
  
 

วิสัยทัศน  (VISION) 
    โรงพยาบาลตนแบบดานการสรางเสริมสุขภาพ  ใชเทคโนโลยีทันสมัย  ดวยใจศรัทธาบริการ 
 

พันธกิจ  (MISSION) 
    1) บูรณาการขับเคล่ือนใหเปนตนแบบการสรางเสริมสุขภาวะท่ีเปนเลิศแกประชาชน รวมกับภาคีเครือขาย 
    2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
    3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติ ใหเกิดความผาสุกในองคกร 
 

   คานิยมองคกร (Core Value) 
    ทํางานเปนทีมท่ีดี    ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง   เปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

   อัตลักษณ 
    ซื่อสัตย  มีวินัย  ใสใจบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic Issue) 
    1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค (PP&P excellence) 
    2. ดานการบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
    3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
    4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
    

เข็มมุง ประจําป 2566 
    1. พัฒนาระบบปฐมภูมิ 
    2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี (2566-2570) โรงพยาบาลมวกเหลก็



แผนปฏิบัติราชการ  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ เปาประสงค Road  Map แผนงานยอย ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร 

1.ดานสงเสริม
สุขภาพ 
ปองกันโรค 
และคุมครอง
ผูบริโภค(PP&P 
excellence) 

1. พัฒนาการ
สรางเสริม
สุขภาพรวมกับ
ภาคีเครือขาย 

1. ประชาชนทุกกลุมวัย
ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 

Road map ท่ี 1 การ
พัฒนาระบบบริการสราง
เสริมสุขภาพทุกกลุมวัย 

แผนงานท่ี 1 พัฒนางานกลุมแม
และเด็ก 

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ป 
2. รอยละหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 
สัปดาห 
3. รอยละหญิงตั้งครรภท่ีไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตาม
เกณฑ 
4. รอยละการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา 20 ป 

แผนงานท่ี 2 พัฒนางานกลุม
ปฐมวัย 

5. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

แผนงานท่ี 3 พัฒนางานกลุมวัย
เรียนและวัยรุน 

6. รอยละ เด็ก 6-14 ป สูงดีสมสวน 

แผนงานท่ี 4 พัฒนางานกลุมวัย
ทํางาน 

7. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
8. รอยละ90 ของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรอง
เบาหวาน 
9. รอยละ90 ของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง 

แผนงานท่ี 5 พัฒนางานกลุม
ผูสูงอายุผูพิการ 
 

10. รอยละของผูสูงอายุไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
11. รอยละของคนพิการไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

2. ภาคีเครือขายชุมชน
รวมสรางความรอบรูดาน
สุขภาพ 

Road map ท่ี 2 การมี
สวนรวมในการสรางเสริม
สุขภาพและความรอบรู
ดานสุขภาพ 

แผนงานท่ี 6 การมีสวนรวมใน
การสรางเสริมสุขภาพรวมกับ
ภาคีเครือขาย 

12. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ
รวมกับภาคีเครือขาย 

แผนงานท่ี 7 การปองกัน
ควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยง 
และความรอบรูดานสุขภาพ 

13. อัตราความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน 



ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ เปาประสงค Road  Map แผนงานยอย ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร 

 2.พัฒนา
สิ่งแวดลอมให
เอ้ือตอการ
สงเสริมสุขภาพ 

3.เพ่ือใหโรงพยาบาลมี
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
สรางเสริมสุขภาพ 

Road map ท่ี 3 การ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ใหเอ้ือตอการสรางเสริม
สุขภาพ 

แผนงานท่ี 8 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการสราง
เสริมสุขภาพ 

14. โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 
GREEN & CLEAN Hospital Challenge 

2. ดานการ
บริการ 
(Service 
Excellence) 

1. สรางเสริม
การแพทยปฐม
ภูมิ ในการ
จัดการสุขภาพ
ใหครอบคลุม 

1. ประชาชนเขาถึง
บริการการแพทยปฐมภูมิ 
PCC 

Road map ท่ี 4 การ
เขาถึงบริการการแพทย
ปฐมภูมิ PCC 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) 

1. รอยละประชาชนของกลุมเปาหมายไดรับการดูแลสุขโดย
การแพทยปฐมภูมิ PCC 
2. รอยละประชาชนของกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2. มีเครือขายสุขภาพ 
เพ่ือรองรับการเขาถึง
บริการสุขภาพของ
ประชาชน 

Road map ท่ี 5 การ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการสงตอ 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการสงตอ 

3. รอยละการข้ึนทะเบียนการแพทยฉุกเฉินของ อปท. 
4. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินนําสงผานระบบการแพทยฉุกเฉิน 
1669 

2. พัฒนา
คุณภาพบริการ
ทางการแพทย
ตาม Service 
plan ท่ีสําคัญ 
รวมกับภาคี
เครือขาย 

3. ผลลัพธทางคลินิก การ
จัดบริการสุขภาพดีข้ึน 

Road map ท่ี 6 การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) 

5. รอยละของผูปวย STEMI เขาถึงบริการสุขภาพ ภายใน 3 
ชั่วโมงนับตั้งแตมีอาการ 
6. รอยละผูปวยท่ีเขาถึงระบบ Stroke Fast Track 
7. รอยละผูปวย STEMI ไดรับยา SK ภายใน 30 นาที 
8. รอยละผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดไดวินิจฉัยภายใน 60 นาที 
9. รอยละผูปวยSevere HI ไดรับการสงตอภายใน 60 นาที 
10. รอยละผูปวย multiple truma ไดสงตอภายใน 60 นาที 
11. รอยละผูปวย CKD ท่ีมี eGFR ลดลง<5 ml/min/1.7m2/yr 
12. รอยละผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี 
13.รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตไดดี 
14. อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
15. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 
16. รอยละการดูแลของผูปวยยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการ
บําบัดรักษา ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 
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3. ดาน
บุคลากรเปน
เลิศ (People 
Excellence) 

1. พัฒนาและ
จัดการกําลังคน
ใหเกิดศักยภาพ
สูงสุดในทุกมิติ 

1. มีการบริหารจัดการ
กําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

Road map ท่ี 7 การ
พัฒนาและจัดการ
กําลังคนใหเกิดศักยภาพ
สูงสุดในทุกมิติ 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอัตรากําลัง 

1. รอยละบุคลากรเกินกรอบ FTE 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

2. รอยละบุคลากรมีสมรรถนะผานเกณฑ 

2. บุคลกรมีความสุขใน
การทํางาน 

 แผนงานท่ี 3 สรางเสริมความ
ผาสุก ในการทํางาน 

3. รอยละดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) เพ่ิมข้ึน 

3. บุคลากรมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีและมีสภาวะ
สุขภาพดี 

 แผนงานท่ี 4 สรางเสริมสุขภาพ
บุคลากร 

4. รอยละบุคลากรมีผลการตรวจสุขภาพอยูในเกณฑปกติเพ่ิมข้ึน 

5. รอยละบุคลากรมีผลการตรวจสุขภาพอยูในกลุมเสี่ยงลดลง 

4. ดานบริหาร
เปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

1.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
โรงพยาบาล
ดวยหลักธรร
มาภิบาล 

1. พัฒนาระบบธรรมาภิ
บาลและองคกรคุณภาพท่ี
ดี 

Road map ท่ี 8 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโรงพยาบาลดวย
หลักธรรมาภิบาล 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและองคกร
คุณภาพ 

1. รอยละโรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน ITA 

2. รอยละโรงพยาบาลผานเกณฑการตรวจสอบและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน 

2. ธํารงไวระบบคุณภาพ
มาตรฐานใหยั่งยืน 

 แผนงานท่ี 2 พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานใหยั่งยืน 

3. โรงพยาบาลผานการรบัรอง Re-AC 4 

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให
ทันสมัย 

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีใหทันสมัย 

Road map ท่ี 9 การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีให
ทันสมัย 

แผนงานท่ี 3 พัฒนาระบบ
บันทึกเวชระเบยีนผูปวยแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

4. ระยะเวลารอคอยผูปวยนอก 

แผนงานท่ี 4 พัฒนา 
administration 
transformation 

5. Smart Hospital ประเด็น Smart Service ผานเกณฑ 
6. งาน Back office มีโปรแกรมสนับสนุนการใชงานทุกระบบ 

แผนงานท่ี 5 การเตรียมความ
พรอมใชของระบบคอมพิวเตอร
เครือขาย 

7. ระบบคอมพิวเตอรเครือขายพรอมใช 
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    แผนงานท่ี 6 แผนพัฒนาระบบ
คลังขอมูลสุขภาพ 

8. รอยละความสมบูรณของขอมูล 43 แฟม 

2. นําระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการแพทยมาใช
ใหมีประสิทธิภาพ 

 แผนงานท่ี 7 พัฒนาระบบการ
ใหบริการการแพทยทางไกล 

9. รอยละการใหบริการการแพทยทางไกลในกลุมเปาหมาย PCC
ผูปวยกลุมเปราะบาง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง(Telemedicine) 

3. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การเงินการคลัง 

3. เพ่ิมรายรับ ลดรายจาย 
กํากับการติดตามลูกหนี้ 

Road map ท่ี 10 การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการเงิน การคลัง 

แผนงานท่ี 8 การบริหารจัดการ
ดานการเงินการคลัง 

10. ระดับวิกฤตทางการเงิน 
11. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สิทธิ UC 
12. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สิทธิ ปกส. 
13. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สิทธิ ขาราชการ 
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