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นโยบาย 4T
Trust สร้างความเช่ือ ศรัทธา (ใหผู้รั้บบริการ HA & Service mild )

Teamwork and Talent การท างานเป็นทีม สร้างบุคลากรท่ีมี
ความสามารถตามลกัษณะงานเป้าหมาย  

Technology เทคโนโลยดิีจิทอล ไบโอเทคโนโลย ี

Tarket เป้าหมายชดัเจน ( วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลพิชยั )











ถอดประเดน็นโยบายทา่นผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดติถ์
 เอาส่วนร่วมทุกภาคส่วนในอ าเภอมาร่วมการท างาน
People สุขภาวะทุกช่วงวยั
Planet รักษ์โรค ส่ิงแวดล้อม
Peace เมืองสงบ สันติ
Partnership ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ท างานบนพืน้ฐานของข้อมูล
ภาพลกัษณ์หน่วยราชการ สะดวก รวดเร็ว



ถอดประเดน็นโยบายทา่นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดติถ์

 ส านึกในหน้าที ่ท าหน้าทีข่องตนเองให้สมบูรณ์และดทีีสุ่ด

 รักสามัคค ี

 ปฏิบัตเิชิงรุก อย่ารอให้ปัญหามาหา

 ท าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน บริการประชาชนด้วนความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก 
เป็นมิตร

 เจ้าหน้าทีไ่ม่ท าผดิระเบียบ ไม่ท าผดิกฎหมาย ระเบียบการเงนิต้องรัดกมุ

 รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการโดยเคร่งครัด

 งานสารบรรณถูกต้องตามระเบียบฯ



ถอดประเดน็นโยบายทา่นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดติถ์
 ให้ข้อมูลข่าวสารและรายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัโดยเฉพาะเร่ืองเร่งด่วน
 แต่งกายให้เหมาะสมกบัการเป็นผู้ให้บริการ เพ่ือความน่าเช่ือถือ
 ห้ามเล่นการพนัน สารเสพตดิในสถานทีร่าชการโดยเดด็ขาด
 เป็นตัวอย่างทีด่แีก่ประชาชน 
 ตรงต่อเวลา ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บงัคบับญัชา

“อย่าหมกเม็ด อย่าวางยา อย่าเจาะยาง 
อย่ากระท าการข้ามผู้บังคบับัญชา”









วิสัยทศันโ์รงพยาบาลพชัิย
“ภาคเีครือข่ายสุขภาพ  ( อปท. / หน่วยราชการ / เอกชน / ชมรมฯ / องค์กรอสิระ / 

อสม. / ประชาชน )  
บริหารตามหลกัธรรมาภบิาล ( กฎหมาย ระเบยีบฯ วินัยราชการ จริยธรรม/

จรรยาบรรณวชิาชีพ )
บริการได้มาตรฐาน  ( ความรู้ทนัสมยั  มาตรฐานการปฏิบตัิงาน มาตรฐานวชิาชีพ  

จริยธรรม/จรรยาบรรณวชิาชีพ )
ประชาชนสุขภาพดพีึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยืน”





หลักคุณธรรมประจ าใจ

อตัลกัษณ์โรงพยาบาลพชัิย
“ ซ่ือสัตย์  รับผดิชอบ  สามัคค ี มนี า้ใจ ”

ซ่ือสัตย์ ต่อ ตนเอง หน้าที ่วชิาชีพ และ องค์กร

รับผดิชอบ ในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย รู้หน้าทีข่องตนเองและปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง

สามคัคี มคีวามเป็นน า้หนึ่งใจเดยีวกนั
มนี า้ใจ ให้กบัผู้รับบริการ เพ่ือนร่วมงานและทุกคน





แนวคิดหลักและค่านิยมในการปฏิบัติงาน

 ยดึผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ( Patient and Customer Focus )

 สร้างคุณค่าคนท างาน ( Value on Staff )

 ผู้น ามีวสัิยทศัน์ ( Visionary Leadership )

พฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ( Continuous Process Improvement )

 รับผดิชอบเร่ืองที่ได้รับมอบหมาย (Empowerment )



เร่ืองแจ้งนโยบายและการด าเนินการ

 การลงทุนเพ่ือการพฒันาสถานบริการ ประเด็น  E – M – S                                
[ Environment – Modernization – Smart Service & Service mild  ]

 การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน  HA

 การพฒันาโรงพยาบาลให้เป็นสถานบริการภาครัฐสะดวก (GECC : 
Government Easy Contact Center )



Service Mild





เร่ืองขอความร่วมมือ จาก รักษาการผู้อ านวยการฯ
“หลักการปฏบิตังิานร่วมกันของบุคลากรโรงพยาบาลพชัิย”

 ท างานร่วมกนัเป็นทมี เน้นการมส่ีวนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้เกยีรติซ่ึงกนัและกนั “ 
เคารพกนัตามวัย เกรงใจกนัตามหน้าที่ ”

 พฒันาบุคลากรทุกระดบัให้เป็น คนเก่ง คนด ีคนทีม่สุีขภาพกายใจแข็งแรงและมคีวามสุข

 ตรงต่อเวลา แต่งกายเรียบร้อย สร้างความมัน่ใจและศรัทธาของผู้รับบริการ

 ให้บริการทีไ่ด้คุณภาพมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง เน้น 3P Safety

 ปฏิบัติตามระเบียบฯ วนัิยราชการ และมาตรฐานวชิาชีพ โดยเคร่งครัด

 สร้างส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน /นโยบาย EMS / GREEN and CLEAN 
/ Healthy workplace / มาตรฐาน 9 ด้าน ของ สบส.  และอ่ืนๆ ให้เป็นสถานทีท่ างานที่
สะอาด เป็นระเบียบและได้มาตรฐาน



เร่ืองขอความร่วมมือ จาก รักษาการผู้อ านวยการฯ
“หลักการปฏบิตังิานร่วมกันของบุคลากรโรงพยาบาลพชัิย”

 บริหารจัดการตามระเบียบฯ ทีเ่กีย่วข้อง เป็นระบบ โดยใช้ทรัพยากร คน เงนิ ของและ
เวลาอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส 

 พฒันาระบบข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเน่ือง บุคลากรทุกท่านต้องพฒันา
ความสามารถด้านเทคโนโลยี

 มุ่งส่งเสริมป้องกนัโรคและภัยสุขภาพ ให้ประชาชนมสุีขภาวะทีด่ตีามกลุ่มวยั มี Health 
Literacy ทีด่แีละถูกต้อง โดยมบุีคลากรทุกระดบัท าหน้าทีเ่ป็น Coaching / Good 
Trainer

 พฒันาโรงพยาบาลพชัิยอย่างต่อเน่ืองบนพืน้ฐานข้อมูลทีถู่กต้อง









ทศิทางและเป้าหมาย(ภาพฝัน)โรงพยาบาลพชัิย

 บุคลากรโรงพยาบาลพชัิยทุกท่านร่วมพฒันาศักยภาพโรงพยาบาลพชัิยให้
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ทีส่วย สะอาด เป็นระเบียบตามมาตรฐาน
สามารถให้บริการทางด้านการแพทย์ในสาขาหลกัแก่ประชาชนอ าเภอพชัิย
และอ าเภอใกล้เคียงแบบญาติมิตรและเกดิความพงึพอใจ ด้วยเทคโนโลยกีาร
ให้บริการที่ปลอดภัย ทันสมัย ทันกาล สะดวก รวดเร็ว โดยบุคลากร
โรงพยาบาลพชัิยทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจทีแ่ขง็แรง
สมบูรณ์ มีน า้ใจ มคีวามปรองดองเอ้ืออาทร เป็นทีป่รึกษาทางด้านสุขภาพ
และสุขภาวะ รวมถึงเป็นต้นแบบด้านสุขภาวะทีด่ีแก่ผู้รับบริการ















พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พรบ. / กฎหมาย / ระเบียบฯ ที่เกีย่วข้อง



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
ปีงบประมาณ  2561 – 2566 

 

วิสัยทัศน์(Vision)  
 

“ภาคีเครอืข่ายสุขภาพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี พึ่งตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน” 
 

 
พันธกิจ(Mission)  

1. บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี  
2. ส่งเสรมิความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคดา้นอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

3. ผลิตยาสมุนไพร บริการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสานสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ  
4. ส่งเสรมิและพฒันาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยัให้ปลอดภัยตอ่สุขภาพ  
5. สร้างพลังภาคีเครอืข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
6. บริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอ มสีมรรถนะ ปลอดภัยและมีความสุขในการท างาน  
7. บริหารจัดการทรพัยากรสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธภิาพ  
8. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคณุภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

 
 
 
 



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 (เห็นคุณค่าในตัวเองและเพ่ือนร่วมงาน) 
(3) Visionary Leadership (ผู้น ามองการณ์ไกล/มีวิสัยทัศน์กว้างไกล) 
(4) Continuous Quality Improvement (พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง) 
(5) Empowerment (ให้อ านาจตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ) 

 

หลักคุณธรรมองค์กร 
 

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน ้าใจ 
 



 

กรอบการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์องค์กร โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2561-2566 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

1.1 ประชาชนมีสุขภาพดี 1.1.1 พัฒนาระบบสุขภาพอ้าเภอ 
1.2 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจ้าเป็น ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย 

1.2.1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
1.2.2 พัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพ 

1.3 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 

1.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)  
1.3.2 ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

1.4 ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ในการจัดการ
สุขภาพในพื นที่ 

1.4.1 พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.2 พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
1.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ
(Service Excellence) 

2.1 ประชาชนมีสุขภาพดี 2.1.1 พัฒนาระบบสุขภาพอ้าเภอ 
2.2 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจ้าเป็น ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย 

2.2.1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
2.2.2 พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
2.2.3 พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

2.3 ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพท่ีมี
มาตรฐาน และพึงพอใจ 

2.3.1 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
2.3.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่จ้าเป็นให้ได้มาตรฐาน 
2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็น
เลิศ(People Excellence) 

3.1 บุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะในงาน 
ปลอดภัยและมีความสุข 

3.1.1 พัฒนา HRM 
3.1.2 พัฒนา HRD และ ส่งเสริมค่านิยม MOPH 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

4.1 องค์กรคุณภาพ มีธรรมาภิบาล  และยั่งยืน 4.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4.1.2 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ  
4.1.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์  (ปีงบประมาณ 2561-2566) 

โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.1 ประชาชนมี
สุขภาพดี 

1.อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่  ลดจ้านวน  
ร้อยละ ผป. 

ต่อปี 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัว ฯ 

2.อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงราย
ใหม่  

ลดจ้านวน  
ร้อยละ ผป. 

ต่อปี 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัว ฯ 

3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมได้  

ร้อยละ  40 45 50 55 60 70 กลุ่มการพยาบาล 

4.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได้  

ร้อยละ  50 55 60 65 70 80 กลุ่มการพยาบาล 

1.2 ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพจ้าเป็น 
ที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

1.ประชาชนอายุ 35 ปีขึ นไปได้รับการ
คัดกรองโรคเบาหวานตามมาตรฐานที่
ก้าหนด 

ร้อยละ  90 92 95 98 100 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัว ฯ 

2.ประชาชนอายุ 35 ปีขึ นไปได้รับการ
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด 

ร้อยละ  90 92 95 98 100 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัว ฯ 

3.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ได้รับการตรวจ EKG  พร้อมแปลผล 
ภายใน 10 นาที 

ร้อยละ  100 100 100 100 100 100 กลุ่มการพยาบาล 

4.ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ที่มา
โรงพยาบาลภายใน 3.5-4.5 ชม. 

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

5.อัตราผู้ป่วย Stroke(Fast tract) 
ได้รับการส่งต่อ ภายใน 30 นาที 

ร้อยละ  100 100 100 100 100 100 กลุ่มการพยาบาล 



 
 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
1.3 ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 

1.ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ได้รับการ
ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต  

ร้อยละ  80 85 90 95 100 100 กลุ่มการพยาบาล 

2.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR<4ml/ min/ 
1.73m2/yr 

ร้อยละ  ไม่น้อย
กว่า 65 

ไม่น้อย
กว่า 70 

ไม่น้อย
กว่า 75 

ไม่น้อย
กว่า 80 

ไม่น้อย
กว่า 85 

ไม่น้อย
กว่า 85 

กลุ่มการพยาบาล 

1.4 ภาคีเครือข่าย
สุขภาพเข้มแข็ง ในการ
จัดการสุขภาพในพื นที่ 

1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ ้า  

ร้อยละ  
 

85 85 90 90 95 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ฯ 

2.อัตราการเข้าถึงบริการโรคจิต 
 

ร้อยละ  70 75 80 85 90 95 กลุ่มการพยาบาล 

3.อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ร้อยละ  58 60 62 64 65 70 กลุ่มการพยาบาล 
4.อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ ต่อ ปชก.แสนคน ไม่เกิน 

6.3 
ไม่เกิน 
6.3 

ไม่เกิน 
6.3 

ไม่เกิน 
6.3 

ไม่เกิน 
6.3 

ไม่เกิน 
6.3 

กลุ่มการพยาบาล 

5.ความทันเวลาของการรายงาน รง.506 ร้อยละ  80 85 90 95 100 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ฯ 

6.คุณภาพอ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ร้อยละ  100 100 100 100 100 100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ฯ 

 
 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

2.3 ผู้รับบริการ
ได้รับบริการ

1.อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ร้อยละ > 85 > 85 > 90 > 90 > 90 > 90 กลุ่มการพยาบาล 
2.อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ร้อยละ > 85 > 85 > 90 > 90 > 90 > 90 กลุ่มการพยาบาล 



สุขภาพที่มี
มาตรฐาน และพึง
พอใจ 

3.จ้านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ จ้านวน 0 0 0 0 0 0 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ฯ 

4.จ้านวนความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน จ้านวน เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น ทุกกลุ่มงาน 
5.สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ 
near miss 

จ้านวน เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น เพ่ิมขึ น ทุกกลุ่มงาน 

6.อัตราความถูกต้องการแยกทิ งมูลฝอย
ติดเชื อ มูลฝอยอันตราย  

ร้อยละ >80 >85 >90 >95 >100 >100 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ฯ 

7.การซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผน
อพยพ หนีไฟ 

ครั ง/ปี 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ฯ 

8.ค่า BOD ของบ่อบ้าบัดน ้าเสียผ่าน
เกณฑ์ (<20 mg/L) 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ฯ 

9.อัตราการติดเชื อในโรงพยาบาล(ต่อพัน
วันนอน) 

0 0 0 0 0 0 0 กลุ่มการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 85 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพฯ 



2.3 ผู้รับบริการได้รับ
บริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน และพึงพอใจ 

2.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพฯ 

3.จ้านวนผู้ป่วยแพ้ยา(ADE)  จ้านวน 0 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
4.อุบัติการณ์การแพ้ยาซ ้า ครั ง 0 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
5.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 18.5 22 25 25 30 45 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 

6.อัตราการรายงานค่าวิกฤตในเวลาที่
ก้าหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ฯ 

7.อุบัติการณ์การให้เลือดผิดหมู่/ผิดคน ครั ง 0 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ฯ 

8.ร้อยละการถ่ายภาพรังสีซ ้า ร้อยละ ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ฯ 

9.โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั น 3  

ผ่านเกณฑ์ ขั น 3 ขั น 3 ขั น 3 ขั น 3 ขั น 3 ขั น 3 ทุกกลุ่มงาน 

 
 
 
 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.ระดับความพึงพอใจในงานของบุคลากร  ร้อยละ >85 >85 >85 >85 >85 >85 กลุ่มการพยาบาล 
2.จ้านวนบุคลากรลาออก/โยกย้าย คน ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง กลุ่มงานการจัดการ 



3.1 บุคลากรเพียงพอ มี
สมรรถนะในงาน 
ปลอดภัยและมีความสุข 

3.อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการท้างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 

ครั ง 0 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ฯ 

4.อัตราป่วยของบุคลากรในโรงพยาบาล ร้อยละ ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง กลุ่มการพยาบาล 
5.จ้านวนบุคลากรติดเชื อวัณโรครายใหม่ จ้านวน 0 0 0 0 0 0 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ

ครอบครัว ฯ 
6.ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ปกติ
(18.50-22.99) 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 75 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 



4.1 องค์กรคุณภาพ  
มีธรรมาภิบาล และยั่งยืน 

1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินระบบ
การจัดเก็บรายได้ตามการประเมินคุณภาพ
การจัดการการเงินการคลัง(FAI Grading) 

ร้อยละ ≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 ≥80 กลุ่มงานการ
จัดการ 

2.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ด้านบัญชี และงบการเงิน 
ตามการประเมินคุณภาพการจัดการการเงิน
การคลัง(FAI Grading) 

ร้อยละ ≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 ≥80 กลุ่มงานการ
จัดการ 

3.ร้อยละของการจัดซื อร่วมของยา เวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตก
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 

 
 
 

≥20 
≥20 
≥20 
≥20 

กลุ่มงานการ
จัดการ 

4.ระดับภาวะวิกฤติทางการเงินของ
โรงพยาบาล 

ระดับ ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 กลุ่มงานการ
จัดการ 

5.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานคุณธรรม 

ผ่านเกณฑ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน กลุ่มงานการ
จัดการ 

6.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน กลุ่มงานการ
จัดการ 

7.โรงพยาบาลมีผลงาน วิจัย&R2R&นวัตกรรม 
ที่เผยแพร่ในระดับจังหวัด 

อย่างน้อย 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง กลุ่มงานการ
จัดการ 

 



 
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
ปี 2561 – 2565  

 

1 



 

วิสัยทัศน์(Vision) : คปสอ.พิชัย 
“ภาคีเครือข่ายสุขภาพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี 

พ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน” 
 

: DHS/DHB : คนในอ าเภอเดียวกันใส่ใจดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
          - บูรณาการการดูแลสุขภาพร่วมกัน โดยภาคีเครือข่าย  

           -เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

           -คปสอ. พิชัย มีผลงานการตรวจราชการบรรลุตัวชี้วัด อยู่อันดับ 1 ใน  3 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี 2561 

           - ผลการตรวจราชการ 4 คณะ (ภาพรวม) (PP&P Excellence , Service Excellence , People Excellence ,  

            Governance  Excellence)  อยู่อันดับ 1 ใน 3 ของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างปี 2561- 2565) 

: ประชาชนมีสุขภาพดี : ประชาชนทุกกลุ่มวัยในอ าเภอพิชัย  มีสุขภาพดี (กาย, จิต, สังคม, ปัญญา) 
          - อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 77 ปี (LE) 

          - อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 67 ปี (HALE) 
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วิสัยทัศน์(Vision) : คปสอ.พิชัย 

“ภาคีเครือข่ายสุขภาพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี 
พ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน” 

พันธกิจ(Mission) คปสอ.พิชัย 
1. บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

2. ส่งเสริมความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพให้พ้นจากภัย
คุกคามทางสุขภาพ 

3. ผลิตยาสมุนไพร บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและความ
ต้องการของประชาชน 

4. สนับสนุนประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 

5. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่บรกิารตามสิทธิที่พึงจะได้รบั 

6. เสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเขม้แขง็และยัง่ยืน 

7. บริหารจัดการทรัพยากรบคุคลให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในงานและมีความสุข 

8. บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมปีระสิทธิภาพ 

9. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map คปสอ.พชัิย จังหวดัอุตรดติถ์ ปี 2561 – 2565  
วิสัยทัศน์: ภาคีเครือข่ายสุขภาพ บริหารตามหลักธรรมาภบิาล บริการได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี พึง่ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

(PP&P Excellence+Environmen) 

2. ด้านบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :               ประชาชน                ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ            บุคลากรสาธารณสุข           ภาคีเครือข่าย 

3.8 พัฒนาการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคล
(HRM,HRP HRD ค่านิยมองค์กร และ KM 

4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การเงิน การคลังและประกันสุขภาพ 

4.3 พัฒนาเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

3.9 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ให้ได้มาตรฐาน 

3.2 พัฒนาสุขภาพภาค   
ประชาชน และ พัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

4.6 พัฒนาการส่ือสาร
และประชาสัมพันธ์ 

4.5 สง่เสรมิการบรหิารจัดการ

ตามหลักธรรมาภบิาล 

กฎหมายดา้นสาธารณสขุ 

และมาตรฐานวชิาชพี 

1.1 ประชาชนมีสุขภาพดี  

3.6 พัฒนาระบบป้องกัน   
 ควบคุมโรคติดต่อ 

4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2.2 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ  
และความรอบรู้ด้านสุขภาพที่

เหมาะสม 
2.1 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่จ าเป็น  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

3.3 พัฒนาระบบบริการ   
ปฐมภูมิ 

3.13 ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร        
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

3.4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย 

3.10  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
        และสาธารณภัย 

3.7 พัฒนาระบบป้องกัน 
    ควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

1.3 องค์กรคุณภาพ  
    มีธรรมาภิบาล  และยั่งยืน  

1.2 บุคลากรเพียงพอ  
   และมีความสุข 

3.11 พัฒนาระบบงานสุขภาพจิต 
       และยาเสพติด 

3.5 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ                            
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง
ด้านสุขภาพ(รวม IMC/LTC/PC 

2.3 ผู้รับบริการพึงพอใจ 2.4 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
เข้มแข็ง 

3.1 โครงการพระราชด าริ     
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ด้านสาธารณสุข 

3.12 พัฒนางานแพทย์แผนไทยและ                              
การแพทย์ทางเลือก 

Internal 
Process 

………………… 
ประสิทธิภาพ 

 

Organization 
Sustainability

……………… 
การพัฒนา

องค์กร 

 
Customer 
Stakholder 
………….…… 

คุณภาพ 
 

Outcome 
………………… 
ประสิทธิผล 

 


