
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพชิัย จงัหวัดอุตรดติถ์  
ปีงบประมาณ  2561 – 2565 

 

วิสัยทัศน์(Vision)  
 

“ภาคีเครือข่ายสุขภาพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” 
 
 
พันธกิจ(Mission)  

1. บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี  
2. ส่งเสริมความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

3. ผลิตยาสมุนไพร บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ  
4. ส่งเสริมและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ  
5. สร้างพลังภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
6. บริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอ มีสมรรถนะ ปลอดภัยและมีความสุขในการท างาน  
7. บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
8. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ(People Excellence) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence) 

 
เป้าประสงค์หลัก 

1. ประชาชนมีสุขภาพดี 
2. บุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ ปลอดภัยและมีความสุขในการท างาน 
3. องค์กรคุณภาพ มีธรรมาภิบาล และยั่งยืน 

 
ค่านิยมองค์กร 

(1) Patient Focus (ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง) 
(2) Value on staff (เห็นคุณค่าในตัวเองและเพื่อนร่วมงาน) 
(3) Visionary Leadership (ผู้น ามองการณ์ไกล/มีวิสัยทัศน์กว้างไกล) 
(4) Continuous Quality Improvement (พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง) 
(5) Empowerment (ให้อ านาจตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ) 

 

หลักคุณธรรมองค์กร 
 

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ าใจ 
 



 

กรอบการเชือ่มโยงยุทธศาสตร์องคก์ร โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดติถ์ ปีงบประมาณ 2561-2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  
และคุ้มครองผูบ้รโิภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

1.1 ประชาชนมีสุขภาพดี 1.1.1 พัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
1.2 ประชาชนเข้าถึงบรกิารสุขภาพจ าเป็น ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย 

1.2.1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
1.2.2 พัฒนาระบบบริการผูสู้งอายุและผู้มีภาวะพึ่งพงิด้านสขุภาพ 

1.3 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 

1.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านสง่เสรมิสุขภาพ)  
1.3.2 ส่งเสรมิความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และบรกิารสุขภาพ 

1.4 ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ในการจัดการ
สุขภาพในพื้นที ่

1.4.1 พัฒนาระบบปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.2 พัฒนาระบบปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
1.4.3 ส่งเสรมิและพฒันาระบบจัดการอนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ
(Service Excellence) 

2.1 ประชาชนมีสุขภาพดี 2.1.1 พัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
2.2 ประชาชนเข้าถึงบรกิารสุขภาพจ าเป็น ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย 

2.2.1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
2.2.2 พัฒนาระบบปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อ 
2.2.3 พัฒนาระบบปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

2.3 ผู้รับบริการได้รบับริการสุขภาพที่มมีาตรฐาน 
และพึงพอใจ 

2.3.1 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
2.3.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทีจ่ าเป็นให้ได้มาตรฐาน 
2.3.3 ส่งเสรมิและพฒันาการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ
(People Excellence) 

3.1 บุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะในงาน 
ปลอดภัยและมีความสุข 

3.1.1 พัฒนา HRM 
3.1.2 พัฒนา HRD และ ส่งเสริมค่านิยม MOPH 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

4.1 องค์กรคุณภาพ มีธรรมาภิบาล  และยั่งยืน 4.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4.1.2 พัฒนาการบรหิารจัดการด้านการเงิน การคลังอย่างมปีระสิทธิภาพ 
4.1.3 ส่งเสรมิการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
มุ่งสูอ่งค์กรคุณภาพ  
4.1.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565) 
โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอตุรดติถ์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.1 ประชาชนมีสุขภาพดี 1.อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่  ลดจ านวน  
ร้อยละ ผป. ต่อป ี

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

2.อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่  ลดจ านวน  
ร้อยละ ผป. ต่อป ี

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้  ร้อยละ  40 45 50 55 60 กลุ่มการพยาบาล 
4.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้  

ร้อยละ  50 55 60 65 70 กลุ่มการพยาบาล 

1.2 ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพจ าเป็น ทีม่ี
คุณภาพและปลอดภัย 

1.ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับการคัด
กรองโรคเบาหวานตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

ร้อยละ  90 92 95 98 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

2.ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

ร้อยละ  90 92 95 98 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

3.อัตราผูป้่วยโรคหลอดเลอืดหัวใจได้รบัการ
ตรวจ EKG  พร้อมแปลผล ภายใน 10 นาที 

ร้อยละ  100 100 100 100 100 กลุ่มการพยาบาล 

4.ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ที่มาโรงพยาบาล
ภายใน 3.5-4.5 ชม. 

ร้อยละ  ≥80 ≥85 ≥90 ≥95 ≥100 กลุ่มการพยาบาล 

5.อัตราผูป้่วย Stroke(Fast tract) ได้รับการ
ส่งต่อ ภายใน 30 นาที 

ร้อยละ  100 100 100 100 100 กลุ่มการพยาบาล 

 
 
 



 
 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.3 ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 

1.ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต  

ร้อยละ  80 85 90 95 100 กลุ่มการพยาบาล 

2.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4ml/ min/ 1.73m2/yr 

ร้อยละ  ไม่น้อย
กว่า 65 

ไม่น้อย
กว่า 70 

ไม่น้อย
กว่า 75 

ไม่น้อย
กว่า 80 

ไม่น้อย
กว่า 85 

กลุ่มการพยาบาล 

1.4 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
เข้มแข็ง ในการจัดการ
สุขภาพในพื้นที ่

1.อัตราความส าเรจ็การรักษาผูป้่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า  

ร้อยละ  
 

85 85 90 90 95 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

2.อัตราการเข้าถึงบริการโรคจิต 
 

ร้อยละ  70 75 80 85 90 กลุ่มการพยาบาล 

3.อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ร้อยละ  58 60 62 64 65 กลุ่มการพยาบาล 
4.อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ต่อ ปชก.แสนคน ไม่เกิน 

6.3 
ไม่เกิน 
6.3 

ไม่เกิน 
6.3 

ไม่เกิน 
6.3 

ไม่เกิน 
6.3 

กลุ่มการพยาบาล 

5.ความทันเวลาของการรายงาน รง.506 ร้อยละ  80 85 90 95 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 
6.คุณภาพอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ร้อยละ  100 100 100 100 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
2.3 ผู้รับบริการได้รบั
บริการสุขภาพทีม่ี
มาตรฐาน และพงึพอใจ 

1.อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ร้อยละ > 85 > 85 > 90 > 90 > 90 กลุ่มการพยาบาล 
2.อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ร้อยละ > 85 > 85 > 90 > 90 > 90 กลุ่มการพยาบาล 
3.จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการบรกิาร จ านวน 0 0 0 0 0 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
4.จ านวนความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน จ านวน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ทุกกลุม่งาน 
5.สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ near 
miss 

จ านวน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ทุกกลุม่งาน 

6.อัตราความถูกต้องการแยกทิง้มลูฝอยติด
เช้ือ มูลฝอยอันตราย  

ร้อยละ >80 >85 >90 >95 >100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

7.การซ้อมแผนระงบัอัคคีภัยและแผนอพยพ 
หนีไฟ 

ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

8.ค่า BOD ของบ่อบ าบัดน้ าเสียผ่านเกณฑ์ 
(<20 mg/L) 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 100 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

9.อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล(ต่อพันวัน
นอน) 

0 0 0 0 0 0 กลุ่มการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2.3 ผู้รับบริการได้รบั
บริการสุขภาพทีม่ี
มาตรฐาน และพงึพอใจ 

1.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย
นอก 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

2.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ 80 80 80 80 80 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
3.จ านวนผู้ป่วยแพ้ยา(ADE)  จ านวน 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
4.อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ า ครั้ง 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
5.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบับริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกที่
ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 18.5 22 25 25 30 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 

6.อัตราการรายงานค่าวิกฤตในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มงานเทคนิคบริการฯ 

7.อุบัติการณ์การใหเ้ลอืดผิดหมู่/ผิดคน ครั้ง 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเทคนิคบริการฯ 

8.ร้อยละการถ่ายภาพรงัสซี้ า ร้อยละ ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 กลุ่มงานเทคนิคบริการฯ 

9.โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ข้ัน 3  

ผ่านเกณฑ ์ ข้ัน 3 ข้ัน 3 ข้ัน 3 ข้ัน 3 ข้ัน 3 ทุกกลุม่งาน 
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เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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3.1 บุคลากรเพียงพอ มี
สมรรถนะในงาน 
ปลอดภัยและมีความสุข 

1.ระดับความพงึพอใจในงานของบุคลากร  ร้อยละ >85 >85 >85 >85 >85 กลุ่มการพยาบาล 
2.จ านวนบุคลากรลาออก/โยกย้าย คน ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง กลุ่มงานการจัดการ 
3.อุบัติการณ์การบาดเจบ็จากการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 

ครั้ง 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 

4.อัตราป่วยของบุคลากรในโรงพยาบาล ร้อยละ ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง กลุ่มการพยาบาล 
5.จ านวนบุคลากรติดเช้ือวัณโรครายใหม ่ จ านวน 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 
6.ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ปกติ
(18.50-22.99) 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯ 
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เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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4.1 องค์กรคุณภาพ  
มีธรรมาภิบาล และยัง่ยืน 

1.หน่วยบรกิารผ่านเกณฑก์ารประเมินระบบ
การจัดเก็บรายได้ตามการประเมินคุณภาพ
การจัดการการเงินการคลัง(FAI Grading) 

ร้อยละ ≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 กลุ่มงานการจัดการ 

2.หน่วยบรกิารผ่านเกณฑก์ารประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ด้านบัญชี และงบการเงิน 
ตามการประเมินคุณภาพการจัดการการเงิน
การคลงั(FAI Grading) 

ร้อยละ ≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 กลุ่มงานการจัดการ 

3.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดทุันตก
รรม  
17.1 ยา 
17.2 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
17.3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 
17.4 วัสดุทันตกรรม 

 
 
 

≥ ร้อยละ 20 
≥ ร้อยละ 20 
≥ ร้อยละ 20 
≥ ร้อยละ 20 

 
 
 

≥20 
≥20 
≥20 
≥20 

 
 
 

≥20 
≥20 
≥20 
≥20 

 
 
 

≥20 
≥20 
≥20 
≥20 

 
 
 

≥20 
≥20 
≥20 
≥20 

 
 
 

≥20 
≥20 
≥20 
≥20 

กลุ่มงานการจัดการ 

4.ระดับภาวะวิกฤติทางการเงินของ
โรงพยาบาล 

ระดับ ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 กลุ่มงานการจัดการ 

5.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานคุณธรรม 

ผ่านเกณฑ ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน กลุ่มงานการจัดการ 

6.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน กลุ่มงานการจัดการ 
7.โรงพยาบาลมีผลงาน วิจัย&R2R&นวัตกรรม 
ที่เผยแพร่ในระดับจังหวัด 

อย่างน้อย 2 เรือ่ง 2 เรือ่ง 2 เรือ่ง 2 เรือ่ง 2 เรือ่ง กลุ่มงานการจัดการ 

 


