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i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4(1)] 

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: การบรรลผุลตามกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิาร 
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ii. บรบิท  

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพท่ีส าคญั:  

ปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัในพ้ืนที่: แบ่งความส าคัญตามกลุ่มภารกิจ ดังน้ี 

1. กลุ่มภารกิจบรกิารด้านปฐมภูม ิให้ความส าคญักับ 5 กลุ่มวัย ไดแ้ก ่ 

- กลุ่มสตร ีทารรแรกเกดิ และเดก็ปฐมวยั (เดก็อายุน้อยกว่า 6ป)ี 

มุง่เน้นการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ดว้ยการจดั ANC คุณภาพ 

และการสง่เสริมสุขภาพมารดาและทารก 

มุง่หวังพัฒนาการทีด่ดี้านสุขภาพและสติปญัญาใน อนาคต 

- กลุ่มวัยเรียน (5-14ป)ี มุง่เนน้ปัญหาด้านพัฒนาการและทันตกรรม  

- กลุ่มวัยรุ่น (อาย ุ15-21 ป)ี มุ่งเนน้ปัญหาดา้นพฤติกรรม ยาเสพตดิ 

และการตั้งครรภในวัยรุ่น รวมทั้งส่งเสริม 

การแสดงออกอย่างเหมาะสมในสังคมและมสีว่นร่วมในการพัฒนาชุมชน  

- กลุ่มวัยท างาน (อายุ 15-59 ป)ี มุง่เนน้การสง่เสริมสุขภาพ 

การดแูลด้านอาชวีอนามัยและป้องกันกลุ่มโรค ไมต่ิดต่อ เช่น เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

- กลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ มุ่งเนน้การส่งเสริมสุขภาพ 

การคดักรองสุขภาพ และการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ภายใตก้ารดูแลแบบระยะยาว (Long Term Care)    

2. กลุ่มบรกิารดา้นทุติยภมูิให้ความส าคัญกลุม่โรคส าคัญตาม service plan 

และ 10 อันดับโรคส าคัญผู้ป่วยนอกและผู้ปว่ยใน โดยจัดท าเปน็ Clinical 
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3. ด้านการสง่เสริม ป้องกัน ฟืน้ฟูและคุ้มครองผู้บริโภค 

มุง่เนน้การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และการเสรมิพลงัในชุมชน   

โอกาสเชิงกลยทุธ:์ 

      1.   พัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยโรคเรื้อรงัทั้งเครือข่าย 

      2.   บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพชุมชน 

      3.   สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทั้งเครือข่าย 

ความท้าทายเชิงกลยทุธ์:  

1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รงั DM,HT,CKD,COPD 

2. สร้างความเขม้แข็งในชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพ 

3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามมาตรฐาน 2 P safety 

ข้อได้เปรียบเชิงกลยทุธ์: 

1. บุคลากรมีความรักองค์กรเป็นทุนเดิม ทีถ่่ายทอดรุ่นต่อรุ่น 

2. มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการสนับสนุนเครือข่าย      

สมรรถนะหลกัขององค์กร:  

 Humanized health care,Health Promotion     

 

ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ:  

1. ระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบธรรมาภิบาล 

และมผีลรวมรายรบัที่เพียงพอต่อการพัฒนา  

2. ความรว่มมือกับภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนการพฒันา 

รว่มกันแก้ปัญหาสุขภาพ  

iii. กระบวนการ 

I-2.1 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ:์ 

(1) กระบวนการจัดท ากลยุทธ:์ 

 การจดัท ากลยทุธ์ของโรงพยาบาลปางศิลาทองอ้างอิงจากแผนยทุธศาสตร์ของจั

งหวัดก าแพงเพชร และท าการวิเคราะห์บริบท ปัจจัย 

และปัญหาสขุภาพในพื้นที่อ าเภอปางศิลาทอง จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัตกิารเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง  

 โรงพยาบาลมกีารก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกจิ 
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และจดัท าแผนกลยทุธ์โดยใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล 

มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ 

และจดัท าตวัชีว้ัดของแต่ละกลยุทธ์อย่างชดัเจนมากขึ้น 

เพ่ือติดตามความส าเรจ็ของแผน 

(2) การก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ ์การเลือกโอกาสพฒันา 

และการสง่เสริมนวตกรรมในโอกาสที่เลือกด าเนนิการ: 

 การก าหนดและเลือกโอกาสพัฒนา 

จะเลือกจากปัญหาสุขภาพของพ้ืนทีต่ามความต้องการของชุมชน 

ความต้องการของผู้ปว่ย และศักยภาพของบุคลากรรวมถึงทรัพยากร   

(3) การวิเคราะหข์้อมลูและปัจจยัส าคัญที่มผีลต่อการก าหนดกลยทุธ์: 

 โรงพยาบาลวิเคราะหข์้อมูลที่ใช้ในการก าหนดแผนกลยุทธ ์คือ 

การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก โอกาสและ ปัจจัยคกุคาม (SWOT) 

ที่มีผลต่อ รพ. และวิเคราะห์ทิศทางการพฒันาศักยภาพตาม service plan 

ระดับจังหวดัSWOT Analysis ยังขาดการเชื่อมโยงจากผู้รับผลงานภายนอก 

ได้สนับสนุนการท าประชาพิจารณ์ท าให้กรอบแนวคิดการพฒันาองค์กรมีความ

หลากหลายและตอบสนองความ ต้องการของพ้ืนที่ได้มากขึ้น เช่น 

การจดักิจกรรมร่วมกบัอ าเภอ การตรวจสุขภาพเชิงรุก เป็นตน้ 

(4) การก าหนดสมรรถนะหลกัขององคก์ร: 

 การท างานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

และการน าแนวคดิผู้ปว่ยเป็นศูนยก์ลางมาใช้ 

ในการก าหนดสมรรถนะหลักขององคก์ร 

โดยค านงึถึงขีดความสามารถและภาระงานขององค์กร  

 ได้มาจากการท าแผนปฏัตกิารในกิจกรรม OD 

ของโรงพยาบาลและการปรึกษาหารือในทมีน าทั้งองค์กร 

(5) การตัดสินใจเรื่องระบบงาน กระบวนการใดที่ท าเอง 

กระบวนการใดที่จะให้ผู้ส่งมอบหรือพันธมติรท า: 

 ในการพฒันาระบบงาน หรือที่จะตัดสินใจใดๆ 

จะน าแนวคิดผู้ปว่ยเป็นศูนย์กลาง  การมองถึงความคุม้ทุน 

หรือคุณค่าของกระบวนการทีท่ าว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ชุมชน 

และองคก์รอย่างไร  

โดยค านึงถึงขีดความสามารถและโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยมาเป็นอั

นดับแรก 

 มีการประชุมปรึกษาหารือกับทมีสหสาขาวชิาชีพของทั้งในและนอกหน่วยงานแ

ละสอบถามความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มารับบริการ  
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(1)(2)(3) กลยทุธ์ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างเสริมสขุภาพ: 

ความท้าทาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายแล

ะกรอบเวลา 

ตัวชีว้ัดที่ใช้ติดตาม 

1. 

เพ่ิมประสิทธิภา

พการดแูลผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง 

พัฒนาศักยภา

พการดแูลผู้ป่ว

ยDM,HT,CK

D,COPD 

ลดภาวะแทร

กซ้อนและค

วามรุนแรงข

องโรค 

ในระยะเวลา 

3-5 ปี 

1. 

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถคว

บคุมระดับน้ าตาลได ้> 50% 

2. 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสงูสาม

ารถควบคุมระดับความดันโ

ลหิตได ้> 60% 

3. อัตราการ Re-admit 

COPD <5% 

4. 

ผู้ป่วยมีการเปลีย่นแปลงอัต

ราการกรองของไต ใน 1ปี 

(eGFR<4ml/min/1.73m2/

yr ) 

>75% 

5.อัตราการ Re-

admission<5% 

2. 

สร้างความเข้มแ

ข็งในชุมชนใน

การพฒันาระบบ

สุขภาพ 

พัฒนาศักยภา

พของชุมชน 

สุขภาพด ี

พึ่งตนเองได้ 

ในระยะเวลา 

3-5 ปี 

1. 

อัตราการปว่ยเบาหวานราย

ใหม่ต่อประชากรแสนคน<1

0%ของอัตราป่วยในปีที่ผ่า

นมา 

2. 

อัตราการปว่ยความดนัโลหิ

ตสูงรายใหม่ต่อแสน 

ประชากร<10%ของอตัราป่
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วยในปีที่ผา่นมา 

3. 

อัตราการปว่ยตายดว้ยโรค

หลอดเลือดหัวใจต่อประชา

กรแสนคน<5% 

3. 

สร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัต

ามมาตรฐาน 2 

P safety 

เพ่ือพัฒนาศักย

ภาพการดแูลผู้

ป่วยตามหลกั 

SIMPLE 

1. 

ผู้มารับบรกิา

รมีความปลอ

ดภัยในการ

ใช้ยา  

2. 

ผู้ป่วยที่มีภา

วะฉุกเฉินได้

รับการดูแล 

ตามมาตรฐา

น 

ในระยะเวลา 

1-3 ปี 

1. 

อัตราตายจากSepsis/Sept

ic shock <30% 

2. อัตราตายผู้ป่วย 

STEMI<10% 

3. อัตราการตายผู้ปว่ย 

Stroke <3% 

4. 

การใช้ยาปฏิชวีนะในโรคติ

ดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วง

บนและหลอดลมอักเสบเฉีย

บพลัน<20% 

5. 

การใช้ยาปฏิชวีนะในโรคอุ

จจาระร่วงเฉียบพลัน<20% 

6. 

การใช้ยาปฏิชวีนะในบาดแ

ผลสดจากอุบัติเหต<ุ40% 

7.การใชย้าปฏิชวีนะสมเหตุ

สมผลในหญิงหลังคลอดปก

ติ<10%.  

 

I-2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารและถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ

(1) การจดัท าแผนปฏบิัติการระยะสั้น และระยะยาว: 

 การท าแผนระยะสั้นจะมีการจัดท าแผนทกุป ี

มีการปรับกลยุทธ์และตัวชีว้ัดให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดและปัญหาในพืน้
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ท่ี ท าให้การถา่ยทอดไม่ค่อยทั่วถึงเน่ืองจากแผนจะท าแล้วเสร็จ 

ก็เข้าสูไ่ตรมาสที ่2 ท าให้บางโครงการท าไม่เสร็จตามระยะวลาทีก่ าหนดไว ้

 การท าแผนระยะยาว มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติในการประชุม 

เจ้าหน้าท่ีและสอดแทรกแผนยทุธศาสตร์ในงานประจ าโดยหัวหนา้หน่วยงาน 

ตดิตามการด าเนินงานโดยหัวหน้าฝ่าย มีการปรับแผนทกุ 5 ปี  

(2) การถ่ายทอดประเด็นที่ทา้ทาย/ยาก ไปสูก่ารปฏิบัต ิทั้งในองคก์ร 

และร่วมกับผู้ส่งมอบ/พันธมิตร: 

 การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานล่าช้า ไม่ทั่วถึง 

ท าให้ไม่สามารถใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาได้เต็มประสิทธภิาพ  

จึงได้มีการวางแผนงานการท าแผนยุทธศาสตร์และร่วมท าแผนฯ 

ในเดอืนธันวาคม 2561 

ประชมุชีแ้จงแผนยุทธศาสตร์ฯและหลกัการเขียนโครงการ 

ถ่ายทอดยุทธศาสตรล์งสูก่ารปฏิบัตโิดยหวัหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน 

ติดตามก ากับโดยหัวหน้ากลุ่มงานและผูร้ับผดิชอบแผนยุทธศาสตร ์

(3) การจดัสรรทรัพยากรด้านการเงินและอืน่ๆ เพ่ือปฏิบัตติามกลยทุธ์: 

 การจดัสรรเงินในการท าโครงการตามกลยทุธ์จะมีการจัดสรรเงินตามกรอบที่จัง

หวัดก าหนด 

 มีการจัดท าแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาล เพ่ือรองรับแผนการใชย้าและเวชภณัฑ ์

แผนวัสดุครภุัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 

โดยให้แตล่ะฝ่ายหรืองานเขียนเสนอความตอ้งการในการใช้ 

(4) การจดัท าแผนและจัดการก าลังคนเพ่ือปฏิบัตติามกลยทุธ:์ 

 ปัญหาด้านอัตราก าลังเป็นปัญหาความขาดแคลนไม่สามารถแก้ไขได้ใน 

ระยะเวลาอันสั้น 

ได้ปรับแนวคิดให้ความส าคัญกับบุคลากรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทีม่ีจ ากัดให้มีขี

ด ความสามารถสูง พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้ทักษะ และความสุข 

เพือ่ให้บุคลากรท่ีมีจ ากัดสามารถ 

รองรับภารกิจไดม้ากขึ้นโดยไม่จ าต้องเพ่ิมจ านวนบุคลากร 

 มอบหมายตามโครงสร้างบริหารได้แก่ผู้อ านวยการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงา

น หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายให้หัวหน้างาน 

หัวหน้างานมอบหมายถึงระดับบคุคล 

ท าให้แต่ละบุคคลมีตัวชี้วัดของตนเองซึ่งประกอบด้วยตวัชี้วัดที่มาจากการมอบห

มายมาจากทกุระดับที่เกี่ยวข้อง 

 การท าแผนงาน โครงการต่างๆจะใช้บุคลากรท าโครงการในภาพเครือข่าย 

มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีไปช่วยเหลือในการท ากิจกรรมในแตล่ะพื้นที่ 

ส่วนโครงการไหนที่เป็นโครงการรวม 
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ก็จะมกีารจดัแบ่งหน้าที่รับผดิชอบในการท ากิจกรรม 

(5) การก าหนดตวัชีว้ดัและใช้ในการตดิตามความก้าวหน้า: 

 การติดตามการด าเนินงาน 

ติดตามโดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายทุกระดับปีละ 2 ครั้ง 

และวิเคราะห์ติดตามตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลเุป้าหมายหรือแนวโน้มที่ไม่ดี 

เพื่อเร่งรัดให้ได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้ 

ที่ผ่านมามีปัญหาการติดตามไม่สม่ าเสมอเนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบไม่

ได้ท าตามแผนเน่ืองจากมีภาระงานอื่นๆ ด้วย 

ท าให้การติดตามไมส่ม่ าเสมอ 

I-2.2 ข. การปรับเปลีย่นแผนปฏิบัตกิาร 

การตอบสนองต่อผลการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ:์ 

 การบริหารจดัการแผนการเงินการคลัง 

มีความผันแปรตามงบประมาณที่ได้จดัสรรและผลการด าเนินงานรายปี 

งบประมาณรายจ่ายทีเ่พ่ิมขึ้นตามนโยบาย เช่น ค่าตอบแทนฉบับที่ 8และ 9 

ท าใหค้ณะกรรมการบริหารฯ 

ต้องท าการการวิเคราะห์และปรับแผนการเงินการคลังอยูเ่สมอเพ่ือให้แผนการพั

ฒนาด าเนินไป อย่างต่อเน่ืองแม้ปัจจัยภายนอกจะเปลีย่นแปลงไป 

รวมทั้งการเพ่ิมรายรับโดยพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน 

น ามาซึ่งรายรับที่เพิ่มมากขึ้นจากค่า Sum.Adj.RW. 

 เมื่อมีตัวชี้วัดทีผ่ลงานไม่ได้ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

จากการประเมินครึ่งปแีรกแล้ว 

ผู้บริหารจะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพ่ือน าไปวิเคราะห์และเร่งรัดการด าเนินงานต่

อไป เมือ่วิเคราะห์ ผลงานครึ่งปีแรกพบว่าไม่บรรลุเป้าหมาย 

และคาดการณ์ไดว้่าปลายป ีไม่สามารถบรรลุที่วางไว ้แน่นอน 

จึงมอบหมายให้ทีมน าไปวิเคราะห ์

และหาทางปรับปรุงแก้ไขแล้วเปรียบเทยีบผลงานปลายป ี

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Sc

or

D

A

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี
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1. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์แ

ละการวิเคราะห์ข้อมูล 
3 L  พัฒนาระบบติดตามก ากับกลยทุธด์

ว้ย Indicator center 

อย่างสม่ าเสมอ 

 สร้างกระบวนการน าเข้าขอ้มลูเพื่อ

ท า SWOT Analysis และมกีาร 

ทบทวนอย่างต่อเน่ือง 

2. วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีต

อบสนองความท้าทาย 

ครอบคลมุคุณภาพ 

ความปลอดภยั 

การสร้างเสริมสขุภาพ 

3 L  การทบทวนผลการด าเนินงานต่อเ

นื่อง 

 รายไตรมาส 

เพ่ือปรับแผนกลยุทธให้ตอบสนอง

ต่อปัญหาอย่างทนัท่วงท ี

 ก าหนดเป้าหมายท่ีมีความท้าทายต่

อองค์กรอย่างต่อเน่ืองตอบสนอง 

ต่อ Service Plan และวิสัยทัศน์ 

3. การจดัท าแผนปฏิบตักิาร 

การถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ 

และการจัดสรรทรัพยากร 

3 L   

พัฒนาระบบการถ่ายทอดและประเ

มินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 

  

พัฒนาระบบการติดตามโครงการแ

ละประเมินผล 

  

ส่งเสริมระบบวิชาการและนวัตกรร

มในองค์กร 

4. การก าหนดตวัชีว้ัดและใช้ใ

นการติดตามความก้าวหน้า 
3 L  ก าหนดเป้าหมายตวัชีว้ัด 

ท่ีมีความทา้ทายและน าสูก่ารพฒัน

าอย่างเน่ือง 

  


