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ค่านิยม

เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

"โรงพยาบาลแห่งความปลอดภัย Safety Hospital"
ให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ ครอบคลุมทุกมิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค) โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สุขภาพดีและบุคลากรมีความสุข
MOPH PK
M= Mastery
O= Originality
P = People centered Approach
H = Humility
P = Practice
K = Knowledge

1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมทั้งได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพดีและชีวิตยื นยาว
2.หน่วยงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
3.บุคลากรด้านสาธารณสุขทัง้ ระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุข บนฐานวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมกันที่เข้มแข็ง
4.เครือข่ายบริการสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ
5.หน่วยงานสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
6.ลดปัญหาสาธารณสุขและผลกระทบจากภัยคุกคามทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในทุกพื้นที่
7.มีกระบวนการเชื่อมโยงพลังสังคมในการจัดการระบบสุขภาพ
8.ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพของตนเอง
ย.1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ย.3 บุคลากรเก่ง ดี มีความสุข
(Promotion & Prevention)
( Service)
( People Excellence)
Track 1 พัฒนามาตรฐานระบบบริการ

ปัญหา/ประเด็น
มุ่งเน้นพัฒนา
ปี 2561
(30 Goal
Setting)

นายตัวเอง
สร้างสรรค์ ต้นแบบ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
อ่อนน้อมถ่อมตน
การปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
สนใจใฝ่รู้ นาความรู้ใหม่ๆ มา ประยุกต์ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

สาธารณสุข
Track2 การควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน (RTI)
Track 3 ยกระดับชมรมสร้างสุขภาพไปสู่ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย(2 ชมรม (ผู้สูงอายุ,จิตอาสา)
Track 4 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย
4.1 ก่อนวัยเรียน 0-5 ปี
4.2 วัยเรียน 6-15 ปี
4.3 วัยทางาน 15 - 59 ปี
4.4 วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
Track 5 สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

Track 6.พัฒนาศักยภาพบริการ NCD ในระดับ
เครือข่าย ไปสู่ความเป็นเลิศ
Track 7.พัฒนารายโรค DM , HT , CKD ,
CHCA , Multiple Trauma , STEMI Stroke ,
Pneumonia, Sepsis , ธาลัสซีเมีย ,AKI อุบัติเหตุ
จากสารเคมี (Pre-hos In-hos , Refer,HPH)
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Track 8. ส่งเสริมพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน
( อุบัติเหตุ , อัคคีภัย , โรคระบาด ,
ระบบ Hos XP ล่ม )
Track 9. พัฒนาระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรคที่
สาคัญของ รพ. (STEMI , CKD, COPD )

Track 10 การพัฒนาระบบกาลังคนด้าน
สุขภาพสอดคล้องกับ Service
Plan
Track 11..พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
พฤติกรรมบริการ, เทคนิคบริการ
Track 12.. พัฒนาความรู้ทักษะบุคลากรใน
การดูแลรักษากลุ่มโรคที่สาคัญ และระบบ
การดูแลผู้ป่วย LTC
Track 13..พัฒนาสมรรถนะ หัวหน้างาน
หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้าทีม.ทีม HLT (การทา
แผนงาน,โครงการ,การสื่อสาร)
Track 14.สร้างและพัฒนา รพ.สู่ รพ.แห่ง
ความดี มีคุณธรรม มีความสุข

ย.4 พัฒนาการบริหารจัดการ
( Governance)
Track 15.ยกระดับการดาเนินงาน เพื่อรองรับการ
RE-ace (HA, LA, ยาเสพติด)
Track 16ส่งเสริมการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ
การรับรองคุณภาพ(X-RAY,โภชนาการ,แพทย์แผนไทย
,NSO)
Track 17.เพิ่มการเข้าถึงด้วยระบบออนไลน์
พัฒนาช่องทางการสื่อสาร(Website/FB เพื่อกระจาย
ข้อมูล
Track 18..ส่งเสริมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ รพ.
ตามกรอบเวลา
Track 19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Track 20.พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
Track21. จัดกิจกรรมผลงานทางวิชาการ ของ

สุขภาพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยงานภายใน รพ.(วิจัย , R2R , CQI)
Track 22..พัฒนาระบบการเงินการคลัง (คุณภาพบัญชี ,
ต้นทุนการรักษา ต่อ RW)

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข
2. ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน
3. พัฒนาชมรมสร้างสุขภาพไปสูค่ วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย
4. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา
มัย ให้ได้มาตรฐาน

5.พัฒนาระบบบริการของสถานบริการทุกระดับ
เพื่อตอบสนองนโยบายและปัญหาสุขภาพในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ผลการประเมิน มาตรฐานระบบบริการ
สาธารณสุข
2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน
3.จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุรถโรงพยาบาล
4.ร้อยละชมรมสร้างสุขภาพที่ได้รับการ
ยกระดับ
5. 4.1ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก
9,18,30,42 ได้รับการตรวจพัฒนาการ
4.2 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18,30,42 เดือน ที่
สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการค้นพบ
4.3อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า เด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ปี
4.4อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในสตรีวัยอายุต่ากว่า
20 ปี
4.5ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (COPD ,
DM,HT )ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ที่เลิกได้
4.6ร้อยละของตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุ/การดูแลระยะยาว(LTC)ผ่าน
เกณฑ์(ตาบลปากคาด,ตาบลโนนศิลา)
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร
แปรรูปมีความปลอดภัย
-ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

1. -ผลการประเมินและรับรองซ้า NCD คลินิก
2.อัตราการเสียชีวิตที่ไม่คาดหวัง(จานวนการ
เสียชีวิตไม่คาดหวัง/จานวนการเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลทั้งหมด ยกเว้น DBA )
-ร้อยละจานวน Clinical Tracer High light
(จานวน Clinical Tracer High light(เก่า)/
จานวน Clinical Tracer High light(ทั้งหมด) )
-จานวน Clinical Tracer (โรคใหม่
3.ร้อยละการซ้อมรับภาวะฉุกเฉินที่สาคัญ
4. -อัตรา recurrent AMI
-ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR น้อยกว่า 4 ml./min/1.73m2/yr
-re-admit ด้วย COPD c AE ภายใน 28 วัน

6.พัฒนาระบบการบริหารกาลังคนให้มี
ประสิทธิภาพ ให้เป็นคนดี เก่งและมี
ความสุข

1. -ร้อยละหน่วยงาน ผ่าน FTEตามเกณฑ์
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(OPD/IPD)
-จานวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ
3.จานวนอุบัติการณ์ระดับ G,H,I ไม่เกิดซ้า
4.ร้อยละหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้า
ทีม ทีม HLT ที่ผ่านการพัฒนาเพื่อยกระดับ
5.ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การ
จัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร ให้มีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
อย่างมีธรรมาภิบาล(CFO /งบลงทุน/การเงิน/พัสดุ/
ยาและเวชภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์/เพื่อจัดการ
ข้อมูลด้านบริหารการเงินการคลัง พัสดุ และควบคุม
กากับการติดตามการดาเนินงาน)
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการ
จัดการสุขภาพ
1.ผลการประเมิน Re-Accreditation 3
2.ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อการรับรองคุณภาพ(X-RAY,โภชนาการ,
แพทย์แผนไทย,NSO)
จานวนครั้งที่มีผู้เข้าใช้(Website/FB) ของโรงพยาบาล
ร้อยละของตัวชีวัดยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย
ความทันเวลาของการรายงานข้อมูลที่สาคัญ
-ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล 48 แฟ้ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
-อัตราการแก้ไขและตอบกลับข้อร้องเรียน
-ร้อยละหน่วยงานทางคลินิกมีการจัดทา R2R
-ร้อยละหน่วยงานสนับสนุนมีการจัดทาCQI
ผลการประเมินคุณภาพทางบัญชี
-ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระเจ้าหนี้ทางการค้า
- RISK SCORE
-ต้นทุนการดาเนินงานทั้งหมด / RW

ความเชอมโยงเป้าหมาย-ยุทธศาสตร์-แผนงาน-โครงการ ตัวชี้วัด

อายุคาดเ ลียเมอแรกเกิด(LE) ม่
น้อยกว่า ปี
อายุคาดเ ลียของการมีสุขภาพดี
ม่น้อยกว่า ปี (HALE)

ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคน น
องค์กร (Happy Work Life Index)≥50

ดัชนีสุขภาวะองค์กร
(Happy Workplace Index) ≥57

Access
Coverage
Quality
Governance

