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ค าน า 
 

โรงพยาบาลวิหารแดง โดยทีมน าด้านบริหารและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ด้านสุขภาพ ได้ร่วมประชุมศึกษานโยบายรัฐบาล และประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ปัจจัยคุกคาม หรือปัจจัยขับเคล่ือน แนวโน้ม ความไม่แน่นอน ความเส่ียง ข้อมูลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจเยี่ยมนิเทศงานมาประกอบการพิจารณา  ทบทวน
และจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนา
โรงพยาบาล รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

แผนยุทธศาสตร์ เป็นกลวิธีท่ีส าคัญในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ท่ีสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐ จักต้องด าเนินการ ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของโรงพยาบาล
วิหารแดง ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงธารณสุข  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบในมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
มาทบทวนและจัดท าแผนพร้อมจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม เป้าหมายการให้บริการ ซึ่ง
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ขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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กรอบเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและประทับใจ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพในการจัดบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการท างาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายบริการเชิงรุก ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 

ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ท างานเป็นทีม 

 

เข็มมุ่ง 

1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย โรคอุบัติใหม่ COVID-19 2. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรค Stroke/Stemi/Sepsis/DM/HT 

3. พัฒนาให้การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  4. พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ ปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และพึงพอใจ 

2. ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 

3. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ 

4. โรงพยาบาลมีระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ พิทักษ์ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ 

5. โรงพยาบาลมีข้อมูล สารสนเทศท่ีถูกต้องและทันสมัย 

6. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมและมีความสุขในการท างาน 

7. โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

8. ด าเนินงานตอบสนองนโยบายบรรลุเป้าหมาย  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยใจ ใกล้ชิดประชาชน 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 

รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปลอดภัย 

1. อุบัติการณ์ความเส่ียงระดับ E ขึ้นไป 

 

<5% 

ความพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจผู้รับบริการ 

    - IPD 

    - OPD 

 

 

>80% 

>80% 

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 

3. ดัชนีทางการเงิน (FAI) 

 

≤ระดับ 3 

ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัย 

4. Smart Hospital ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

100% 

บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมและมีความสุขในการท างาน 

5. ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ Specific competency 

6. ความสุขจากการท างาน (Happinometer) 

 

90% 

>70% 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

7. จ านวน CQI/R2R/นวัตกรรม/best practice/งานวิจัย/ชุมชน  

8. จ านวน CQI/R2R/นวัตกรรม/best practice/งานวิจัย เผยแพร่นอกองค์กร 

 

40 เรื่อง 

5 เรื่อง 

ตอบสนองนโยบายบรรลุเป้าหมาย 

9. ร้อยละตัวชี้วัดท่ีบรรลุ 

10. อัตรา Walk in 

 

90% 

<50% 

ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

11. ระดับความส าเร็จระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 

      - สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบ

ได้ ภายใน 21–28 วัน 

      - อัตราป่วยไข้เลือดออก ผ่านเกณฑ์ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 

 

 

100% 

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

12. คุณภาพน้ าท้ิง (100% ของพารามิเตอร์) 

 

100% 
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SWOT Analysis 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

- ผู้บริหารระดับสูง สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ท างานใน

ทิศทางเดียวกัน 

- ผู้น าเป็นแบบอย่างท่ีดี 

- บุคลากรท างานเป็นระยะเวลานาน ภูมิล าเนาใน

พื้นท่ี มีประสบการณ์การท างานสูง มีความผูกพัน

องค์กร 

- การบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ ควบคุม

รายรับ รายจ่ายสมดุล 

- ระบบ IT ทันสมัย ครอบคลุมงานบริหารและการ

จัดการความเส่ียง 

- Fast tract ท่ีดี 

- ทีม EMS ท่ีเข้มแข็ง 

- ทีมบริการสุขภาพสหสาขาวิชาชีพเชิงรุกท่ีเข้มแข็ง 

- มีเครือข่ายปฐมภูมิท่ีครอบคลุม เข้มแข็ง ให้ความ

ร่วมมือ 

- นโยบายจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ 

- ระบบการดูแลต่อเนื่อง 

- ผ่านการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก 

ได้แก่ HA ,มาตรฐาน LA Greec&Clean ระดับดีมาก 

- ได้รับบริจาคพื้นท่ีเพิ่ม เพื่อขยายการให้บริการ 

- มีพื้นท่ีเอื้อต่อสุขภาพของเจ้าหน้าท่ี เช้าห้องออก

ก าลังกาย โรงอาหาร 

- สวัสดิการเจ้าหน้าท่ีตามสิทธิ์พึงมีพึงได้ 

- ความสุขของบุคลากร (Happinometer) ระดับดีใน

ด้านจิตวิญญาณ 

- นโยบายการหักเงินค่าแรงระดับประเทศ ท าให้ได้รับ

งบประมาณ UC น้อย 

 - ขาดสภาพคล่อง สถานการณ์การเงินผันแปรไม่คงท่ี 

 - ต้นทุนค่าแรงสูง /OT/เบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย 

- รายรับ NON-UC ต่ ากว่าเป้าหมาย  

- ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก/คลินิกโรคเรื้อรัง 

เพิ่มข้ึน  

- ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้พิการ มีแนวโน้ม

สูงขึ้น  

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีภาวะแทรกซ้อน แนวโน้มสูงขึ้น  

- ผู้ป่วยในแออัด 

- พื้นท่ีให้บริการผู้ป่วยไม่เพียงพอ 

 - โรคท่ีเป็นปัญหาในพื้นท่ี ได้แก่ ไข้เลือดออก 

 - โรคท่ีมีความเส่ียงสูงเพิ่มข้ึน ได้แก่ MI/Stroke 

 - เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

- โรคติดเช้ือเพิ่มมากขึ้น เช่น Pneumonia, Sepsis 

อัตราตายจาก โรคติดเช้ือเพิ่มมากขึ้น  

- ส่งต่อผู้ป่วย รพศ. เพิ่มข้ึน ท าให้ต้นทุนในการตาม

จ่ายสูง 

- ความระดับ E –I มีแนวโน้มสูงขึ้น จากโรคติดเช้ือ 

และด้านสูติกรรม  

- การรายงานความเส่ียง ไม่ต่อเนื่อง  

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะยังไม่

ครอบคลุม  

- บุคลากรท่ีมีทักษะอายุมาก ขึ้นเวรไม่ได้ 

- การสร้างและพัฒนานวัตกรรมใช้ประโยชน์ยังน้อย  
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SWOT Analysis 

โอกาส (O) ภัยคุกคาม (T) 

- งบประมาณ สปสช. จ่ายเงินตามผลงาน/กองทุน

ต่างๆ เช่น กองทุนไต กองทุนผู้ป่วยใน 

 - กลุ่มเป้าหมาย Non-UC มีจ านวนมาก 

 - งบกองทุนต าบลกระจายสู่ท้องถิ่น ท าให้ได้รับ

งบประมาณ ในการพัฒนาด้านสุขภาพ 

 - นโยบายระดับสูง สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง  

- นโยบายการพัฒนาคุณภาพ โดยกระบวนการ HA 

 - ระบบบริการ Service Plan สนับสนุนการเข้าถึง

การรับ บริการของประชาชน  

- การติดต่อส่ือสารทันสมัย Health Data Center มี

การส่ง ต่อข้อมูลรวดเร็ว และเช่ือมโยงกันเป็น

เครือข่าย 

 - การคมนาคมสะดวกท าให้ส่งต่อได้รวดเร็ว เข้าถึง

โรงพยาบาลได้ง่ายข้ึน  

- เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยข้ึน เอื้อให้เกิดความ 

ปลอดภัยในการบริการ ประหยัด ลดระยะเวลา  

- เครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน เช่น Care 

Giver, นักสุขภาพครอบครัว,อสม.เช่ียวชาญด้านต่างๆ 

 - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(พชอ.) มีนโยบาย ผู้สูงอายุ ลดอุบัติเหตุ โรคเรื้อรัง 

เด็กจมน้ า เกษตรอินทรีย์ งานศพปลอดเหล้า 

 - ชุนชนให้การสนับสนุน เช่น บริจาคท่ีดิน เงิน 

ส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์  

- นโยบายบริจาคโรงพยาบาลลดภาษีได้ 2 เท่า และ 

QR Code  

- โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 

- ประชากรในพื้นท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างท่ัวไป มี

รายได้น้อย  

- ปัญหายาเสพติด/สุรา ทะเลาะวิวาท 

- ผู้สูงอายุแนวโน้มเพิ่มข้ึน เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

- ประชาชนวัยแรงงานจ านวนมาก ย้ายถ่ินฐานไป

ท างานในเขตอุตสาหกรรม ท าให้เสียสิทธิ์กลุ่ม UC 

และประกันสังคม  

- สังคมกึ่งเมืองเกิดปัญหาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เช่น 

โรคเรื้อรัง ปัญหาขยะ ส่ิงปฏิกูล ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  

- มีการใช้สารเคมีในเกษตรกรรมมากขึ้น  

- สังคมเปล่ียนแปลงมีปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร 

 - การเปล่ียนแปลงนโยบายของกองทุน สปสช. ท าให้

การท างานขาดการต่อเนื่อง 

- การเปล่ียนแปลงระบบข้อมูล/โปรแกรม จากนโยบาย

ระดับสูง  

- ข้อร้องเรียนผ่านมาทางระบบสังคมออนไลน์เป็นการ

ส่ือสาร ทางเดียวท าให้เกิดผลกระทบต่อความ

น่าเช่ือถือของ โรงพยาบาล  

- ความรุนแรงของอุบัติเหตุ จากการคมนาคมท่ีสะดวก 

- พฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่ม

มากขึ้น  

- นโยบาย service plan ท าให้จ ากัดศักยภาพในการ

ให้บริการ  

- ผู้ปว่ยไม่ฉุกเฉิน มารับบริการนอกเวลาราชการมาก

ขึ้น ไม่มารับบริการในเวลาปกติ  
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2565-2569) 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2   เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการท างาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3   เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ขยายบริการเชิงรุก ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ                                                     14 ตัวชี้วัด 
 Goals : ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ 

   

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

ในโรงพยาบาล 

1. สร้างแรงจูงใจ

เชิดชูผลงานการ

จัดการความเส่ียง 

1.1 เพื่อให้มีการจัดการ

ความเส่ียงได้ส าเร็จ 

1. อัตราความเส่ียงท่ี

ได้รับการแก้ไข

รายบุคคล/หน่วยงาน  

- รายงาน 5 ครั้ง/คน/

เดือน  

- ความเส่ียง E-I ได้รับ

การท า RCA  

- Risk Profile 2 ครั้ง/

หน่วย/ปี  

- CQI อย่างน้อย 2 

เรื่อง/คน/ปี 

NA 60% 70% 80% 90% 100% 

1.2 เพื่อให้มีระบบ

ป้องกันความเส่ียง 

Miss และ Near Miss 

2. อุบัติการณ์ A/E 

รายบุคคล/หน่วยงาน  

- Tigger tool 20 

chart/เดือน/หน่วย 

NA 5% 4% 3% 2% 1% 

2. การสร้างเสริม 

สุขภาพโดยทีมสห

สาขาวิชาชีพใน

กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 

2.1 เพื่อให้ผู้ป่วย DM 

ควบคุมระดับน้ าตาลใน 

เลือดได้ 

3. ร้อยละของผู้ป่วย DM 

ท่ีควบคุม ระดับ Hba1c    

ดีขึ้นจากค่าเดิม 1% 

NA 50% 60% 70% 80% 90% 

2.2 เพื่อให้ผู้ป่วย HT 

สามารถควบคุมระดับ

ความดันโลหิตสูงได้ 

4. ร้อยละของผู้ป่วย HT 

ท่ีสามารถ ควบคุมความ

ดันโลหิต ≤130/80 และ 

140-90 

NA 50% 60% 70% 80% 90% 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

 2.3 เพื่อลดการ RE-

Visit ผู้ป่วย Asthma 

และ COPD 

5. อัตรา RE-visit 

- Asthma  

- COPD 

NA 0 0 0 0 0 

3. เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

ระบบ Fast 

Tract ใน กลุ่ม

ผู้ป่วยฉุกเฉิน และ

มีความเส่ียงสูง 

Sepsis, Stroke, 

Stemi) 

3.1 Early Diagnosis 6. อุบัติการณ์ Miss 

Diagnosis 

NA 0% 0% 0% 0% 0% 

3.2 ส่งต่อทันเวลา 7. อัตราการส่งต่อตาม

เกณฑ์ (Stroke ส่งต่อ

ภายใน 1 ช่ัวโมง, MI ส่ง

ต่อหลังมีอาการ 30 นาที

, DHF ส่งต่อตามเกณฑ์

มาตรฐาน) 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

4. เพิ่มทักษะการ 

ส่ือสารและ

คุณภาพมาตรฐาน 

ด้านสูติกรรม 

4.1 เพื่อให้แพทย์

พยาบาล สมารถดูแล

มารดาคลอดท่ีมีภาวะ

เส่ียงท่ีถูกต้อง 

8. ระดับความส าเร็จของ

ตัวชี้วัด ความเส่ียง E-I 

ด้านสูติกรรมผ่านเกณฑ์ 

แม่ตาย เด็กตาย

ภาวะแทรกซ้อนจากการ

คลอด 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

5. ต้ังรับ 

เตรียมพร้อม 

5.1 เพื่อเตรียมความ

พร้อมรองรับอุบัติเหตุ

และอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 

9. ร้อยละของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติตามแผนและ

หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

10. ซ้อมแผนรองอย่าง

น้อยแผนละ 1 ครั้ง/ปี 

 

 

 

NA 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

6. Palliative 

Care (HD,CAPD 

และผู้ปว่ยมะเร็ง

ระยะสุดท้าย) 

6.1 เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีอยู่

ในระยะคุกคามชีวิต

และญาติมี ความสุขใน

วาระสุดท้ายอย่าง

เหมาะสม 

6.2 เพื่อให้ผู้ป่วยใน

ระยะคุกคามชีวิตและ

ญาติได้รับการดูแลแบบ

องค์รวมและตายอย่าง

สมศักดิ์ศรี 

11. ความครอบคลุมของ

ผู้ป่วย เข้าถึงบริการตาม

มาตรฐาน 

NA 60% 70% 80% 90% 100% 

7. ลดขั้นตอนใน

การท างาน 

7.1 ลดระยะเวลารอ

คอย 

12.ระยะเวลารอคอย NA 85% 90% 100% 100% 100% 

8. รักเหนือรัก

ด้วย ศีล5 

8.1 เพื่อให้บุคลากร

บริการ ด้วย Service 

Mind 

13. อุบัติการณ์ข้อ

ร้องเรียน พฤติกรรม

บริการ ระดับ C ขึ้นไป 

ครั้ง/ปี 

NA 5 5 5 5 5 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

9. เพิ่มศักยภาพ 

รพสต. 

9.1 เพื่อให้ผู้ป่วยไปใช้ 

บริการท่ี รพสต.เป็น

ด่านแรก 

14. สัดส่วนผู้ป่วยนอก 

รพสต : รพช 

NA 50:50 60:40 60:40 60:40 60:40 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2   เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการท างาน              10 ตัวชี้วัด 
 Goals : บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุขในการท างานและเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

1. การสร้างเสริม 

สุขภาพ 

1.1 เพื่อให้บุคลากรมี

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

1. อัตราการเข้าร่วม

กิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ 

NA 80% 85% 90% 95% 100% 

1.2. เพื่อให้บุคลากรมี

ค่า BMI ปกติ 

2. ร้อยละของบุคลากรท่ี

มีค่า BMI ปกติ 

NA 80% 85% 85% 85% 85% 

1.3. เพื่อให้บุคลากร

กลุ่มเส่ียงไม่ป่วยด้วย

โรคท่ีป้องกันได้ 

3. อัตรากลุ่มเส่ียงป่วย 

พยาธิและอ้วนลงพุง 

NA 80% 85% 85% 85% 85% 

2. เพิ่มสมรรถนะ 

ฝึก สอบ ซ้อม 

2.1 ทุกหน่วยงานมีการ 

ประเมิน Core 

Competency 

4. อัตราบุคลากรผ่าน

เกณฑ์ Core 

Competency ร้อยละ

80 (ได้แก่ อัคคีภัย, 

อุบัติเหตุหมู่, CPR, IC,

สิทธิผู้ป่วย, ระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง,  

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2 บุคลากรสาย

วิชาชีพมีการประเมิน 

Specific 

Competency 

5. อัตราบุคลากรสาย

วิชาชีพผ่านเกณฑ์ 

Specific Competency 

ร้อยละ 80 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

2.3 เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรด้าน

ตรงต่อเวลาและการ

ท างานเป็นทีม 

6. อัตราการมาตรงเวลา NA 100% 100% 100% 100% 100% 

7. อัตราการเข้าร่วม

กิจกรรมของโรงพยาบาล 

NA 80% 85% 90% 95% 100% 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

3. ยกย่องเชิดชู 3.1 เพื่อให้มีบุคคล

ต้นแบบด้านสุขภาพ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านบริการ และด้าน 

วิชาการ 

8. ร้อยละของบุคลากรท่ี

เป็นบุคคลต้นแบบ 

NA 10% 10% 10% 10% 10% 

4. สถานท่ีท างาน

น่าอยู่น่าท างาน 

4.1 เพื่อให้บุคลากรมี

ขวัญก าลังใจในการ

ท างาน 

9. ความผาสุกจากการ

ท างาน 

NA 75% 80% 85% 90% 95% 

5. การจัดการ

ความรู้ KM 

5. เพื่อให้เกิดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 

10. ร้อยละของ

หน่วยงานท่ีมีนวัตกรรม/

ผลงานวิชาการอย่างน้อย 

4 เรื่อง/ปี 

NA 80% 85% 90% 95% 100% 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามหลักธรรมมาภิบาล                     10 ตัวชี้วัด 
 Goals : โรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 

                                และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อสุขภาพ 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

1. บริหาร

แผนการเงินการ

คลังแบบสมดุล 

1.1 เพื่อรักษาเสเถียร

ภาพทางการเงิน (FAI) 

1. รายรับ-จ่ายตามแผน สมดุล สมดุล สมดุล สมดุล สมดุล สมดุล 

2. เพิ่มรายรับ 2.1 เพิ่มรายรับกลุ่ม 

Non-Uc 

2. รายรับ Non-Uc 

ตาม/เกินเป้าหมาย 

NA 80% 85% 90% 95% 100% 

2.2 เพิ่มรายรับกองทุน 

UC 

3. รายรับกองทุน UC 

ตาม/เกินเป้าหมาย 

NA 80% 85% 90% 95% 100% 

2.3 เพิ่มรายรับ              

ทันตกรรม 

4. รายรับทันตกรรม

เพิ่มข้ึน 

NA 10% 15% 20% 20% 20% 

3. บริหารค่า 

CMI 

3.1 เพิ่มรายรับกองทุน 

ผู้ป่วยใน 

5. ค่า CMI NA >0.7 >0.74 >0.76 >0.78 >0.8 

4. บริหารต้นทุน 4.1 การใช้ทรัพยากร

ให้มีประสิทธิภาพ 

6. ต้นทุน OPD : visit NA อยู่ใน

เกณฑ์ 

อยู่ใน

เกณฑ์ 

อยู่ใน

เกณฑ์ 

อยู่ใน

เกณฑ์ 

อยู่ใน

เกณฑ์ 

7. ต้นทุน IPD : วันนอน 

 

 

 

 

 

 

 

NA อยู่ใน

เกณฑ์ 

อยู่ใน

เกณฑ์ 

อยู่ใน

เกณฑ์ 

อยู่ใน

เกณฑ์ 

อยู่ใน

เกณฑ์ 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

5. การจัดการ 

โครงสร้าง

กายภาพและ

ส่ิงแวดล้อมให้ 

เอื้อต่อสุขภาพ 

5.1 เพื่อเป็น

โรงพยาบาลสถานท่ี

ท างานน่าอยู่น่า 

ท างาน 

8. ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินโรงพยาบาล

สถานท่ีท างานน่าอยู่น่า 

ท างานจากหน่วยงาน

ภายนอก 

 

NA ระดับ 

พื้นฐาน 

ระดับ

ดี 

ระดับ

ดีมาก 

ระดับ

ดีมาก 

ระดับ

ดีมาก 

5.2 บ่อบ าบัดน้ าเสียมี 

คุณภาพ 

9. คุณภาพน้ าท้ิงผ่าน

เกณฑ์ 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

5.3 มีระบบการจัดการ

ขยะท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

10. อุบัติการณ์ข้อ

ร้องเรียนด้านขยะ 

- การคัดแยก 

- การขนย้าย/ขนส่ง 

- การก าจัด 

NA 0 0 0 0 0 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ขยายบริการเชิงรุกครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย                                       17 ตัวชี้วัด 
 Goals : โรงพยาบาลมีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

1. การเฝ้าระวัง

โรคโดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน 

1.1 เพื่อให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการ

ป้องกันและควบคุม

โรค DHF 

1. ความครอบคลุมของ

หมู่บ้านท่ีมีค่า HI≤10, 

CI=0 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

2. อัตราการพบผู้ป่วย 

DHF ภายใน 28 วัน 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

1.2 เพื่อให้ชุมชนมี

ความพร้อมรับมือการ

ระบาดโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

3. ร้อยละของพื้นท่ีท่ี

สามารถควบคุม

สถานการณ์โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ให้สงบได้ 

ภายใน 21–28 วัน 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 เพื่อควบคุมอัตรา

ป่วยตายของผู้ป่วยโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 

4. ระดับความส าเร็จใน

การเตรียมพร้อมและ

ตอบโต้การระบาดโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

2. สุขศึกษา 

ประชาสัมพันธ์ 

2.1 เพื่อให้ชุมชนได้รับ

รู้สารข่าวสาร

โรคติดต่อและภัย

สุขภาพได้ทันท่วงที 

5. อัตราการตอบสนอง

ส่ือประชาสัมพันธ์ตาม

ห้วงเวลา 

NA 80% 80% 80% 80% 80% 

3. การสร้างเสริม 

สุขภาพในชุมชน 

3.1 เพื่อให้ประชาชน 

มีพฤติกรรมสุขภาพที่

ถูกต้อง 

6. ร้อยละของประชาชน

ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพที่

ถูกต้อง 

NA 80% 80% 80% 80% 80% 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

4. สร้างเครือข่าย 

การส่งเสริม

กระตุ้น 

พัฒนาการเด็ก 

แรกเกิด-12 ปี 

5.1 เพื่อให้มีการ

ค้นหาเด็กกลุ่มเส่ียง 

7. อัตราการประเมิน

พัฒนาการเด็กแรกเกิด-

12 ปี 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

5.2 เพื่อให้เด็กท่ีมี

ปัญหาได้รับการดูแล

รักษาท่ีเหมาะสม 

8. ร้อยละของเด็กกลุ่ม

เส่ียงได้รับการส่งต่อ 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

5. ศูนย์ COC 4.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุ   

ผู้พิการ กลุ่มติดเตียง

และผู้ป่วย ระยะ

สุดท้ายได้รับการดูแล 

ต่อเนื่องโดยทีม FCT 

ระดับอ าเภอ 

9. อัตราการเยี่ยมบ้าน

โดยทีม FCT ระดับ

อ าเภอตามแผน 

NA 80% 80% 80% 80% 80% 

6. การพัฒนา

ระบบบริการการ

ดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาวที่

เช่ือมโยงระหว่าง

สถานบริการและ

ชุมชน 

6.1 ผู้สูงอายุสามารถ

ดูแลตนเอง สามารถ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างเหมาะสม 

10. ร้อยละของ

ประชากรสูงอายุมี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึง

ประสงค์ 

NA 50% 52% 54% 56% 58% 

6.2 ผู้สูงอายุได้รับการ

ดูแลส่งเสริมสุขภาพ

จากทีมสหสาขา

วิชาชีพของหน่วย

บริการด้านสุขภาพที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

11. ร้อยละของต าบลท่ี

มีระบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว 

(LongTermCare:LTC) 

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

 

NA 98% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

 6.3 ให้บริการดูแล

ด้านสาธารณสุขถึงท่ี

บ้านอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ ตามปัญหา

สุขภาพ และชุดสิทธิ

ประโยชน์โดยการมี

ส่วนร่วมของ

ครอบครัว ชุมชน และ

ท้องถิ่น 

12. ร้อยละของผู้สูงอายุ

ท่ีผ่านการคัดกรองและ

พบว่าเป็นภาวะสมอง

เส่ือมและได้รับการดูแล

รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

NA >30% >40% >50% >60% >70% 

13. ร้อยละของผู้สูงอายุ

ท่ีผ่านการคัดกรองและ

พบว่าเป็นภาวะพลัดตก

หกล้ม 

NA >30% >40% >50% >60% >70% 

7. การสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคใน

สถานการณ์การ

เกิดโรคอุบัติใหม่ 

7.1 เพื่อลดอัตราการ

ป่วยหนักและเสียชีวิต 

7.2 เพื่อควบคุมโรคใน

พื้นท่ีท่ีมีการระบาด

ของโรค  

7.3 เพื่อควบคุมโรคให้

ดีขึ้น ลดจ านวนการ

ติดเช้ือ และลดการติด

เช้ือในกลุ่มท่ีจะมี

อาการรุนแรงและ

อาการหนักต่อไป  

14. ร้อยละของผู้สูงอายุ 

หญิงต้ังครรภ์และผู้ป่วย 

7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (กลุ่ม 

608) ได้รับวัคซีนสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคครบตาม

เกณฑ์ 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

8. พัฒนาระบบ

การดูแลระบบ

ทางด่วน Fast 

tract Stroke 

8.1 ลดอัตราตายของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองในโรงพยาบาล 

15. อัตราตายของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง 

และได้รับการรักษาใน 

Stroke Unit 

15.1 อัตราตายของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง (Stroke: I60-

I69) 

NA  

 

 

≤ 

ร้อย 
ละ 7 

 

 

 

≤ 

ร้อย

ละ 7 

 

 

 

≤ 

ร้อย

ละ 7 

 

 

 

≤ 

ร้อย

ละ 7 

 

 

 

≤ 

ร้อย

ละ 7 

15.2 ร้อยละผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง (I60-

I69) ท่ีมีอาการไม่เกิน 

72 ช่ัวโมงได้รับการ

รักษาใน Stroke Unit 

 

 

 

 

 

 

NA ≥ 
ร้อยละ 

80 

≥ 
ร้อย

ละ 80 

≥ 
ร้อย

ละ 80 

≥ 
ร้อย

ละ 80 

≥ 
ร้อย

ละ 80 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

9. พัฒนาระบบ

การดูแลระบบ

ทางด่วน Fast 

tract STEMI 

9.1 เพื่อลดอัตราตาย

จากโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจตายเฉียบพลัน

ชนิด STEMI 

16. อัตราตายของผู้ป่วย

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

เฉียบพลันชนิด STEMI 

และการให้การรักษา

ตามมาตรฐานตามเวลา

ท่ีก าหนด 

16.1 อัตราตายของ

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจตายเฉียบพลัน

ชนิด STEMI 

 

 

 

 

 

 

NA 

 
 
 
 
 
 
 

< ร้อย
ละ 8 

 
 
 
 
 
 
 

< ร้อย
ละ 8 

 
 
 
 
 
 
 

< ร้อย
ละ 8 

 
 
 
 
 
 
 

< ร้อย
ละ 8 

 
 
 
 
 
 
 

< ร้อย
ละ 8 

16.2 ร้อยละของการให้

การรักษาผู้ป่วย STEMI 

ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ี

ก าหนด 

- ร้อยละของผู้ป่วย 

STEMI ท่ีได้รับยา

ละลายล่ิมเลือดได้ตาม

มาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 

- ร้อยละของผู้ป่วย 

STEMI ท่ีได้รับการท า 

Primary PCI ได้ตาม

มาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 

NA ≥ ร้อย
ละ60 

≥ ร้อย
ละ60 

≥ ร้อย
ละ70 

≥ ร้อย
ละ70 

≥ ร้อย
ละ70 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด BL เป้าหมายระยะยาว 

65 66 67 68 69 

10. พัฒนาระบบ

การดูแลระบบ

ทางด่วน Fast 

tract SEPSIS 

10.1 เพื่อลดอัตราการ

เสียชีวิตจากภาวะการ

ติดเช้ือในกระแสเลือด

แบบรุนแรงของผู้ป่วย

ท่ีเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลรวมถึง

การพัฒนาเครือข่าย

การดูแลรักษาผู้ป่วย 

17. อัตราตายผู้ป่วยติด

เช้ือในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด 

community-acquired 

NA 22/46 22/46 22/46 22/46 22/46 
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ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) โรงพยาบาลวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จยุทธศาสตร์ 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ระดับความส าเร็จการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 1 

(ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์) 

20% 40% 60% 80% 100% 

2 ระดับความส าเร็จการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 2 

(ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์) 

20% 40% 60% 80% 100% 

3 ระดับความส าเร็จการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 3 

(ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์) 

20% 40% 60% 80% 100% 

4 ระดับความส าเร็จการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 4 

(ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์) 

20% 40% 60% 80% 100% 

 


