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ค าน า 
 

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข และมีการ
ก าหนดทิศทางพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลทุก 5 ปี โดยการระดมความคิดร่วมกันของ 
นักบริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารทุกระดับและทุกสาขาวิชาชีพ โดยใช้หลักการ
บริหารงานและการบริการแบบการยึดผู้ปุวยและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้บรรลุ
เปูาหมายและวิสัยทัศนของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทบทวน 
ปรับปรุงและแก้ไขให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  
ให้มีความสมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนางาน
ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป 
 

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

    หน้า 
 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทที่  1   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ระยะ 5 ปี   
 2.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 1 
 2.2  พันธกิจ (Mission) 1 
 2.3  เปูาประสงค์หลัก (Goal) 1 
 2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue) 1 
 2.5  ค่านิยมหลัก (Core Value) 1 
บทที่  2  5 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 21 โครงการหลัก 49 ตัวช้ีวัด 6 

 



หน้า 1 
 

บทที่ 1 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ระยะ 5 ป ี

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายชั้นน าที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2569”  
พันธกิจ (Mission) 

1. ให้บริการส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟูและคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย   

2. บุคลากรมีคุณภาพ  บริการด้วยหัวใจและมีความสุข 
3. ระบบบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและการคลัง    
4. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
5. สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆเพ่ือพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีความทันสมัย มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ปุวยและบุคลากรมีนวัตกรรม 

ที่สร้างสรรค์และม่ันคงทางการเงิน 
       (Middle-level Hospital Excellence and Smart Hospital, Patient and Personnel Safety:  
2P  Safety, Innovation Hospital, Governance Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอ
พิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital Excellence)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการด้านการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันสมัย (Service Excellent and Smart 
Hospital) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย (Governance 

Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการสุขภาพ (Innovation Hospital) 

ค่านิยมหลัก (Core Value) โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร “MOPHV”  
M: Mastery เป็นนายตนเอง O:  Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P:  People centered ใส่ใจประชาชน   

H:  Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม V:  Volunteer พร้อมจิตอาสา 
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5 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 21 โครงการหลัก 49 ตัวชี้วัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอ

พิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital Excellence) 
แผนงาน 1 พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการจดัต้ังโรงพยาบาลแม่ข่าย 
โครงการ 1 พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่ข่าย 

 ตัวชี้วัด 1) ร้อยละการผ่านเกณฑม์าตรฐานการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่ข่าย 
แผนงาน 2  พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทาง 
โครงการ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูตินรเีวช 

 ตัวชี้วัด 2) ร้อยละการ ANC 5 ครั้งคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด 3) อัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ ์
 ตัวชี้วัด 4) ร้อยละทารกคลอดก่อนก าหนด 

โครงการ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม 
 ตัวชี้วัด 5) อัตราไส้ติ่งอักเสบแตกทะล ุ
 ตัวชี้วัด 6) ร้อยละผู้ปุวยมะเร็งเตา้นมไดร้ับการผ่าตดัภายใน 4 สัปดาห ์
 ตัวชี้วัด 7) ระยะเวลาที่ผูปุ้วยบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงได้รับการดูแล 

โครงการ 4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม 
 ตัวชี้วัด 8) อัตราผู้ปุวย Stroke Fast  track ได้รับยา RTPA หลังท า CT scan 
 ตัวชี้วัด 9) ร้อยละผู้ปุวยหัวใจล้มเหลวท่ีกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวอ่อนได้รับยาที่เหมาะสม 
 ตัวชี้วัด 10) ร้อยละผู้ปุวย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
 ตัวชี้วัด 11) อัตราตายผู้ปุวยตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง 

โครงการ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม 
 ตัวชี้วัด 12) ร้อยละการเกิด Respiratory  failure ในผู้ปุวย Pneumonia   
 ตัวชี้วัด 13) อัตราการการส่งต่อทารกแรกเกดิที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ 
 ตัวชี้วัด 14) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

โครงการ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส ์
 ตัวชี้วัด 15) ร้อยละของผู้ปุวย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ช่ัวโมง

หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) 
 ตัวชี้วัด 16) ร้อยละของผู้ปุวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า (Re-fracture) 
 ตัวชี้วัด 17) อัตราการผา่ตัดซ้ า Re-Operation 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอ

พิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital Excellence) (ต่อ) 
แผนงาน 2  พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทาง (ต่อ) 
โครงการ 7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาวิสัญญีแพทย ์

 ตัวชี้วัด 18) อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายใน 24 ชม.หลังการให้ยาระงับความรูส้ึก 
 ตัวชี้วัด 19) อัตราการเกดิ High Spinal block 
 ตัวชี้วัด 20) อัตราการเกดิ Intra-Operative cardiac  arrest 

โครงการ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 21) ร้อยละของผู้ปุวยกลุม่โรคทีไ่ด้รับการดูแลแบบการดูแลระยะกลาง 
 ตัวชี้วัด 22) ร้อยละของผู้ปุวยกลุม่โรคทีไ่ด้รับการดูแลแบบประคับประคอง (8 กลุ่มโรค) ตาม

มาตรฐานและภายในเวลาที่ก าหนด 
 ตัวชี้วัด 23) ร้อยละของผู้ปุวยตามกลุ่มโรคที่ก าหนดในแผนที่ได้รับการดูแลการแพทย์ทางไกล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการด้านการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันสมัย (Service Excellent and Smart Hospital) 

แผนงาน 3 พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน 
โครงการ 9 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

 ตัวชี้วัด 24) ผ่านการรับรอง Re-Accreditation ครั้งท่ี 3 
โครงการ 10 ลดความแออดัจากการรอรับบริการที่โรงพยาบาล 

 ตัวชี้วัด 25) จ านวนคลินิกโรคเรื้อรังท่ีให้บริการบริการจดัส่งยาถึงบา้น (Pharmacy Delivery) 
 ตัวชี้วัด 26) ลดระยะเวลารอคอย 

โครงการ 11 เพิ่มประสิทธิภาพดา้นประชาสัมพนัธ์และบริการผู้ปุวย 
 ตัวชี้วัด 27) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ตัวชี้วัด 28) จ านวนข้อร้องเรียน 
โครงการ 12 เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ปุวยโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 

 ตัวชี้วัด 29) ร้อยละผู้ปุวยความดนัโลหิตสูงควบคุมระดบัความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ตดิต่อกัน  
2 ครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ (BP<140/90mmHg) 

 ตัวชี้วัด 30) ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ติดต่อกัน 2 ครั้งสุดท้ายใน
ปีงบประมาณ (HbA1c <7 mg%) 

 ตัวชี้วัด 31) อัตราการเพิ่มของผู้ปวุยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) 

 ตัวชี้วัด 32) ร้อยละผู้ปุวยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 
โครงการ 13 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) 

 ตัวชี้วัด 33) จ านวนหน่วยบริการ (รพ.สต.) ขึ้นทะเบยีนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) 
 ตัวชี้วัด 34) จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมผิ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ตดิดาว 
 ตัวชี้วัด 35) ร้อยละของผู้ปุวยโรคเรื้อรังรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูม ิ
 ตัวชี้วัด 36) ร้อยละของผู้ปุวยนอกท่ัวไปที่รับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูม ิ

แผนงาน 4 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการ 14 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (ECS)     

 ตัวชี้วัด 37) ระดับความส าเร็จของการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
แผนงาน 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์และข้อมลูข่าวสาร 

โครงการ 15 พัฒนา Smart Hospital ตามนโยบาย Thailand 4.0  (Smart Place/Infrastructure  
& Smart tools & Smart service & Smart outcome) 

 ตัวชี้วัด 38) ร้อยละของหน่วยงานเปูาหมายมีการด าเนินงานผา่นเกณฑ ์Smart Hospital 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence) 

แผนงาน 6 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร 
โครงการ 16 อบรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 ตัวชี้วัด 39) ร้อยละของบุคลากรทุกสายวิชาชีพท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (Common 
Competency)  

 ตัวชี้วัด 40) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาชีพมีสมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) เหมาะสม 
โครงการ 17 เสรมิสร้างความสุขบุคลากร 

 ตัวชี้วัด 41) ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากร 
 ตัวชี้วัด 42) ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากร (บุคลากรทุกสายวิชาชีพ) 
 ตัวชี้วัด 43) ร้อยละบุคลากรสุขภาพดีมีระดับ BMI ปกติ ตามช่วงอายุวัยท างาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  (Governance Excellence) 

แผนงาน 7 เพ่ิมรายได้ 
โครงการ 18 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

 ตัวชี้วัด 44) อัตราการเพิ่มรายไดร้วมต่อปี   
โครงการ 19 เปิดให้บริการทางการแพทย์กับเครือข่ายใกล้เคยีงและต่างประเทศ 

 ตัวชี้วัด 45) จ านวนหน่วยบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพเปดิใหบ้ริการเครือข่ายใกลเ้คียง  
และต่างประเทศ 

แผนงาน 8 ลดรายจ่าย 
โครงการ 20 เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการลดค่าใช้จ่าย 

 ตัวชี้วัด 46) อัตราการลดรายจ่ายรวมต่อปี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการสุขภาพ (Innovation Hospital) 

แผนงาน 9 พัฒนางานวิชาการหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ และการบริการสุขภาพ 
โครงการ 21 พัฒนางานวิชาการหรือนวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการสุขภาพ 

 ตัวชี้วัด 47) มีการจัดตั้งศูนย์วจิัยทางคลินิก  (Clinical Research Center, CRC) 
 ตัวชี้วัด 48) ร้อยละหน่วยงานที่มผีลงานวิชาการหรือนวัตกรรมดา้นสุขภาพ 
 ตัวชี้วัด 49) จ านวนผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมทีผ่่านการตีพิมพ์หรือน าเสนอระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นอยา่ง

น้อย 1  เรื่องต่อป ี
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บทที่ 2 
5 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 21 โครงการหลัก 49 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอพิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital 
Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.พัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดตั้ง
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
  
  
  
  
  
  
  

1. พัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดตั้ง
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
  
  
  
  

1) ร้อยละการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการ
จัดตั้งโรงพยาบาลแม่
ข่าย 
  
  

58% 68% 74% 76% >85% โครงขอรับสนับสนุนตึกอุบตัิเหตุ 6 ช้ัน คณะกรรมการ
บริหาร 

          โครงการพัฒนาคณุภาพหออภิบาลผู้ปุวยหนัก  
          โครงการพัฒนาหน่วยไตเทียม (เพิม่อีก 8 เครื่อง) 
          โครงการพัฒนาห้อง Negative Pressure room ที่ได้

มาตรฐาน  (2 ห้อง) 

            
  
  
  

โครงการพัฒนาห้อง X-Ray อย่างน้อยมีจ านวน 2 ห้อง  
          

แพทย์สาขาหลักครบทุก 6 สาขา ได้แก่ สตูิกรรม 
ศัลยกรรม อายรุกรรม กุมารเวชกรรม ศลัยกรรมกระดูก 
และวิสญัญีแพทย์  

            ดัชนีผู้ปุวยใน  (Case Mix Index) CMI) ≥ 1.0   

            ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์  (Sum AdjRW)≥14,000/ปี   
            เตียงท่ีใช้งานจริง   (Active Bed) ≥ 150 เตียง   

                สถานะทางการเงิน (Risk Score) ย้อนหลัง 4 ไตรมาส  
ไม่ควรเกินระดับ 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอพิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital 
Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

2.พัฒนาระบบ
บริการแพทย์
เฉพาะทาง 

2.พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาสตูินรีเวช 

2) ร้อยละการ ANC 
5 ครั้งคุณภาพ 

>60% >60% >60% >60% >60% พัฒนาแนวทางการส่งต่อระหว่างเครือข่ายสาขาสูตินรีเวช PCT สูติ นรี
เวชกรรม   

  3) อัตราการ
เสียชีวิตของหญิง
ตั้งครรภ ์

0 0 0 0 0 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาสตูนิรีเวช 

  4) ร้อยละทารก
คลอดก่อนก าหนด 

≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7%   

  3.พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาศัยลยกรรม 
  

5) อัตราไสต้ิ่ง
อักเสบแตกทะล ุ

<15% <15% <15% <15% <15% พัฒนาแนวทางการส่งต่อระหว่างเครือข่าย 
สาขาศัยลยกรรม 

PCT
ศัลยกรรม  

  6) ร้อยละผู้ปุวย
มะเร็งเต้านมไดร้ับ
การผ่าตัดภายใน  
4 สัปดาห ์

>80% >80% >80% >80% >80% พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการผ่าตัด   

  7) ระยะเวลาที่
ผู้ปุวยบาดเจ็บที่
ศีรษะอย่างรุนแรง
ได้รับการดูแล 

ภายใน 
4 นาที 

ภายใน 
4 นาที 

ภายใน 
4 นาที 

ภายใน 
4 นาที 

ภายใน 
4 นาที 

เปิดศูนย์ CT scan ส าหรับบริการผู้ปุวย  

 



หน้า 8 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอพิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital 
Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

2.พัฒนาระบบ
บริการแพทย์
เฉพาะทาง (ต่อ) 

4.พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาอายุรกรรม 

8) อัตราผู้ปุวย 
Stroke Fast  track 
ได้รับยา RTPA หลัง
ท า CT scan 

>30% >30% >30% >30% >30% พัฒนาคลินิกผู้ปุวย Stroke  
 

PCT  
อายุรกรรม 

    9) ร้อยละผู้ปุวย
หัวใจล้มเหลวท่ี
กล้ามเนื้อหัวใจบีบ
ตัวอ่อนได้รับยาที่
เหมาะสม  

>60% >65% >70% >75% >80% พัฒนาคลินิกผู้ปุวย Heart Failure   

    10) ร้อยละผู้ปุวย 
STEMI ไดร้ับยา
ละลายลิม่เลือด  

>60% >65% >70% >75% >80% พัฒนาคลินิกผู้ปุวย STEMI   

    11) อัตราตายผู้ปุวย
ติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรง 

<30% <30% <30% <30% <30% พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง (Severs Sepsis ) 

  

                พัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิก อื่นๆ เช่น คลินิกผู้ปุวยโรคเอชไอว ี 
คลินิกผู้ปุวยติดเชื้อวัณโรค คลินิกผู้ปวุยได้รับยา Anticoagulant 
คลินิกผู้ปุวย COPD และคลินิก CAPD/CKD 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอพิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital 
Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
 2.พัฒนาระบบ
บริการแพทย์
เฉพาะทาง (ต่อ) 

5.พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขากุมารเวช
กรรม  

12) ร้อยละการเกดิ 
Respiratory  
failure ในผู้ปุวย 
Pneumonia   

<3% <1% 0 0 0 จัดตั้ง Sick newborn unit PCT กุมาร
เวชกรรม  

    13) อัตราการการ
ส่งต่อทารกแรกเกิด
ที่มีปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจ  

<15% <15% <10% <10% <5% พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางผู้ปุวยเด็ก   

    14) ร้อยละของเด็ก
อาย ุ0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการ 

100% 100% 100% 100% 100% พัฒนาแนวทางการส่งต่อระหว่างเครือข่าย 
สาขากุมารเวชกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอพิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital 
Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.พัฒนาระบบ
บริการแพทย์
เฉพาะทาง (ต่อ) 

6. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาออร์โธปดิิกส ์ 

15) ร้อยละของ
ผู้ปุวย Capture 
the fracture ที่
ได้รับการผา่ตัด
ภายใน 72 ช่ัวโมง
หลังจากได้รับการ
รักษาใน
โรงพยาบาล  
(Early surgery)  

>65% >65% >65% >65% >65% เพิ่มการท าหตัถการที่ซับซ้อนยุ่งยากข้ึน PCT  
ออร์โธปิดิกส ์ 

    16) ร้อยละของ
ผู้ปุวย Capture 
the fracture ที่มี
ภาวะกระดูกหักซ้ า 
(Re-fracture) 

<10% <10% <10% <10% <10% พัฒนาแนวทางการส่งต่อระหว่างเครือข่าย 
สาขาออร์โธปดิิกส ์ 

  

    17) อัตราการผ่าตัด
ซ้ า Re-Operation 

0 0 0 0 0     
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอพิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital 
Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
 2.พัฒนาระบบ
บริการแพทย์
เฉพาะทาง (ต่อ) 

7. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาวิสญัญีแพทย ์ 

18) อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
ภายใน 24 ชม.หลังการให้
ยาระงับความรู้สึก 

0 0 0 0 0 สรรหาวิสญัญีแพทย ์เข้ารับการศกึษา ป ี2565 PCT  
วิสัญญีแพทย ์ 

    19) High Spinal block 0 0 0 0 0 สรรหาอุปกรณ์ดมยาให้เพียงพอตามมาตรฐาน   

    20) Intra-Operative 
cardiac  arrest 

0 0 0 0 0 พัฒนาศักยภาพบุคลากร (วิสัญญพียาบาล)   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพรองรับการให้บริการในอ าเภอพิบูลมังสาหารและเครือข่ายใกล้เคียง (Middle-level Hospital 
Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

2.พัฒนาระบบ
บริการแพทย์
เฉพาะทาง (ต่อ) 

8. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

21) ร้อยละของผู้ปุวย
กลุ่มโรคที่ได้รับการ
ดูแลแบบการดูแล
ระยะกลาง 

>90% >90% >90% >90% >90% พัฒนาการเชื่อมโยงการดูแลผู้ปุวย PCU และ โรงพยาบาล PCT 
เวชศาสตร์
ครอบครัว 

    22) ร้อยละของผู้ปุวย
กลุ่มโรคที่ได้รับการ
ดูแลแบบ
ประคับประคอง (8 
กลุ่มโรค) ตาม
มาตรฐานและภายใน
เวลาที่ก าหนด 

>90% >90% >90% >90% >90% พัฒนาบุคลากรดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง    

    23) ร้อยละของผู้ปุวย
ตามกลุม่โรคที่ก าหนด
ในแผนที่ได้รบัการ
ดูแลการแพทย์
ทางไกล 

>90% >90% >90% >90% >90% ผู้ปุวยดูแลระยะกลาง ผู้ปุวยดูแลแบบประคับประคอง  
ผู้ปุวยดูแลระยะยาวและผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและทันสมัย (Service Excellent and Smart Hospital)  
แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
3. พัฒนาระบบ
บริการให้มี
มาตรฐาน 

9. พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA 

24) ผ่านการรับรอง 
Re-Accreditation 
ครั้งท่ี 3 

ผ่านการ
รับรอง 

  ผ่านการ
รับรอง 

  ผ่านการ
รับรอง+ขอรับ
การประเมิน

มาตราฐาน JCI 

1.โครงการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA 
2.โครงการพัฒนางานคณุภาพให้เป็น
งานประจ าทุกหน่วยงาน 
3.โครงการสรุปผลงานหน่วยงาน
ประจ าป ี

ศุนย์คุณภาพ 
และทุกหน่วยงาน 
และทุกทีมน าเฉพาะ
ด้าน 

  10. ลดความแออัด
จากการรอรับบริการ
ที่โรงพยาบาล 
  

25) จ านวนคลินิก
โรคเรื้อรังที่
ให้บริการบริการ
จัดส่งยาถึงบ้าน 
(Pharmacy 
Delivery) 

5 8 10 12 12 1.โครงการบริการบริการจดัส่งยาถึง
บ้าน (Pharmacy Delivery) 

คณะกรรมการ
คลินิกโรคเรื้อรัง 
และทีมประสานงาน
เครือข่ายสุขภาพ 
(HPF)  

  26) ลดระยะเวลา
รอคอย 

ลดลง 
2% 

ลดลง 
2% 

ลดลง 
2% 

ลดลง 
2% 

ลดลง 2% 2.โครงการจดับริการ One stop 
service 

งานบริการด่านหน้า
ทุกหน่วยงาน 

  11.เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านประชาสัมพันธ์
และบริการผูปุ้วย 

27) ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
  

≥ 80% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% 1.โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการของ
บุคลากรทีร่วดเร็วและเป็นมติร 

งานบริการด่านหน้า
ทุกหน่วยงาน 

            2.โครงการรบัสมคัรจติอาสา  
ร่วมให้บริการผู้ปุวย 

งานบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและทันสมัย (Service Excellent and Smart Hospital)  
แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

3. พัฒนาระบบ
บริการให้มี
มาตรฐาน (ต่อ) 

11.เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านประชาสัมพันธ์
และบริการผูปุ้วย 
(ต่อ) 

28) จ านวนข้อร้องเรียน 0 0 0 0 0 1.โครงการพัฒนาศูนยร์้องเรียนใหม้ีระบบ
บริหารงานท่ีมมีาตรฐาน และจัดตัง้ Call Center 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

              2.อบรมบุคลากรเรื่องการเจรจาไกล่เกลีย่  ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

              3.เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ปรับระบบ 
Website  ในการรับเรื่อง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  12.เพิ่มคุณภาพการ
ดูแลผูปุ้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

29) ร้อยละผู้ปุวยความ
ดันโลหติสูงควบคมุระดับ
ความดันโลหิตไดต้าม
เกณฑต์ิดต่อกัน 2 ครั้ง
สุดท้ายในปีงบประมาณ 
(BP<140/90mmHg) 

≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% 1. โครงการพัฒนาด้านคลินิกตามมาตราฐาน NCD 
Plus 

คณะกรรมการ
คลินิกโรคเรื้อรังและ
ทีมน าทางคลินิก 
(CLT)               2. โครงการ Chronic Disease  

Self-Management Program (CDSMP) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและทันสมัย (Service Excellent and Smart Hospital)  
แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

3. พัฒนาระบบ
บริการให้มี
มาตรฐาน (ต่อ) 

12.เพิ่มคุณภาพการ
ดูแลผูปุ้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (ต่อ) 

30) ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานควบคมุ
ระดับน้ าตาลไดต้ามเกณฑต์ิดต่อกนั  
2 ครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 
(HbA1c <7 mg%) 

≥40% ≥40% ≥40% ≥40% ≥40% โครงการ Chronic Disease  
Intensive Care Program 

ทีมน าทางคลินิก 
(CLT) 

    31) อัตราการเพิ่มของผู้ปุวยโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) 

<1% <1% <1% <1% <1% โครงการพัฒนาคลินิก CKD คุณภาพ ทีมน าทางคลินิก 
(CLT) 

    32) ร้อยละผู้ปุวยซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ 

≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกจิตเวช
และเครือข่ายบริการ ในเรื่องการดแูล
ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าและสายด่วน 
HOTLINE 

คลินิกจิตเวช 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและทันสมัย (Service Excellent and Smart Hospital)  
แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

 3. พัฒนา
ระบบบริการให้
มีมาตรฐาน 
(ต่อ) 

13.พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ 
(PCU/NPCU) 

33) จ านวน PCU รพ. / 
รพ.สต. ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
(PCU/NPCU)  

19 19 19 19 19 เปิดด าเนินการหน่วยบริการปฐมภมูิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมู ิ(PCU/NPCU) 
ตามเกณฑ์ 3S และขึ้นทะเบียนตาม พรบ.
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 

คณะกรรมการ
คลินิกโรคเรื้อรัง 
และทีมประสานงาน
เครือข่ายสุขภาพ 
(HPF)  

    34) จ านวนหน่วยบริการ
ปฐมภูมผิ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
รพ.สต.ติดดาว 

19 19 19 19 19 โครงการพัฒนาคณุภาพตามมาตราฐาน  
รพ.สต.ติดดาว   
 
โครงการจดัตั้งคลินิกทันตกรรมใน PCU 

คณะกรรมการ
คลินิกโรคเรื้อรัง 
และทีมประสานงาน
เครือข่ายสุขภาพ 
(HPF)  

    35) ร้อยละของผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง รับบริการที่หน่วย
บริการปฐมภูม ิ

60% 70% 80% 90% 100% โครงการใกล้บา้นใกล้ใจดูแลผู้ปุวยทั่วไปและ
NCD 

คณะกรรมการ
คลินิกโรคเรื้อรัง 
และทีมประสานงาน
เครือข่ายสุขภาพ 
(HPF)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและทันสมัย (Service Excellent and Smart Hospital)  
แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

3. พัฒนาระบบ
บริการให้มี
มาตรฐาน (ต่อ) 

  36) ร้อยละของ
ผู้ปุวยนอกท่ัวไปที่
รับบริการที่หน่วย
บริการปฐมภูม ิ

40% 50% 60% 70% 80% โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อ คณะกรรมการ
คลินิกโรคเรื้อรัง 
และทีมประสานงาน
เครือข่ายสุขภาพ 
(HPF)  

4.พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน  
ครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

14.พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 
(ECS)     

37) ระดับความ 
ส าเรจ็ของการ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1.โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร  

ทีมน าทางคลินิก 
(CLT) และห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

        2.โครงการลดการสูญเสยีจากอุบัตเิหตุ
ทางจราจร โดยใช้ Haddon Matrix 
Model 

ทีมน าทางคลินิก 
(CLT) และห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและทันสมัย (Service Excellent and Smart Hospital)  
แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

5. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และ
ข้อมูลข่าวสาร 

15. พัฒนา Smart 
Hospital  
ตามนโยบาย 
Thailand 4.0   
(Smart Place 
/Infrastructure & 
Smart tools & 
Smart service & 
Smart outcome) 
  
  

38) ร้อยละของ
หน่วยงานเปูาหมายมี
การด าเนินงานผ่าน
เกณฑ ์Smart 
Hospital 
  

>40% >50% >60% >70% >80% 1.โครงการพัฒนา HIS, Smart ER, Smart 
OPD, Smart IPD           

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับ
ทุกหน่วยงาน  

            2.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา 
Healing Environment 

คณะกรรมการ
บริหารสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 
(ENV)               3. โครงการพัฒนาตามมาตราฐาน GREEN & 

CLEAN. Hospital 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

6. พัฒนาสมรรถนะ
และเสรมิสร้าง
ความสุขของ
บุคลากร 

16. อบรมเสรมิสร้าง
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

39) ร้อยละของบุคลากรทุก
สายวิชาชีพท่ีได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(Common Competency)  

80% 80% 80% 80% 80% 1.โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร             

คณะกรรมการบรหิาร
และงานบุคลากร 

           1) ประชาสมัพันธ์ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
อบรม (บุคลากรทุกสายวิชาชีพ)  

 

           2) เชิญวิทยากรภายนอกโรงพยาบาลมาเป็น
ผู้ให้ความรู้ ในเรื่อง Common 
Competency และ Functional 
Competency  

  

          2.โครงการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม ่   

    40) ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาชีพมีสมรรถนะเฉพาะ 
(Specific Competency) 
เหมาะสม 

80% 80% 80% 80% 80% 1.ติดตามการประเมินบุคลากรหลงัจากท่ีเข้า
รับการอบรม ทุก 6 เดือน (บุคลากรทุกสาย
วิชาชีพ) 

คณะกรรมการบรหิาร 

              2.แต่ละหน่วยงานผ่านการประเมนิตามเกณฑ์ 
(บุคลากรทุกสายวิชาชีพ) 

  

  17. เสริมสร้าง
ความสุขบุคลากร 

41) ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขของบุคลากร 

70% 70% 70% 70% 70% 1.โครงการ Happy money  เช่น   
หาวิทยากรสอนเรื่องเงิน, ส่งเสริมอาชีพเสริม
เพิ่มเตมิ, จัดตั้งสหกรณ์โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบรหิาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 
 6. พัฒนาสมรรถนะ
และเสรมิสร้าง
ความสุขของ
บุคลากร 
(ต่อ) 
  
  
  
  
  
  
  

 17. เสริมสร้าง
ความสุขบุคลากร 
(ต่อ) 
  
  
  
  
  
  
  
  

42) ร้อยละการคงอยู่ของ
บุคลากร (บุคลากรทุกสาย
วิชาชีพ) 

95% 95% 95% 95% 95% 2.โครงการจดัแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล คณะกรรมการบรหิาร 
  

  
  
  

          3.โครงการจดัท าห้องสันทนาการส าหรับ
บุคลากร(ช้ัน 7)อาคารใหม ่

          4.โครงการห้องฟิตเนสส าหรับบุคลากร 

          5.กิจกรรมงานปีใหม,่งานสงกรานต์,งาน
เกษียณอายรุาชการ,งานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง 

            6.โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรนอก
สถานท่ี 

  

            7.อาคารจอดรถส าหรับบุคลากร   

            8.ส่งเสรมิความก้าวหนา้ในวิชาชีพ   

43) ร้อยละบุคลากรสุขภาพดี
มีระดบั BMI ปกติ ตามช่วง
อายุวัยท างาน 
  

55% 55% 55% 55% 55% 1.โครงการตรวจสุขภาพประป ี(บุคลากรทุก
สายวิชาชีพ) 

คณะกรรมการบรหิาร 
  

            2.จัดประกวด BMI แต่ละหน่วยงาน  
ตามช่วงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  (Governance Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

7.เพิ่มรายได ้ 18. เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้

  
  
  
  
  

44) อัตราการเพิ่ม
รายได้รวมต่อป ี  

  
  
  

>10% >10% >10% >10% >10% โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ ศูนย์จัดเก็บ
รายได ้

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            1.อบรม/ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอื่น 

            2.จัดตังทีม Audit เพิ่มประสิทธิภาพการลงข้อมูล  

            3.แพทย์ตรวจสอบการลงข้อมลู Dx ให้สอดคล้องกับโรค
และลง ICD 10 ทุกครั้ง/ทุกเคส 

            4.ITตรวจสอบข้อมูล Error ให้ถ่ีถ้วนก่อนการจัดส่งไฟล์ 
43 แฟูม 

            5. ทุกกองทุนจัดท าFlow chart การจัดเก็บรายได้ แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏบิัติงานและปญัหาใน
การด าเนินงานแก่คณะกรรมการบริหาร รพ.ทุกเดือน 

                6.จัดตั้งทีมเร่งรัดหนีส้ิน/จดัท าทะเบียนคุมหนีส้ินรายเคส
ของแต่ละสิทธิ 

                7.เก็บค่ายา/Lab นอกบัญชียาหลกัและผู้ปุวยยินดีที่จะ
จ่าย 

                โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้  

                1.จัด Zone VIP, เพิ่มช่องทางพิเศษ, ปรับปรุงห้องพิเศษ 

                2.เปิดบริการเพื่อความผ่อนคลาย เช่น สปาหน้า/สปาตัว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  (Governance Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

 7.เพิ่มรายได ้
(ต่อ) 

19. เปิดให้บริการ
ทางการแพทย์กับ
เครือข่ายใกลเ้คียงและ
ต่างประเทศ  

45) จ านวนหน่วย
บริการทาง
การแพทย์ที่มี
ศักยภาพเปดิ
ให้บริการเครือข่าย
ใกล้เคียง และ
ต่างประเทศ 

2 4 6 7 8 โครงการประชาสมัพันธ์ศักยภาพและแนวทางการ
ให้บริการให้เครือข่ายใกลเ้คียงและต่างประเทศ 

ศูนย์จัดเก็บ
รายได ้

            โครงพัฒนาการรบัส่งต่อผู้ปุวยเครอืข่ายใกล้เคียงและ
ต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  (Governance Excellence) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

8.ลดรายจ่าย 20. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการลดค่าใช้จ่าย 

46) อัตราการลด
รายจ่ายรวมต่อปี 
  
  

  

  
  
  

<5% <5% <5% <5% <5% โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารจัดการการเงินการ
คลัง (CFO)  

ทีมบริหาร
จัดการการเงิน
การคลัง (CFO)  

  
  
  

  
  
  
  

              1 .ลดต้นทุนรายโรคที่มีค่าใช้จ่ายสงู 3 อันดับแรกของแต่
ละกลุม่โรคเปรยีบเทียบกับราคาการจ่ายชดเชยของแต่
ละกองทุนและก าหนดมาตรการ 

              2. รวบรวมรายการยาทีม่ีมลูค่าสูงทั้งหมดของ
โรงพยาบาลก าหนดแนวทางการสัง่ใช้ยาในแต่ละรายการ
และตดิตามก ากับ 

              3. คุณช่วย Lab เรา เราช่วยยาในกลุ่มผู้ปุวย UC นอก 
CUP 

              4. ก าหนดแนวทางการสั่ง Lab ที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

              5. ในผู้ปุวยท่ีมีมูลคา่การรักษาเกิน 1,400 บาท และมี
ระยะเวลาในการนัดเกิน 1 เดือน ให้ระบบแจ้งเตือน 
และใหแ้พทย์แยก Visit การตรวจ 

              6. ควบคุมก ากับการเบิกจา่ยวัสดสุ านักงาน 

                7. ทุกหน่วยงานมีมาตราการลดรายจ่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการสุขภาพ (Innovation Hospital) 

แผนงาน โครงการหลัก ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการรอง/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
      2565 2566 2567 2568 2569     

9.พัฒนางานวิชาการ
หรือนวัตกรรมทาง
การแพทย์ และการ
บริการสุขภาพ 

21. พัฒนางานวิชาการ
หรือนวัตกรรมทาง
การแพทย์และการ
บริการสุขภาพ 
  
  

47) มีการจดัตั้งศูนย์วิจัยทางคลินกิ  
(Clinical Research Center, CRC) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลนิิก  
(Clinical Research Center, CRC) 

ศูนย์วิจัยทาง
คลินิก (CRC) 

  48) ร้อยละหน่วยงานที่มีผลงานวชิาการหรือ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ 

30% 40% 50% 60% 70% 2. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่   

  49) จ านวนผลงานวิชาการหรือนวตักรรม 
ที่ผ่านการตีพมิพ์หรือน าเสนอระดบัจังหวัด
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1  เรื่องต่อปี 

1 2 3 4 5 3. โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมในหน่วยงาน 

  

 
 
 
 
 


