
 



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลล าทับ ปี 2561 – 2565 

 

วิสัยทัศน์ 
 บริการมีคุณภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนสุขภาพดี ในปี 2565 
  
พันธกิจ 
 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งระบบส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 2.ส่งเสริมและป้องกันภัยสุขภาพที่เช่ือมโยงต้ังแต่ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ อย่างเป็นระบบ 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน และท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 
 4.สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
 5.มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 มิติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Prevention Promotion & Protection :PP&P) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาระบบริการที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ (Service Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (People Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Governance Excellence) 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย  
 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 3.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชน 
 4.เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุขในการท างาน  
 5.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  
 
 



 
กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Prevention Promotion & Protection :PP&P) 
  กลยุทธ์  1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
      2. พัฒนาระบบการป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
      3. พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
      4. ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาระบบริการที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ (Service Excellence) 
  กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan) 
      2. พัฒนาคุณภาพหน่วยงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      3. พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภัย 
      4. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ครบวงจร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (People Excellence) 
  กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากร  
      2. พัฒนาระบบบริหารก าลังคนและส่งเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
  กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       

 

 

 



ตัวช้ีวัดผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2565 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 2561 2562 2563 2564 2565 

Prevention Promotion & Protection :PP&P 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 
1. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ 

1. พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย 

1. อัตราตายของมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน <19 <17 <17 <15 <15 PCU/LR/PCT 

2. อัตราตายทารกแรกเกิดต่อ 1000  ทารกเกิดมีชีพ   <3.9 <3.8 <3.7 <3.6 <3.5 PCU/LR/PCT 
3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม <7 <7 <7 <7 <7 PCU/LR/PCT 
4. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย >80 >80 >80 >80 >80 PCU 
5. ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ >90 >90 >90 >90 >90 PCU 
6. ร้อยละของเด็ก 6-14ปี สูงดีสมส่วน >66 >66 >66 >66 >66 PCU 
7. ร้อยละเด็ก 0 - 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ >70 >70 >70 >70 >70 ทนตกรรม 
8. อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน <40 <40 <40 <40 <40 PCU 
9. ร้อยละการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี  <9.5 <9.0 <8.5 <8.0 <7.5 PCU 
10. ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(สะสม5ปี) >20 >40 >60 >80 >80 PCU 
11. ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม >80 >80 >80 >80 >80 PCU 
12. ร้อยละของวัยท างานอายุ  30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ >47 >50 >53 >56 >59 PCU 
13. อัตราของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ (Healthy Ageing) >60 >60 >60 >60 >60 PCU 

2. เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับป้องกันควบคุม
โรค 

2. พัฒนาระบบการ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ  

14. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร <15 <15 <15 <15 <15 PCU/IPD/OPD/PCT 
15. อัตราการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ต่อแสนประชากร N/A 50 60 70 80 PCU/OPD/IC/ X-

Ray /lab 
16. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง N/A N/A <2 <2 <2 NCD 
17. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รายใหม่จากกลุ่มสี่ยง N/A N/A <5 <5 <5 NCD 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 2561 2562 2563 2564 2565 

Prevention Promotion & Protection :PP&P 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 
3. เพ่ือให้เกิดการเฝ้า
ระวังและจัดการภัย
สุขภาพ 

3.พัฒนาระบบการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

18. มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอุบัติเหตุจากสารเคมี 1 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี PCU/ER 
19. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อแสนประชากร 18 ลด 10% ลด 10% ลด 10% ลด 10% ER 
20. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 0 0 0 0 0 ER 
21. ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
ห่างไกลพิษสุนัขบ้า 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน PCU/ER 
 

4. เพ่ือประสานความ
ร่วมมือ 

4. ส่งเสริมความ
ร่วมมือ 

22. อปท.จัดบริการสุขภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานปฐมภูมิและชุมชน
ตามเกณฑ์ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน PCU 

23. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน PCU 
24. อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน PCU 

25. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการสุขภาพ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน PCU 

26. ร้อยละ แผนงานโครงการที่มี  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   >60 >65 >70 >75 >80 PCU/ยุทธศาสตร์ 
27. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน N/A N/A 100 100 100 PCU 

28. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ (Long term care) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน PCU 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 2561 2562 2563 2564 2565 

Service Excellence 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบริการที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ 

1. พัฒนาระบบ
บริการตาม
แผนพัฒนาบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) และโรคที่
โรงพยาบาลมุ่งเน้น 
  

29. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี(HbA1C<7) N/A N/A >40 >40 >40 NCD/PCT 
30. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี N/A N/A >50 >50 >50 NCD/PCT 

31. ร้อยละ Asthma ควบคุมได้ N/A N/A >60 >60 >60 NCD/PCT 
32. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73 m2/yr N/A N/A >40 >40 >40 NCD/PCT 
33. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยซึมเศร้า >61 >62 >63 >64 >65 สุขภาพจิตและจิตเวช 
34. อัตราการre-admit ภายใน 28 วัน ลด 

10% 
ลด 

10% 
ลด 

10% 
ลด 

10% 
ลด 

10% 
IPD 

35. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ต่อพันประชากร 30 25 25 20 20 LR/PCT 
36. อัตรา good death ของผู้ป่วย palliative care N/A >50 >55 >60 >65 PCU/PCT/IPD 
37. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค >80 >80 >85 >85 >90 PCU/PCT/OPD 
38. อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด >5 >4 >3 >2 >1 LR/PCT/ANC 
39. อัตราการเกิดมารดาชัก จากความดันโลหิตสูง 0 0 0 0 0 LR/PCT/ANC 
40. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดCommunity acquired <30 <30 <28 <28 <28 OPD/ER/IPD/PCT 
41. อัตราผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมี VL<50 copies >90 >90 >90 >90 >90 AFDS/PCT/IPD 
42. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือด ออกที่มีภาวะแทรกซ้อน ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 IPD/PCT 
43. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI <10 <10 <9 <8 <8 IPD/ER/PCT/PCU 
44. อัตราผู้ป่วย Stroke fast track ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที >80 >80 >80 >80 >80 ER/PCT/PCU 
45. อัตราผู้ป่วย severe head   injury  เสียชีวิตลดลง >30 ลดลง 

5% 
ลดลง 
5% 

ลดลง 
5% 

ลดลง 
5% 

ER/PCT/PCU 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 2561 2562 2563 2564 2565 

Service Excellence 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบริการที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพที่มี
มาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

46. สถานบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน LR/ANC 
47. รพ. ได้รับการประเมินผ่านคุณภาพ HA   ผ่าน   รพ.ล าทับ 
48. ผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Plus   ระดับดี

มาก 
  NCD/PCU 

49. ผ่านเกณฑ์การประเมิน green and clean ระดับพ้ื
นฐาน 

ระดับดี ระดับดี
มาก + 

ระดับดี
มาก + 

ระดับดี
มาก + 

EV/IC/บริหาร 

50. มาตรระบบบริการสุขภาพและงานสุขศึกษา ระดับ 
พ้ืนฐาน 

ระดับ
พัฒนา 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

PCU 

51. ความพ่ึงพอ ผู้ป่วยนอก >80 >80 >80 >80 >80 OPD 
52. ความพ่ึงพอ ผู้ป่วยใน >80 >80 >80 >80 >80 IPD 
53. องค์กรพยาบาลผ่านการประเมินคุณภาพแบบไขว้ภายนอกผ่านเกณฑ์ >60 >60 >60 >60 >60 ฝ่ายการพยาบาล 
54. ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ผ่านการรับรองการธ ารงระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ฉบับ 2560 (Reaccredit ครัง้ที่ 4) 
โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี 2563 

  ผ่าน   LAB 

55. งานแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน แพทย์แผนไทย 
3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการที่มีความปลอดภัย 

3. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย 

56. อัตราการติดเชื้อในรพ. (health care-associated infections) ต่อ 
1,000 วันนอน 

<1 <1 <1 <1 <1 IC 

57. อุบัติการณ์ Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกิดความรุนแรง
ระดับ E ข้ึนไป 

≤ 8 ≤ 8 ≤ 7 ≤ 6 ≤ 5 PCT/RM 

58. อุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาดระดับ E ข้ึนไป 0 0 0 0 0 PCT/RM 
59. อุบัติการณ์การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน (Under triage หรือ 
Over triage) ระดับ E ข้ึนไป 

     PCT/RM/ER/OPD 

60. อุบัติการณ์การให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด 0 0 0 0 0 PCT/RM/IPD/LAB 
61. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)      เภสัชกรรม/แพทย์ 
62. อัตราการเกิด AE  ต่อ  1000  วันนอน ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 2.5 ≤ 2.0 IPD 
63. อุบัติการณ์การเกิด Medication error ระดับ E ข้ึนไป 0 0 0 0 0 IPD 
64. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 ข้ึนไปในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 IPD 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 2561 2562 2563 2564 2565 

Service Excellence 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบริการที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ 
4. เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่าย
บริการสุขภาพ 

4. พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ครบวงจร 

65. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 100 100 100 100 100 LAB/ฝ่ายการ
พยาบาล/เภสัช 

66. อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ 0 0 0 0 0 ER/IPD/ศูนย์ส่งต่อ 
67. ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไป รพ.สต.      NCD/PCT 
68. ร้อยละของผู้ป่วยที่ส่งต่อได้รับการติดตามเย่ียมบ้าน >80 >80 >80 >80 >80 PCU/IPD/OPD/NCD 

People Excellence 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 
1. เพ่ือให้บุคลากรมี
สุขภาพดี 

1. พัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังสุขภาพ
บุคลากร 

69. ร้อยละของบุคลากรในรพ.ที่มีผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

>80 >83 >86 >89 >91 PCU/IC/HR 

70. ร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลที่มีผลการตรวจสขุภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ >40 >40 >40 >40 >40 IC/HR 
71. ร้อยละของบุคลากรที่ติดเชื้อจากการท างาน      IC/PCT/RM 

2. เพ่ือให้บุคลากร มี
ความสุขในการท างาน 

2. พัฒนาระบบ
บริหารก าลงัคนและ
ส่งเสริมสร้าง
บรรยากาศในการ
ท างาน 

72. ดัชนีความสุขของบุคลากร 
 

>60 >63 >65 >68 >70 HR 

73. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร (Retention rate) 
 

>85 >88 >91 >94 >94 HR 

Governance Excellence 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล 
1. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. พัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาลและ
คุณภาพการบริการ
จัดการภาครัฐ 

74. ภาวะวิกฤติทางการเงินของโรงพยาบาล ในไตรมาส 4 ไม่เกินระดับ  7 7 5 5 4 การเงิน/
คณะกรรมการบริหาร 

75. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

บริหาร 

76. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน (EIA) ไม่น้อยกว่า >90 >90 >90 >90 >90 บริหาร 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ม ี

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

77. โรงพยาบาลมี Unit cost เมื่อเปรียบเทียบโรงพยาบาลขนาด F2 ไม่เกิน 2SD 1SD 1SD 0.5SD 0.5SD งานประกัน/
คณะกรรมการบริหาร 

78. อัตราความทันเวลาของการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 100 100 100 100 100 IT 



 



 


