
 

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 
-กก. HRD 

หน.ด้านพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

 61.รพ.มีการนำดัชนีองค์กรที่มคีวามสุข (Happy 
work place index) ไปใช ้

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 
-กก. HRD 

หน.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

16.พัฒนาศักยภาพและการเรยีนรู้
ของบุคลากร 

62.ร้อยละของกลุ่มงานที่มีผลงานการวจิัย / นวตก
รรม  

-กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ  
-กก.วิจัย  

หน.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

17.พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
สุขภาพบุคลากร 
 

63.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสีย่งไดร้ับการติดตาม

ประเมินผล (เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมัน 

น้ำหนักเกิน) 

64.ร้อยละของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินและ

โรคอ้วน ที่เข้าร่วมโครงการมีดัชนีมวลกายลดลง 

65.จำนวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่วยเป็นวัณโรค

รายใหม ่

-กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-กลุ่มงาอายรุกรรม 
-กก.วัณโรค 
 
 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุตยิภูมิและตติย
ภูม ิ

6.บัณฑิตแพทยแ์พทย์ประจำ
บ้าน บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข มีความรู้ 
คุณธรรม  ทักษะชีวิต 
 

18.พัฒนาศักยภาพการผลิต
บัณฑิตแพทย์และยกระดับเป็น
สถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ และ
แพทย์ประจำบ้านทุกสาขาวิชา
หลัก 

66.ระดับความสำเร็จของการเปิดเป็นสถาบันหลัก

ฝึกอบรมแพทยป์ระจำบ้าน  

 

-กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส ์
-กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  

หน.กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ 

67.ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สามารถสอบผ่าน 

National License ขั้นตอนที่ 2 

-ศูนย์แพทย์ฯ หน.กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ 

32



  
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

 68.ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สามารถสอบผ่าน 

National License ขั้นตอนที่ 3 

-ศูนย์แพทย์ฯ หน.กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ 

19.พัฒนาศักยภาพการจดัการ
เรียนการสอน 

69.ร้อยละของอาจารย์แพทยใ์หม่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ อย่างน้อย 1 หลกัสูตร  

-ศูนย์แพทย์ฯ หน.กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ 

Governance Excellence     

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจดัการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

7.โรงพยาบาลมรีะบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรคุณภาพ 

20.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 

70.รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หน.กลุ่มภารกิจด้าน
อำนวยการ 

71.ร้อยละของการจดัซื้อรว่มของยา เวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 

-กลุ่มงานเภสัชกรรม 
-กลุ่มงานพัสด ุ
-กลุ่มงานทันตกรรม 

ผช.ผอ.ด้านพัสดุ 

21.การพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

72.ระดับความสำเร็จการการดำเนินการควบคุม
ภายใน  

กก.การควบคุมภายใน -หน.กลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาระบบบริการ ฯ 

22.พัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
บริการด้านสุขภาพ 

73.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ มาตราฐาน 2P safety 
74.รพ.ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

-กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
 

หน.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

8.มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

23.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

75.รพ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
 

-กลุ่มงานยทุธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 
-กลุ่มงานการพยาบาล 
-องค์กรแพทย ์

-หน.กลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาระบบบริการ ฯ 
-ผช.ผอ.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝ่าย /

คณะกรรมการ /ทีมนำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมกำกับ / ติดตาม 

-กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย ์

76.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาล 

-กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย ์

-หน.กลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาระบบบริการฯ  
-ผช.ผอ.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9.โรงพยาบาลมสีภาพคล่องทาง
การเงินเพียงพอที่จะพัฒนา
คุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

24.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง  

77.อัตราความครบถ้วนของการเรียกเก็บ 
 
 
 

-กลุ่มงานการเงิน 
 

-หน.กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
-ผช.ผอ.ด้านการเงินและ
บัญชี 

78.มี EBITDA บวก และ NI บวก 
79.มี ทุนสำรองสุทธิ NWC บวก 

-กลุ่มงานบัญช ี -หน.กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
-ผช.ผอ.ด้านการเงินและ
บัญชี 
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