
บูรณาการความรว่มมอืภาคเีครอืข่ายใหป้ระชาชน
และชมุชนจดัการสุขภาพตนเอง 
พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ ใหไ้ดม้าตรฐาน และ

เชือ่มโยงทุกระดบั  
พฒันาศกัยภาพและอตัราก าลงับุคลากรใหม้ี

ประสทิธภิาพ 
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนุน

ระบบบรกิารสุขภาพ 

ยุทธศาสตร ์

ที ่2 

ยุทธศาสตร ์

ที ่1 

ยุทธศาสตร ์

ที ่3 
ยุทธศาสตร ์

ที ่4 

โรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ 

มุ่งจัดการระบบสุขภาพตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม  

ยุทธศาสตร ์

ที ่5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นสุขภาพ 



เป้าหมาย 2564 
การเพิม่รายได ้

1. Intermediate care เพิม่ ผูป่้วยใน 

2. Pap smear ANC คณุภาพ เคลอืบหลุม

รอ่งฟัน 

3. สทิธปิระกนัสงัคม ขา้ราชการ  

– แผนไทย กายภาพ ทนัตกรรม 

4. คณุภาพขอ้มูล   หน่วยงานลงขอ้มูล IT  



GOAL  ประชาชนสุขภาพด ี   เจา้หน้าทีม่คีวามสุข  ระบบสุขภาพยัง่ยนื 

 

MISSION 
1. เสรมิสรา้งการดูแลสุขภาพประชาชน         3. พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

2. พฒันาความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ย             4. พฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนุนระบบบรกิาร

สุขภาพ 

4E strategi

es 

P & P 

Excellence 

Service 

Excellence 

People 

Excellence 

Governance  Excellence 

 

5 strategic is

sues 

บูรณาการความ

รว่มมอืภาคี

เครอืขา่ย 

ใหป้ระชาชนและ

ชมุชน 

จดัการสุขภาพ

ตนเอง  

พฒันาระบบ

บรกิารสุขภาพ 

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

และเชือ่มโยงทุก

ระดบั  

พฒันาศกัยภาพ

และอตัราก าลงั

บุคลากรใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

 

เพิม่

ประสทิธภิาพ 

การบรหิาร

จดัการเพือ่

สนบัสนุนระบบ

บรกิารสุขภาพ 

 

เพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นสุขภาพ 

 

จุดเน้น ปี 64 

Primary care 

(พชอ.) 

Mother & Child  

health/บุหร ีแ่ละ

สุรา pap  

PHER 

TB / RDU 

Intermediate 

care 

, NCD 

คณุภาพ,ER 

,COC 

longtermcare 

HRH 

transformation  

 

Quality organization  HA 

Financial management 

(แผนไทย กายภาพ ฟัน ตา) 

 Digital transformation 

Green & Clean hospital 

Core value M O P H 

VISSION   เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ 
มุ่งจัดการระบบสุขภาพตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม  

  





 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 (PP&P excellence)  

 1. บูรณาการความรว่มมอืภาคเีครอืข่ายพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ 

 

สถานการณ ์
• ประชาชนมภีาวะ
เจบ็ป่วย 

ดว้ยโรคทีป้่องกนั
และเฝ้าระวงัไดเ้ชน่ 
ไขเ้ลอืดออก   
• มเีครอืข่ายการ
ด าเนินงาน 

ดา้นสุขภาพที่

หลากหลาย 
• มกีระแสการออก
ก าลงักาย 

• มกีลไก พชอ.ใน
อ าเภอ 

 

 

เป้าประสงค ์
1.ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างเหมาะสม 
2.มกีลไกการ
ขบัเคลือ่น พชอ. 
อย่างบูรณาการ 
3. ม ีพชอ. ทีม่ี
คณุภาพ สามารถ
พฒันาคณุภาพชวีติ
ของประชาชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
  

มาตรการ กลไก พชอ

. 

1. พชอ.ก าหนด

ประเดน็การท างาน

ดา้นสุขภาพ 2 

ประเดน็ 

2.พฒันาระบบขอ้มูล

และการสือ่สาร 

3.พฒันาระบบบรหิาร

จดัการ 

  

คา่เป้าหมาย 
1. อ าเภอ ม ีพชอ
. ทีม่คีุณภาพ 
2. มกีารบูรณาการ 
เครอืข่าย
ครอบคลุมประเดน็
การส่งเสรมิ
สุขภาพประชาชน 
3. ลดภาวะเจบ็ป่วย
ของ 
ประชาชนดว้ยโรค
ทีป้่องกนัและเฝ้า
ระวงัได ้

 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่1(PP&P excellence)  
2. บูรณาการความรว่มมอืภาคเีครอืข่ายในการสรา้งเสรมิสุขภาพ (Mother & Child health) 

 

สถานการณ ์

-อตัรามารดาตาย ในปี 2559 , 

2560, 2561 = 0 -การฝาก

ครรภก์อ่น 12 สปัดาห ์รอ้ยละ 7

2.32   

-ตรวจครรภค์รบตามเกณฑ ์

คณุภาพ 5 คร ัง้ รอ้ยละ 52.29 (

เป้า รอ้ยละ60) 

-ทารกแรกเกดิน ้าหนกัน้อยกวา่ 

2,500 กรมั รอ้ยละ 6.51 (เป้า<

รอ้ยละ 7) 

-เดก็แรกเกดิ - <6 เดอืน กนินม

แม่อย่างเดยีว เพยีงรอ้ยละ 39.0

5 (เป้าหมายรอ้ยละ 50)  

-เดก็ 0-5 ปีสงสยัพฒันาการ

ล่าชา้ รอ้ยละ 34.81ไดร้บัการ

กระตุน้ภายใน 30 วนั รอ้ยละ 81

.28 

-เดก็ 0-2 ปี สูงดสีมสว่น รอ้ยละ 

49.56 

-เดก็3-5ปี สูงดสีมสว่น รอ้ยละ2

5.72 

เป้าประสงค ์

• Mother & C

hild  

health มี

คุณภาพชวีติทีด่ ี

มกีาร

เจรญิเตบิโต

พฒันาการ

สมวยั ระดบั

เชาวนปั์ญญาด ี

  

 

มาตรการ 

• ตามแนวทาง  

มหศัจรรย ์1,000 

วนัรว่มกบั

เครอืข่าย  
(4 กระทรวงหลกั) 

 

 

คา่เป้าหมาย 

• ตามแนวทาง  

มหศัจรรย ์1,000 

วนัรว่มกบั

เครอืข่าย  
(4 กระทรวงหลกั) 

 



ยุทธศาสตรท์ี ่1(PP&P excellence)  

3. พฒันาเครอืข่าย ขยายองคค์วามรู ้ สู่การลดพฤตกิรรมการสูบบุหรี ่
ดืม่สุรา อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

สถานการณ ์ 
1. ประชากร อ.เวยีงเชยีง
รุง้ มผูีสู้บบุหรี ่ประมาณ 
1,772  คน (HDC ณ วนัที ่
30 ก.ย.61)  อตัราการ
บรโิภคยาสูบ รอ้ยละ  
17.08 

2. ประชากร อ.เวยีงเชยีง
รุง้ มผูีด้ืม่สุรา ประมาณ 
545 คน (HDC ณ วนัที ่
30 ก.ย.61) อตัราการ
บรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์รอ้ยละ 16.84  

3. สถานบรกิารในอ าเภอ 
มกีารคดักรองและบ าบดั
บุหร ี ่ครอบคลุมทุกหน่วย
บรกิาร  

4. คณุภาพในการบนัทกึ
ขอ้มูลยงัไม่ดตีามระบบ
การบนัทกึใน Special pp 
ตามรหสั 1B5/1B6 

เป้าประสงค ์

1.ลดจ านวนนกั

สูบและนกัดืม่

หน้าใหม่ 

2. พฒันาระบบ

บรกิารชว่ยเลกิผู ้

ตดิยาสูบและ

เครือ่งดืม่

แอลกอฮอลใ์น

เครอืข่าย 

  

มาตรการ 

1.การขบัเคลือ่น

ระดบัพืน้ทีเ่พือ่ลด

การสูบบุหรี/่ดืม่

สุรา 

2. คลนิิกบ าบดั

บุหรีแ่ละสุรา ใน

รพ. 

 

 

 

ตวัชีว้ดั KPI:  

1. การขบัเคลือ่น

ระดบัพืน้ทีเ่พือ่ลด

การสูบ/ดืม่ 

2. จดับรกิารบ าบดั

บุหร ีแ่ละสุรา ในรพ. 

 

 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 (PP&P excellence)  
4. ความรอบรูด้า้นสุขภาพ(Health Literate Organization : HLO ) 

 

สถานการณ ์ 

1. ปัจจุบนักระทรวง

สาธารณสุข มี

นโยบายให้

โรงพยาบาล เป็น

องคก์รทีม่คีวามรอบรู ้

เร ือ่งสุขภาพ (HLO) 

2. ยงัไม่ไดด้ าเนินการ

ในชมุชนอย่างเป็น

ระบบ 

 

เป้าประสงค ์

1. เป็นองคก์รรอบ

รูด้า้นสุขภาพ 

2. มชีมุชนรอบรู ้

ดา้นสุขภาพ  

3. ประชาชนทุก

กลุ่มวยัมคีวามรอบ

รูด้า้นสุขภาพ 

 

มาตรการ  

1.ก าหนดโครงสรา้ง

ผูร้บัผดิชอบงาน 

2.การอบรม HLO และ

ชีแ้จงแนวทางการ

ขบัเคลือ่นการ

ด าเนินงาน 

3. ก าหนดแนวทางใน

การขบัเคลือ่นรว่มกนั

จากฐาน  HA   

4. ในชมุชนมกีาร

น าเสนอการด าเนินงาน

/การประเมนิตาม

ขัน้ตอน เพือ่

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

รว่มกนั/ถอดบทเรยีน  

คา่เป้าหมาย 

1. เป็นองคก์ร

รอบรูด้า้น

สุขภาพ 

2. มตีน้แบบ

ชมุชนรอบรู ้

ดา้นสุขภาพ 1 

แหง่ 

 



ยทุธศาสตรท์ี ่1 (PP&P excellence)  

1. พชอ. 

2. มหศัจรรย ์1,000 วนั 

3. โครงการลดการสบูบหุร ี/่ดืม่สรุา 

– ในชมุชน 

– คลนิิกอดบหุร ี/่สรุาในรพ. 

–  ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

– รพ.&ชมุชน 1 แห่ง 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 (Service Excellence) 
1. บรกิารการแพทยป์ฐมภูมทิีม่คีุณภาพ 

สถานการณ ์ 

-ยงัไม่มกีารจดัต ัง้
คลนิิกหมอ
ครอบครวั ตาม
เกณฑ ์3 ทมี 

(ประชากร<30,000 
คน ) 

- ไม่มผูีร้บัทุนแพทย ์
เวชศาสตร ์
ครอบครวั/สหสาขา
วชิาชพีไม่ครบตาม
เกณฑ ์

เป้าประสงค ์ 
1.ประชาชนทุกคน
ไดร้บับรกิารใน
หน่วยบรกิารและ
ในชมุชนโดยทมี
หมอครอบครวั (
แพทยเ์วชศาสตร ์
ครอบครวัและ
ทมีสหวชิาชพี ) 
2.ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

มาตรการ  

1. วางแผนจดัเตรยีม 

คลนิิคหมอครอบครวั

ตามเกณฑ ์3 s (Staf

f  System Structur

e) เพือ่จดัต ัง้ คลนิิก

หมอครอบครวัทมี

แรกในปี 2563  

 

คา่เป้าหมาย 
จดัต ัง้คลนิิกหมอ
ครอบครวั  
( Primary Care C
luster  : PCC ) 3 
ทมี ในระยะ 10 ปี (
พ.ศ.2560 - 2569) 
  
ตวัชีว้ดั  คลนิิก
หมอครอบครวั (Pri
mary Care Clust
er  : PCC ) ทีเ่ปิด
ด าเนินการ 
(ใชต้าม พรบ.) 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 (Service Excellence) 
2. ระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)ทีม่คีุณภาพและเขม้แข็ง  

สถานการณ ์ 

1. รพ.ระดบั  F2   

จ านวน 1  แหง่   

2. รว่มพฒันาระบบ

บรกิารสุขภาพ (Servic

e Plan) ตามสาขา

โรงพยาบาลระดบั F2 

ตามการพฒันาของแม่

ข่าย โรงพยาบาลศูนย ์

เชยีงรายประชานุ

เคราะห ์ 

  - ปี 2563 สาขา จติ

เวช   RDU Palliative  

NCD  MCH  Emergen

cy  Intermediate car

e 

 

เป้าประสงค ์ 
  อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้
มรีะบบบรกิาร มรีะบบ
บรกิารรองรบัการ
แกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ทีส่ าคญัของพืน้ที ่
เชน่ เร ือ่ง RDU/ Int
ermediate care/N
CD 
 
 
 
 
  

มาตรการ 

(RDU ระดบั 3/ 

intermediate 

care/NCD 

คุณภาพ) 

 

ตวัชีว้ดัและคา่

เป้าหมาย 

ผ่านเป้าหมาย 

ตามสาขา 

ของ

โรงพยาบาล

ระดบั F2 

  



ยุทธศาสตรท์ี ่2 (Service Excellence) 

3. โครงการพระราชด ารแิละพืน้ทีเ่ฉพาะ  (TB) 

สถานการณ ์ 

-จ านวนผูป่้วยวณั

โรครายใหม ่ปี2559 

– 2561= 82 , 31 , 

26 รายตามล าดบั

คดิเป็นอตัราป่วย  8

2 ,88 ,74  ตอ่แสน

ประชากร ตามล าดบั 

(เป้าหมาย≤88/

แสน ประชากร

ภายในปี 2565 ) 

-อตัราความส าเรจ็

การรกัษาผูป่้วยวณั

โรคในไตรมาสที ่1 

และ2 รอ้ยละ 84.62  

( เป้าหมายรอ้ยละ 8

5 ) 

 

 

 

เป้าประสงค ์

1. มเีครอืข่ายความ

รว่มมอืในการ

ด าเนินงานยุตปัิญหาวณั

โรค 

2. มกีารเรง่รดัคดักรอง 

คน้หาผูป่้วยวณัโรคเชงิ

รุกในชมุชนและน าเขา้สู่

กระบวนการวนิิจฉยั การ

รกัษาทีม่มีาตรฐานและ

มปีระสทิธภิาพ 

3. มกีารพฒันาองค ์

ความรูใ้นการดูแลรกัษา

ผูป่้วยวณัโรคแก่

บุคลากรผูร้บัผดิชอบ

งานวณัโรค 

4. มกีารตดิตาม

ประเมนิผลการ

ด าเนินงานวณัโรคอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

มาตรการ 

1.มาตรการเรง่รดัคน้หา 

1.1 คดักรองเชงิรุกในประชากร 7 กลุ่ม

เสีย่ง ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ ์ (Verbal S

creening) 100% 

1.2 คดักรองเชงิรุกในกลุ่มเสีย่งท ัง้7 ที่

มภีาวะเสีย่งจากการคดักรองดว้ย

วธิกีารสมัภาษณ ์ดว้ยวธิกีาร CXR 10

0%  

2.มาตรการดูแลรกัษาอยา่งมคีุณภาพ 

2.1 ก าหนดใหม้กีาร Admit 2 อาทติย ์

แรกของการรกัษา 

2.2 ผูป่้วย MDR TB และผูป่้วย TB ใน

เดก็อายุ 0-18 ปี ใหส้ง่ตอ่การรกัษาที่

รพศ. 

2.3 ตรวจหาเชือ้TBโดย Gene Xpert 

MTR/RIF 

2.4 มกีารตดิตามการรกัษาผูป่้วย TB 

โดยเจา้หน้าทีทุ่กราย 

2.5 ใชก้ลไก พชอ.ในการดูแลผูป่้วย T

B  และชว่ยเหลอืทางดา้นเศรษฐกจิ

และสงัคม 

 

ตวัชีว้ดัและ
คา่เป้าหมาย 
 อตัรา
ความส าเรจ็
ของการรกัษา
ผูป่้วยวณัโรค
รายใหม่และ
กลบัเป็นซ า้
ทุกประเภทที่

ไดร้บัการ
รกัษาดว้ย
สูตรยา 
แนวทีห่น่ึง 



ยทุธศาสตรท์ี ่2 (Service Excellence) 

1. คลนิิกหมอครอบครวั 

2. Service Plan: intermediate care/RDU ระดบั3/NCD 

คณุภาพ 

3. โครงการพระราชด ารแิละพืน้ทีเ่ฉพาะ  (TB) 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 (People Excellence) 
 1. การบรหิารอตัราก าลงั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

 เป้าประสงค ์ 

1. หน่วยงานมกีาร

จดัท าแผนอตัราก าลงั 

และแผนพฒันา

บุคลากร 5 ปี ของ

ตนเอง 

2. การจดัท า successi

on เพือ่เตรยีมการกา้ว

สูต่ าแหน่งทีสู่งขึน้ 

3. บุคลากรท างาน

อย่างมคีวามสุข 

 

เป้าหมาย 

1.มแีผนจดัการอตัราก าลงั 

และแผนพฒันาบุคลากร 

5 ปี  

2. บุคลากรมคีวามพงึ

พอใจในงาน 80% 

3. บุคลากรมคีวามตอ่

องคก์ร80% 

4.บุคลากรท างานอย่างมี

ความสุข 80% 

5.บุคลากรมคีวามเครยีด

ปกต ิ80% 

6.บุคลากรมคีวามรู ้

ความสามารถในการ

ท างาน 

 

กจิกรรม 

1. จดัท าแผนจดัการอตัราก าลงั และ

แผนพฒันาบุคลากร 5 ปี   

2. จดัท า succession plan มี

กระบวนการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรเพือ่เตรยีมขึน้สู่ต าแหน่งที่

สูงขึน้ 

3.ส ารวจวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงความ

พงึพอใจของบุคลากร ความผูกพนั

ตอ่องคก์ร ความสุขในการท างาน

และความเครยีดของบุคลากร 

4.จดักจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้ง

ความสุขในองคก์ร 

 (happinometer/ตรวจสุขภาพ

ประจ าปี/สนัทนาการ) 

 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  (Governance  Excellence) 

1. พฒันาระบบการเงินการคลงัแบบบูรณาการ  

เป้าประสงค ์ 

หน่วยบรกิารไม่

ประสบปัญหา

วกิฤตทาง

การเงิน ระดบั 7 

มาตรการ  

1. จดัท าแผนรายรบั-

รายจา่ยเกนิดุล และมี

การด าเนินการตาม

แผน และตดิตาม

ตวัชีว้ดัทางการเงินทุก

เดอืน 

2. เพิม่รายรบั(interme

diate care/บรกิาร

ตรวจสุขภาพประจ าปี/ 

ตรวจภาวะแทรกซอ้น

ทางตา) 

3.ลดรายจา่ย(จดัซือ้

รว่ม/ ประหยดัพลงังาน) 

3.พฒันาระบบโปรแกรม

บญัชขีอง รพ.สต.  

4.ขอสนบัสนุนเงิน CF 

 

สถานการณ์

ยอ้นหลงั 3 ปี 

-ปี 2559 

โรงพยาบาลเวยีง

เชยีงรุง้ ตดิระดบั 

6 ใน เดอืน ก.ค. 

-ปี 2560 

โรงพยาบาลเวยีง

เชยีงรุง้ ตดิระดบั 

6 ในเดอืน ส.ค.- 

ก.ย. 

-ปี 2561  

โรงพยาบาลเวยีง

เชยีงรุง้ ตดิระดบั 

5 ในเดอืน ส.ค. *

*ผลจากการไดร้บั 

สนบัสนุนเงิน CF 

ทุกปี ** 

 

ตวัชีว้ดัและคา่

เป้าหมาย 

1. ตวัชีว้ดัทาง

การเงินผ่าน

เกณฑ ์

2. ตวัชีว้ดั FAI 

ผ่านเกณฑ ์



 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 (Governance  Excellence) 

2. พฒันาระบบคุณธรรมและความโปรง่ใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสงักดั 

เป้าประสงค ์ 

มกีารประเมนิ 

คุณธรรมและ

ความโปรง่ใส (

ITA)  เชงิ

คุณภาพ 

มาตรการ  

แผนปฏบิตักิารเพือ่ให้

ผ่านเกณฑป์ระเมนิ

คุณธรรม ชมรม

จรยิธรรมและความ

โปรง่ใส (ITA)  

มากกวา่หรอืเท่ากบั

รอ้ยละ 90 

สถานการณ ์

ปี 2561  

- การประเมนิ IT

A ไดค้ะแนน = 1

00 

ปี 2562 

-  ตวัชีว้ดัจาก 1

1eb เพิม่เป็น 26

eb 

ตวัชีว้ดัและคา่

เป้าหมาย 

ผ่านเกณฑป์ระเมนิ

คุณธรรมและความ

โปรง่ใส (ITA) 

มากกวา่หรอืเท่ากบั

รอ้ยละ 90 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 (Governance  Excellence) 

3. พฒันาองคก์รคุณภาพ (HA) 

เป้าประสงค ์

รพ.มกีาร

พฒันา

คุณภาพตาม

เกณฑ ์HA 

มาตรการ  

1.พฒันา

โครงสรา้ง กลไก 

การพฒันาองคก์ร

คุณภาพ HA 

2. สง่เสรมิ 

สนบัสนุนการ

พฒันาองคก์ร

คุณภาพ  

3. ประเมนิตนเอง 

ตามเกณฑ ์

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4. ตดิตาม

ประเมนิผล เยีย่ม

เสรมิพลงั 

สถานการณ์

ยอ้นหลงั 3 ปี 

1.  HA ผ่าน ร ี

แอค๊ 

 

 

ตวัชีว้ดัและคา่

เป้าหมาย 

1. รพ.ผ่านการ

รบัรอง HA  อย่าง

ตอ่เน่ือง 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  (Governance  Excellence) 

 4. การพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยัในโรงพยาบาล (GRE
EN&CLEAN) 

 สถานการณ ์ 

1. โรงพยาบาล

เวยีงเชยีงรุง้

ผ่านเกณฑใ์น 

ระดบั ด ี

 

 

 

เป้าประสงค ์ 

1.โรงพยาบาลมี

การพฒันาตาม

เกณฑ ์  

GREEN&CLEAN 

Hospital 

2. มนีวตักรรม

ดา้น GREEN&CL

EAN 

3. พฒันาระบบ

บรหิารการจดัการ

ขยะตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาล 

มาตรการ 

1.สรา้ง

กระบวนการพฒันา 

และจดัท าแผนการ

พฒันายกระดบัรพ. ให้

ไดต้ามเกณฑ ์ 

GREEN&CLEAN  

2. เขา้รว่มการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ระหวา่งหน่วยงาน เพือ่

น าไปสูก่ารพฒันา

รว่มกนั  

3. มมีาตรการลดการ

ใชพ้ลงังาน 

คา่เป้าหมายและ

ตวัชีว้ดั  

1.โรงพยาบาล

ผ่านเกณฑ ์GRE

EN&CLEAN  

ระดบัด ี

2. โรงพยาบาล

ผ่านเกณฑ ์

อาหารปลอดภยั  

3. ม ีนวตักรรม    

ดา้น    

GREEN&CLEA

N 1  เร ือ่ง 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  (Governance  Excellence) 

1. ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสุขภาพ 

 เป้าประสงค ์ 

1. คุณภาพ

การบนัทกึ

ขอ้มูลในHDC 

ครบถว้น

ถูกตอ้งตาม

เกณฑแ์ละ

น ามาใชเ้พือ่

การตดัสนิใจได ้

2. 

โรงพยาบาล     

ผ่านการ

ประเมนิ

คุณภาพ HA-

IT 

มาตรการ  

1.คณะกรรมการพฒันาดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. แผนพฒันาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.พฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้น IT(ระบบควิ) 

4.ก ากบัตดิตามประเมนิผล

การด าเนินงานตามแผนฯ  

ตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล  

5.การน าขอ้มูลสารสนเทศมา

ใชใ้นบรหิารจดัการ 

สถานการณ์

ยอ้นหลงั 3 ปี 

1.การบนัทกึ

ขอ้มูลในHDC ยงั

ไม่ครบถว้น

ถูกตอ้งตาม

เกณฑ ์

2.รพ.เขา้รว่ม

โครงการน ารอ่ง

ประเมนิคุณภาพ  

HA-IT 

ตวัชีว้ดัและ

คา่เป้าหมาย 

1.คุณภาพ

ขอ้มูลบน H

DC ผ่าน

เกณฑ ์

มาตรฐาน 

รอ้ยละ 80 

2.มกีาร

พฒันาตาม

กระบวนการ  

HA-IT 

อย่าง

ตอ่เน่ือง 



ยทุธศาสตรท์ี ่4&5 (Governance  Excellen

ce) 
1. พฒันาระบบการเงนิการคลงั: เพิม่รายได/้ลดรายจา่ย 

2. พฒันาระบบคณุธรรมและความโปรง่ใส (ITA) 

3. พฒันาองคก์รคณุภาพ  

– HA  

4. การพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยัในโรงพยาบาล  (G

REEN&CLEAN) 

5. การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสขุภาพ:ขอ้มูล

คณุภาพ/ HA-IT 


