
แผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลสอง

นพ.จิรายทุร ์ พทุธรกัษา
โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่

ภายใต้แนวคิด 4 ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ

(Performance Agreement)

 

 

 



วิสยัทศัน์ (Vision)

เป็นผู้นําด้านคณุภาพ 

คนอาํเภอสองสขุภาพดี

ภาคีเครอืข่ายเข้มแขง็ 

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่

 



4 ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ

(4 Excellences)

 การส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค (P&P Excellence)

 การบริการและคณุภาพ (Service Excellence)

 การบริหารจดัการกาํลงัคน (People Excellence)

 การบริหารองคก์ร (Governance Excellence)

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่

 



การส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกนัโรค 

(P&P Excellence)

การบริการและคณุภาพ 

(Service Excellence)

การบริหารจดัการกาํลงัคน 

(People Excellence)

การบริหารองคก์ร 

(Governance Excellence)

กลยทุธ ์

(Strategy)

การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวยั

การป้องกนัและควบคมุโรค

การลดปัจจยัเสี�ยงด้านสุขภาพ

การดแูลและพิทกัษ์สิ�งแวดล้อม

การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมิู

การพฒันาระบบบริการสุขภาพ

การพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินและส่งต่อ

การพฒันาคุณภาพและการบริการ

ระบบธรรมาภิบาลในองคก์ร

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

การบริหารจดัการด้านการเงินการคลงั

การพฒันางานวิจยัและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

การพฒันาระบบบริหารจดัการ

กาํลงัคนด้านสุขภาพ

แผนงาน 

(Action Plan)

 วิสยัทศัน์ 

(Vision)

เข้มแขง็

สขุภาพ

คณุภาพ

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่

 



แผนงาน 

(Action Plan)

 



Healthy Woman
1. อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี 

2. อตัราการตั �งครรภซ์ํ�าในหญิงอาย ุ15-19 ปี 

3. หญิงตั �งครรภฝ์ากครรภค์รบ 5 คร ั �ง

4. หญิงตั �งครรภฝ์ากครรภค์ร ั �งแรกก่อน 12 สปัดาห์

5. สตรีอาย ุ30-60 ปี ได้รบัการตรวจมะเรง็ปากมดลกู

Healthy Child
1. เดก็อาย ุ0-5 ปี มีพฒันาการสมวยั 

2. เดก็อาย ุ6-14 ปี สงูดีสมส่วน 

3. ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ผ่านการประเมิน

Healthy Teens
1. เดก็กลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ

2. ระบบบริการสขุภาพที�เป็นมิตรกบัวยัรุ่นผ่านการประเมิน

Healthy Elder
1. ผู้สงูอายไุด้รบัการส่งเสริมสขุภาพช่องปาก

2. ผู้สงูอายไุด้รบัการประเมินสขุภาพทั �งทางร่างกายและจิตใจ 

3. การดแูลผู้สงูอายติุดบ้านและติดเตียงระยะยาวในชุมชน  

Best-Buy Prevention
1. อตัราผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงูรายใหม่

2. การคดักรองความเสี�ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั

3. อตัราความสาํเรจ็ของผู้ป่วยวณัโรครายใหม่และกลบัเป็นซํ�า

4. อตัราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนน

5. ระบบควบคมุโรคระดบัอาํเภอมีประสิทธิภาพ (EOC & SAT)

6. ระดบัความสาํเรจ็ของการคดักรองโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ทางเดินนํ�าดี

Clean Food
1. ร้อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรปูมีความปลอดภยั

Clean & Green Hospital
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินสาธารณสขุรวมใจลดโลกร้อน

2. ระบบบาํบดัมลพิษมีประสิทธิภาพ

แผนงานที�  1

การส่งเสริมสขุภาพ

ทกุกลุ่มวยั

แผนงานที�  2

การป้องกนั

และควบคมุโรค

แผนงานที�  3

การลดปัจจยัเสี�ยงด้านสขุภาพ

แผนงานที�  4

การดแูลและพิทกัษ์

สิ�งแวดล้อม

Palliative Care
1. การดแูลผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงระยะยาวในชมุชน

2. การดแูลผู้ป่วยด้วยการทาํแผล ให้ออกซิเจน และให้มอรฟี์น

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่

 



Primary Care Cluster
1. มีคลินิกหมอครอบครวัอย่างน้อย 1 แห่ง  (แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 4 คน ทนัตาภิบาล 1 คน 

    เจ้าพนักงานเภสชักรรม 1 คน  นักวิชาการสาธารณสขุหรอืเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 4 คน  และแพทยแ์ผนไทย 1 คน)

Service Delivery
1. อตัราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกคลอด

2. อตัราหญิงตั �งครรภมี์ภาวะตกเลือดหลงัคลอด 

3. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงูที�ควบคมุได้

4. อตัราผู้ป่วยและอตัราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมองรายใหม่

5. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบับริการฝังเขม็

6. ร้อยละผู้ป่วยที�มีภาวะติดเชื�อในกระแสเลือดได้รบัการดแูลตามเกณฑ์

7. อตัราการฆ่าตวัตาย

8. อตัราผู้ป่วยยาเสพติดที�หยดุเสพต่อเนื�อง 3 เดือน หลงัจาํหน่ายจากการบาํบดัรกัษา

9. มีระบบการให้คาํปรึกษาระหว่างสถานบริการภายในอาํเภอที�มีประสิทธิภาพ

10. ร้อยละของผูป่้วยในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองได้รบัการติดตามต่อเนื�อง

11. อตัราการนอนโรงพยาบาลซํ�าภายใน 28 วนัด้วยโรคเดิมผู้ป่วยโรคปอดอดุกั �นเรื�อรงั 

12. อตัราการนอนโรงพยาบาลซํ�าภายใน 28 วนัด้วยโรคเดิมผู้ป่วยโรคหอบหืด

13. ร้อยละของรายการยาที�ใช้อย่างสมเหตสุมผล

Emergency Care System
1. ระบบการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ (การป้องกนัก่อนเกิด 

    การดแูลรกัษาที�จดุเกิดเหต ุ การดแูลรกัษาในโรงพยาบาล  

    การดแูลรกัษาขณะส่งต่อ  ระบบบริบาลอบุติัเหตหุมู่ 

    และการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินและภยัพิบติั) 

2. ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายได้รบัการดแูลรกัษาที�มีประสิทธิภาพ

Quality
1. โรงพยาบาลผ่านการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาล (HA) และมาตรฐานทุกประเภท

2. โรงพยาบาลไม่มีข้อร้องเรียนด้านบริการสขุภาพ

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตาํบลผ่านการประเมินระดบัการพฒันาคณุภาพทั �ง 5 หมวด (5 Stars)

แผนงานที�  5

การพฒันาระบบ

การแพทยป์ฐมภมิู

แผนงานที�  6

การพฒันาระบบ

บริการสขุภาพ

แผนงานที�  7

การพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

และส่งต่อ

แผนงานที�  8

การพฒันาคณุภาพ

และการบริการ

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่



 

Health Workforce
1. มีการนําดชันีความสขุของคนทาํงานไปใช้ (Happy Work Life Index)

2. มีการนําค่านิยมของคนสาธารณสขุไปใช้ (MOPH)

3. ระดบัความสาํเรจ็ของร้อยละการพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบคุคล

4. การพฒันาสมรรถนะบคุลากรให้สอดคล้องกบัภาระและปริมาณงาน

แผนงานที�  9

การพฒันาระบบบริหาร

จดัการกาํลงัคนด้านสขุภาพ

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่

 



Integrity & Transparency Assessment
1. การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั

Health Information System
1. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีผ่านการประเมิน

2. มีระบบโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี

3. ข้อมลูด้านสขุภาพถกูต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้ และทนัเวลา

4. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

Financial System
1. โรงพยาบาลไม่ประสบวิกฤติทางการเงิน

2. ระบบควบคมุการใช้จ่ายเงินบาํรงุและเงินที�ไม่ระบวุตัถปุระสงคมี์ประสิทธิภาพ

KM & R2R
1. ผลงานวิจยัได้รบัการเผยแพร่ในระดบัโรงพยาบาลและในระดบัอาํเภอ

2. ผลงานวิจยัสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในงานประจาํ

แผนงานที�  10

ระบบธรรมาภิบาล

ในองคก์ร

แผนงานที�  11

ระบบข้อมลูสารสนเทศ

ด้านสขุภาพ

แผนงานที�  12

การบริหารจดัการ

ด้านการเงินการคลงั

แผนงานที�  13

การพฒันางานวิจยัและ

องคค์วามรู้ด้านสขุภาพ

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่



 

งานยานพาหนะ

งานเคลื�อนย้ายผูป่้วย

งานประชาสมัพนัธ์

งานประกนัสขุภาพ

งานเวชสถิติ

งานผู้ป่วยนอก

งานอบุติัเหตฉุุกเฉิน

งานผู้คลอด

งานผ่าตดัและหตัถการ

36 หน่วยปฏิบติังาน

งานทนัตกรรม

งานบริบาลเภสชักรรม

งานเทคนิคการแพทย์

งานรงัสีเทคนิค

งานกายภาพบาํบดั

งานโภชนศาสตร์

งานสขุภาพจิต

งานยาเสพติด

งานโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั

งานแพทยแ์ผนไทยและฝงัเขม็

งานวิศวกรรมโรงพยาบาล

งานสารสนเทศและเทคโนโลยี

งานพสัด ุธรุการ และสารบรรณ

งานเวชศาสตรค์รอบครวัและชมุชน

งานอาชีวอนามยั

งานสขุศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ

งานควบคมุและป้องกนัการติดเชื�อ

งานบริหารทั �วไป

งานการเงิน

งานระบาดวิทยา

งานโรคติดต่อ งานรกัษาความปลอดภยั งานทรพัยากรบคุคล

งานผู้ป่วยใน งานทาํความสะอาด กลุ่มการพยาบาล

งานโรคหวัใจ

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่

องคก์รแพทย์ งานจ่ายกลางและซกัฟอก งานพฒันาคณุภาพ
 



การนําแผนงาน สู่การปฏิบติั

(Alignment)

 


