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1.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA

ระดับ 4 นาง
ประภา 
แก้วพวง

ศูนย์คุณภาพ ทุกหน่วยงาน พัฒนาคุณภาพสู่การ  
re-accreditted

1.จํานวนครั�งของ
Internal survey
2. ร้อยละของ PCT,FLT
 ที�มีการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาคุณภาพ

2 ครั�ง

80

1.โครงการมหกรรมคุณ ภาพปี 2564
2.โครงการพัฒนาคุณภาพสู่การ  re ac2
- IS
- นําเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพของแต่
ละทีม (PCT+FLT)
- QLN 
- พัฒนาบุคลากร เพื�อรองรับ
การประเมินคุณภาพ
- พัฒนาความรู้บุคลากร เพื�อรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
- พัฒนาความรู้ทีมนํา เพื�อการเตรียม
ความพร้อม

2.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาตัวชี�วัดแต่ละ PCT 
ผ่านเกณฑ์ที�กําหนด

ระดับ 3 นางศิริ
สุดา

ศูนย์คุณภาพ ทุกหน่วยงาน พัฒนาการดูแลผู้ป่วยราย
โรคที�สําคัญของแต่ละ PCT

1.ร้อยละของตัวชี�วัด
เฉพาะโรคของแต่ละ 
PCT ผ่านเกณฑ์

80 3.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค (ทําแล้ว พ.ย.63)

3.ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการสู่การเป็น
Exellence center

ระดับ 2 นางศิริ
สุดา

คกก. 
Excellence 

center

องค์กรแพทย์ องค์กร
พยาบาล PCT ตา

เพิ�มขีดความสามารถของ
ระบบบริการสุขภาพในสาขา
แพทย์เฉพาะทางต่อยอด

จํานวนสาขาแพทย์
เฉพาะทางต่อยอดที�
เปิดบริการ excellence 
center

1 4.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื�อรองรับการ
เปิดบริการ Exellence Center
5.เปิดบริการ EC เฉพาะโรคสาขาจักษุ

2. มีระบบบริหารความ
เสี�ยงที�มีคุณภาพ
ตอบสนองบริบท
องค์กร

4.ระดับความสําเร็จของการ
บริหารความเสี�ยง

ระดับ 3 นพ.
ณรงค์

คกก Rm ทุกหน่วยงาน พัฒนาระบบบริหารความ
เสี�ยงสุ่คุณภาพที�ยั�งยืน

1.จํานวนครั�งของการ
ประชุม RM
2.จํานวนครั�งของการ 
Risk Round
3.ร้อยละของหน่วยงาน
ที� Update risk profile 
ทุก 6 เดือน
4.จํานวนครั�งของการ
ทบทวนอุบัติการณ์ความ
เสี�ยงระดับ G-I

4 ครั�ง

2ครั�ง

2 ครั�ง

2 ครั�ง

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี�ยงสู่
คุณภาพที�ยั�งยืน
1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการความ
เสี�ยง RM   RM หน่วยงานอย่างเนื�อง
2. การเรียนรู้จากการส่งบุคลากรและการ
จัดกิจกรรม KM
3. Risk round ตามแผน
4.มีการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี�ยง
ระดับ G-I

3.เพื�อพัฒนาระบบ
บริการให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ

5.ระดับความสําเร็จของการ
เพิ�มคะแนนความพึงพอใจ
ผู้ป่วย

ระดับ 4 น.ส 
ลัดดา

องค์กรแพทย์
 องค์กร
พยาบาล

OPD/IPD บริหารจัดการให้มีความ
สะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ
1.ลดความแออัด 
2.ลดระยะเวลารอคอย
3.พัฒนาพฤติกรรมบริการ
ของเจ้าหน้าที�
4.พัฒนา 5ส. และระบบ HAS

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ป่วยนอก
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ป่วยใน
3.จํานวนข้อร้องเรียน
ด้านพฤติกรรมบริการ
4.คะแนนประเมิน 5 ส.
ของหน่วยงาน

80

85

1.โครงการลดความแออัด
 - รับยา รพช.โดยเพิ�มรายการยาที� รพช.
 - Refer back
  -นัดเจาะเลือดก่อนวันนัดตรวจ
 -เพิ�มจุดประชาสัมพันธ์ ขั�นตอนการปฏิบัติ
 -รับยาร้านขายยา
 -รับยาทางไปรษณีย์
-ลดการใช้ใบสั�งยา ในขั�นตอนการเจาะ
เลือด
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
บุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการ
3.โครงการพัฒนาหน่วยงานให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 5 ส. 
- ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส. 
(3 เดือน/ครั�ง) 
- ประกวดหน่วยงานสะอาด(3เดือน/ครั�ง) 
-ประเมินห้องนํ�าสะอาดถูกต้องตาม

 HAS4. เพื�อให้ผู้ป่วยได้รับ
บริการที�มีประสิทธิภาพ

6.ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการด่านหน้า

ระดับ 3 ประธาน
 คกก.
ด่านหน้า

คณะกรรมการ
ด่านหน้า

ER ,OPD พัฒนาบริการด่านหน้า 1.อัตราการ Triage ที� 
ER ถูกต้อง
2.อัตราการประสานงาน
ผิดพลาด

100

0

โครงการพัฒนาบริการด่านหน้า
1.การคัดแยกผู้ป่วยถูกประเภท
2.การประสานงาน

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอ่างทองปี 2564

1. ให้การ 
รักษาพยาบาล
ที�มุ่งเน้นระดับ 
 ทุติยภูมิ ตติย
ภูมิ เพื�อสร้าง
ความเชื�อมั�น
ให้กับ
ประชาชนด้วย
ระบบบริการ
คุณภาพที�
เป็นเลิศ

1. พัฒนา ระบบ
บริการ ทุติยภูมิ 
ตติยภูมิ สู่ความ
เป็นเลิศ

1.ประชาชนได้รับการ
รักษาในระดับ ทุติยภูมิ
 ตติยภูมิ ที�มีคุณภาพ
และมีความเชื�อมั�นใน
บริการ
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2. พัฒนา
คุณภาพระบบ
บริการสุขภาพ 
Service plan 

และภาคี
เครือข่ายแบบไร้

รอยต่อ

5.ประชาชนได้รับ
บริการที�มีคุณภาพ 
(ลดป่วย ลดตาย ลด
แออัด เข้าถึงบริการ)

7.อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ 
ไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร

ไม่เกิน 8 
ต่อแสน
ปชก.

นางพัชรี จิตเวช OPD/IPD พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สุขภาพจิตในการคัดกรอง 
ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยที�มีความ
เสี�ยงต่อการทําร้ายตนเอง
และฆ่าตัวตาย

ร้อยละผู้ป่วยที�มีความ
เสี�ยงต่อการทําร้าย
ตนเองและฆ่าตัวตาย
ได้รับการดูแลและส่งต่อ
อบ่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่กลับไปทําร้ายตนเอง
ซํ�า

80 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศ้กยภาพบุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเรื�อรัง

8.ร้อยละผู้ป่วย Stroke, 
Traumatic Brain Injury, 
Spinal Cord Injury และ 
Fracture around the Hip 
ที�มีคะแนน Barthel index 
(BI)<75 รวมทั�ง BI>75 
with multiple impairment
 ได้รับการฟื�นฟูสมรรถภาพ
และติดตาม BI จนครบ 6 
เดือน หรือจน BI=100

80 น.ส.จิ
ตินันท์  
เอี�ยม
ประไพ

กลุ่มงานเวช
กรรมฟื�นฟู

1. องค์กรแพทย์     
2.PCT อายุรกรรม, 
ศัลยกรรม, ศัลยกรรม
กระดูกและข้อ   
3.กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน         
4. Stroke Unit      
5.ศูนย์ Refer

พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย
(Care giver)หรือญาติผู้ป่วย
ในการทํากายภาพบําบัดเพื�อ
ฟื�นฟูสมรรถภาพ

ร้อยละผู้ป่วย Stroke, 
Traumatic Brain 
Injury, Spinal Cord 
Injury และ Fracture 
around the Hip ทุก
รายที�รอดชีวิต ได้รับ
การประเมิน BI

65 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย
(Care giver)หรือญาติผู้ป่วยในการทํา
กายภาพบําบัดเพื�อฟื�นฟูสมรรถภาพ 
(Home program+Education)             
  2.กิจกรรมประชุมคณะทํางาน 
Intermediate care รพ.อ่างทอง     
1. เพิ�มการเข้าถึงบริการฟื�นฟูสมรรถภาพ
 ด้วยการให้บริการ 3 รูปแบบ คือ           
          1.1) Refer back for 
Intermediate bed รพช.                    
   1.2) OPD case (New Normal IMC)  
      1.3) Community (New Normal 
IMC) 
2.จัดทําแนวทางในการส่งกลับผู้ป่วยไป
ฟื�นฟู Intermediate Bed ที�โรงพยาบาล
ชุมชน แยกตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยที�
ครอบคลุมกับกลุ่มผู้ป่วย IMC

9. ร้อยละของประชากรสตรี
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

≥ 80 กรณ์กร
รักษ์

คกก. Service
 plan สาขาะ

เร็ง

รพสต. คัดกรองแบบบูรณาการกับ
การคัดกรอง NCD

ร้อยละของประชากร
สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

20%

10.ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5
 อันดับแรกได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบําบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์

≥ 80 กรณ์กร
รักษ์

ห้องเคมีบําบัด IPD ทุกหน่วยงาน  พัฒนาระบบพยาบาล
ผู้จัดการรายโรค

จํานวนพยาบาลผู้จัดการ
รายโรคที�ได้รับการอบรม

6  - ประชุมชี�แจง Nurse case manager
 - ติดตามตัวชี�วัดทุก 3 เดือน

11.อัตราการเสียชีวิตใน
ผู้ป่วย STEMI ที�รับไว้รักษา

≤ 10 นางอารี
ยา

สุพรรณดี

คกก. PCT 
อายุรกรรม

ER/ ICUอายุรกรรม ,
อายุรกรรมชาย,อายุรก
รรมหญิง,พิเศษอายุ
รกรรม,ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย
LAB,เภสชกร

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรค 
STEMI

1.อัตราผู้ป่วย STEMI 
ได้รับการรักษาโดยการ
เปิดเส้น  (SK/PPCI) 
2.อัตราผู้ป่วย STEMI 
ได้รับการรักษาโดยการ
เปิดเส้น  (SK/PPCI) 
ภายในเวลาที�กําหนด 
3.อัตราผู้ป่วย STEMI 
มาโรงพยาบาลภายใน 
60 นาที หลังมีอาการ

≥ 85 %

≥ 85 %

≥ 80 %

1.โครงการสร้างความแตกฉานด้าน
สุขภาพ(Health Literacy)ด้านโรคหลอด
เลือดหัวใจในกลุ่มประชาชนในเขต
รับผิดชอบ(โดยใช้ Page facebook)
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะแพทย์และ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย STEMI
3.ปักหมุดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจใน
เขตรับผิดชอบ
กิจกรรม
1.สร้างความแตกฉานด้านสุขภาพ
2.พัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วย ให้ได้รับ
การรักษาโดยการเปิดเส้น ทันเวลา
3.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 ให้เข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วที�สุด

12.ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

≥ 60 นาง
นันทิยา 
 นันทะ
กมล

คณะกรรมการ
NCD รพ. 
อ่างทอง

รพสต.
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน

 - คัดกรองแบบบูรณาการกับ
การคัดกรอง NCDร่วมกับ
การติดตามคัดกรองเชิงรุก

ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบ
หวาน( ≥ร้อยละ 60)

60%

2. สร้างความ
เข้มแข็งของ
ระบบบริการ

สุขภาพ
(service plan)

  และภาคี
เครือข่าย

 - ประชุมสื�อสารให้เจ้าหน้าที� รพสต.ทุก
หน่วยงานรับทราบนโยบายและหาแนว
ทางการตรวจคัดกรอง
- ติดตามผลลัพธ์ตัวชี�วัดทุก 3 เดือน
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13.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที�
ได้รับการตรวจไขมันLDL 
และมีค่าLDL<100mg/dl

≥ 60 นาง
นันทิยา 
 นันทะ
กมล

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อ่างทอง
คณะกรรมการ
NCD รพ. 
อ่างทอง

รพสต.
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน

 - คัดกรองแบบบูรณาการกับ
การคัดกรอง NCDร่วมกับ
การติดตามคัดกรองเชิงรุก

ร้อยลผู้ป่วยเบาหวานที�
ได้รับการตรวจไขมันLDL
 และมีค่าLDL
<100mg/dl

60%

14.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที�
มีภาวะอ้วนลงพุง ลดลงจาก
งบประมาณที�ผ่านมา

 ≥ 10 นาง
นันทิยา 
 นันทะ
กมล

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อ่างทอง
คณะกรรมการ
NCD รพ. 
อ่างทอง

 รพสต.                  
นักโภชนากร 
หน่วยงานสุขศึกษา
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน

ใช้คลินิก DPAC ร่วมกับสห
วิชาชีพ

ร้อยลผู้ป่วยเบาหวานที�
มีภาวะอ้วนลงพุง ลดลง 
 ( ≥ร้อยละ 10)

10%

15.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง
ที�ได้รับการค้นหาและคัด
กรองโรคไตเรื�อรัง

≥ 80 นาง
นันทิยา 
 นันทะ
กมล 

นางสาว
นันท์
ภัสร  

แสนสุข

คณะกรรมการ
NCD รพ. 
อ่างทอง และ
ไต

OPD อายุรกรรม        
        รพสต.
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน

 - คัดกรองแบบบูรณาการกับ
การคัดกรอง NCD ร่วมกับ
การติดตามคัดกรองเชิงรุก

ร้อยละประชากรที�ได้รับ
การคัดกรอง

≥ร้อยละ 
80

 - ประสานแพทย์ให้ทราบถึงนโยบาย 
Service plan
 - ประสานพยาบาล OPDอายุรกรรมและ 
รพสต. เรื�องตัวชี�วัด และข้อผิดพลาดใน
ปีที�ผ่านมา

16.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง
ที�มี CVD risk ≥ ร้อยละ 20
 ลดลง

40 นาง
นันทิยา 
 นันทะ
กมล

         
คณะกรรมการ
NCD จ. 
อ่างทอง

OPD อายุรกรรม   
หน่วยงานสุขศึกษา    
       รพสต.
กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน

 - พัฒนาระบบพยาบาล
ผู้จัดการรายโรค -เพิ�ม
ศักยภาพของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในการร่วมดูแลผู้ป่วย

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิต
สูงที�มีCVD risk   ( ≥
ร้อยละ 20 )

20%  โครงการติดตามการลดเสี�ยง  ลด
โรคหัวใจและหลอดเลือดจังหวัดอ่างทอง
 - ติดตามตัวชี�วัดทุก 3 เดือน

17.จํานวนผู้เข้ารับบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบผสมผสาน

เพิ�มขึ�น
จากปี 
2563 

ร้อยละ 25

คณะกรร
มการ
กัญชา
ทาง

การแพท
ย์ รพ.

อ่างทอง

คณะกรรมการ
กัญชาทาง
การแพทย์ 
รพ.อ่างทอง

1.คลินิกแพทย์แผน
ไทย  2. คลินิกผู้ป่วย
มะเร็งระยะท้าย 3.
คลินิกอายุรกรรม
ระบบประสาท

เพิ�มการเข้าถึงบริการกัญชา
ทางการแพทย์

1.จํานวนรายการยา
กัญชาทางการแพทย์
เพิ�มขึ�น   
2. จํานวนวันให้บริการ
คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์

1. 
มากกว่า 
1 รายการ

  
2. 2 ครั�ง
ต่อเดือน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ
ผสมผสาน ให้เจ้าหน้าที� รพ. และผู้มารับ
บริการ 
1. เพิ�มรายการยากัญชาทางการแพทย์
เพื�อเป็นทางเลือกในการรักษา  
2. เพิ�มจํานวนวันให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์

18.ร้อยละของผู้ป่วยCKD 
stage3-4 ที�มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2

>67 นางสาว
นันท์น
ภัสร 

แสนสุข

พญ.ประกาย 
สัญโญชน์วิทย์
 นส.นันท์น
ภัสร แสนสุข

OPD อายุรกรรม/
โภชนาการ / เภสัช
กรรม / IPD / รพ.
อ่างทอง 2

พัฒนาคุณภาพคลินิกชะลอ
ไตเสื�อมและเครือข่าย
จังหวัดอ่างทอง

1.ร้อยละของผู้ป่วยCKD
 Stage3-4 ที�ได้รับ
คําแนะนําจากทีมสห
สาขาวิชาชีพ 
2. CKD Clinic ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มากกว่าร้อยละ 70

ร้อยละ80 1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื�อมใน
การให้คําปรึกษาด้วยเทคนิคMI  
2.การประเมินCKD Clinic ร่วมกับNCD 
Clinicประจําปี 2564 
3. ระบบการติดตามผู้ป่วยที�มีค่าeGFR
<60ml/min ที�มารับบริการใน
โรงพยาบาลอ่างทอง  
4.การพัฒนาระบบให้คําปรึกษาโดย
ผู้เชี�ยวชาญผ่านโปรแกรม teleCKD  
5.โครงการพัฒนาสื�อการดูแลโรคไต
เรื�อรังเพื�อสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพ
 ด้านโรคไตเรื�อรังในกลุ่มประชาชนในเขต
รับผิดชอบ

19.ร้อยละของผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตายที�เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล

20 นาง
ประภา 
แก้วพวง

ICUS ก.ศัลยกรรม
ก.อายุรกรรม

พัฒนาทักษะบุคลากรในการ
เจรจาขอบริจาคอวัยวะ

ร้อยละของบุคลากรที�
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเจรจา

100 โครงการพัฒนาบุคลากรในการเจรจาขอ
บริจาคอวัยวะ
1.ประชุมชี�แจงนโยบาย 
2.อบรมพยาบาลเฉพาะทาง
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20.ระดับการพัฒนาระบบ
บริการให้มีการจัดการ AMR
 อย่างบูรณาการ

ระดับ 
advance

พญ.
เยาว
เรศ/

ภญ.ศศิ
นภา

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

IC MED Sur Ortho 
องค์กรแพทย์ LAB

พัฒนาระดับคะแนนของการ
ควบคุมกํากับดูแลการใช้ยา
ในโรงพยาบาล

ระดับคะแนน
1. กลไกการจัดการ 
AMR อย่างบูรณาการ 
เพิ�มขึ�นจาก 62 คะแนน
เป็นมากกว่า 72 คะแนน
2. การเฝ้าระวังเชื�อดื�อ
ยาทางห้องปฏิบัติการ 
เพิ�มขึ�นจาก 55 คะแนน
เป็นมากกว่า 65 คะแนน
3. การควบคุมกํากับ
ดูแลการใช้ยาใน
โรงพยาบาล  เพิ�มขึ�น
จาก 62 คะแนนเป็น
มากกว่า 72 คะแนน

ระดับ
คะแนน
1. กลไก
การ
จัดการ 
AMR 
อย่าง
บูรณาการ
 เพิ�มขึ�น
จาก 62 
คะแนน
เป็น
มากกว่า 
72 คะแนน
2. การ
เฝ้าระวัง
เชื�อดื�อ
ยาทาง
ห้องปฏิบัติ
การ 
เพิ�มขึ�น
จาก 55 
คะแนน

ประชุมคณะกรรมการ IC ทุกไตรมาส 
เพื�อหาแนวทางการพัฒนาระดับคะแนนที�
ยังตํ�าอยู่
นําเสนอข้อมูลในคณะกรรม RDU AMR 
จังหวัด
1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
2. เฝ้าระวังเชื�อดื�อยาทางห้องปฏิบัติการ
3. ควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาใน
โรงพยาบาล  
เพิ�มขึ�นส่วนละ 10 คะแนน

21.อัตราการคลอดก่อน
กําหนดลดลง

ลดลงร้อย
ละ10

สมจิต SP สูติ รพช. รพท พัฒนา อสม ด้านอนามัยแม่
และเด็ก

 1.อัตราการ Early ANC 
เพิ�มขึ�น

>75 % โครงการสนับสนุน อสม. ด้านอนามัยแม่
และเด็ก จ.อ่างทอง
1.รณรงค์ ค้นหา ประชาสัมพันธ์ ให้หญิง
ตั�งครรภ์Early ANC 
2.จัดประกวดอสม.ดีเด่นด้านแม่และเด็ก
3.นําอสม.ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ

22.อัตราการเลี�ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

>55% วันเพ็ญ SP สูติ คลินิคนมแม่ พัฒนาทักษะการเลี�ยงลูก
ด้วยนมแม่

2.อัตราการเลี�ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

>55% 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อฟื�นฟูความรู้
และทักษะแก่เจ้าหน้าที�ที�ดูแลแม่และเด็ก 
2.จัดกิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่  
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อฟื�นฟูความรู้
และทักษะแก่เจ้าหน้าที�ที�ดูแลแม่และเด็ก  
2.จัดตั�งชมรมจิตอาสาแม่และเด็กอย่าง
น้อย 2 ชมรม

23.ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั�งหมดที�ได้รับบริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื�นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

11 นายนที 
 อ้นดํา

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

องค์กรแพทย์ กลุ่ม
งานเภสัชกรรม กลุ่ม
การพยาบาล

พัฒนาระบบบริการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั�งหมดที�ได้รับบริการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
 และฟื�นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

11 1.คลินิกแพทย์แผนไทยเคลื�อนที� เพิ�ม
หน่วยบริการ
2.ให้บริการเพื�อส่งเสริมสุขภาพและความ
งาม เช่น นวดหน้า อบไอนํ�า
3.ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
4.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้ถูกต้อง
และปลอดภัย
1.ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
2.เปิดให้บริการนอกเลาราชการ
3.เพิ�มจํานวนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
4.เพิ�มการให้บริการเพื�อสุขภาพและความ
งาม
5.ออกให้บริการเคลื�อนที�ในชุมชน

6.ผู้ป่วยได้รับการส่ง
ต่อที�รวดเร็ว ปลอดภัย
 (refer in, refer out , 
refer back)

24.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย
มะเร็งนอกเขตสุขภาพลดลง

10 วันทนา ห้องเคมีบําบัด OPD ทุกหน่วยงาน
IPD ทุกหน่วยงาน

พัฒนาระบบการติดตาม
ผู้ป่วยรายกรณี

ร้อยละผู้ป่วยได้รับการ
เตรียมเอกสารส่งต่อ
ภายใน 2 สัปดาห์หลัง
ผ่าตัด

100%  - ประชุมชี�แจง Nurse case manager
 - ติดตามตัวชี�วัดทุก 3 เดือน

 

 
  



พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด (KPIs หลัก) เป้าหมาย
 ปี 2564

ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี�วัด

owner supporter กลยุทธ์ KPI กลยุทธ์ เป้าหมาย
 64

โครงการ/กิจกรรม

25.ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี 
สูงดีสมส่วน

68 ศิตาภรณ์ กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ไม่มี ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเด็ก
อ้วนกลุ่มเสี�ยงแบบรายบุคคล

ร้อยละของเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี�ยงมีพฤติกรรม
สุขภาพทีถูกต้อง

ร้อยละ  
50

โครงการอบรมผู้นํานักเรียนแกนนํา
ส่งเสริมสุขภาพ

26. ร้อยละของประชากร
ผู้สูงอายุที�มีพฤติกรรม
สุขภาพที�พึงประสงค์

65 ชมพูนุท กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ไม่มี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมที�พึงประสงค์ทั�ง
ร่างกายและจิตใจ

1. ร้อยละของผู้สูงอายุ
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
 2. ร้อยละของผู้สูงอายุ
ได้รับการประเมิน
สุขภาพจิต 2Q

85

85

โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพ
ผู้สูงอายุตําบลบางแก้ว

27. ร้อยละของผู้ดูแล/
ผู้สูงอายุมีความรู้ที�ถูกต้อง
ในการดูแลผู้สูงอายุไม่ให้
เกิดภาวะพลัดตกหกล้ม

80 ชมพูนุท กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ไม่มี ลดปัจจัยเสี�ยงของการพลัด
ตกหกล้มในผู้สูงอายุ

1. ร้อยละของผู้สูงอายุ
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มเสี�ยงได้รับ
กายอุปกรณ์ 
 2. ร้อยละของผู้สูงอายุ
ได้รับการจัดสิ�งแวดล้อม
ให้เหมาะสม

70

70

โครงการลดปัจจัยเสี�ยงของการพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุ

28. ร้อยละของผู้บําบัดโรค
ติดบุหรี�สามารถเลิกสูบบุหร่
ได้ตั�งแต่ 6 เดือนขึ�นไป

43 นาย
ปรัชพร 
 กลีบ

ประทุม

กลุ่มงานสุข
ศึกษา

1. องค์กรแพทย์         
2. เวชระเบียน          
3. กลุ่มการพยาบาล   
4.กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน         
   5. เวชกรรมสังคม   
     6. อาชีวเวชกรรม

พัฒนาการบําบัดรักษาโรค
ติดบุหรี�

 1. จํานวนผู้มารับ
บริการคลินิกอดบุหรี�
สามารถเลิกสูบบุหรี�ได้
สําเร็จ       2. จํานวนผู้
เลิกสูบบุหรี�จากเพื�อน
ช่วยเพื�อนชวนเลิกบุหรี�

43%  

            
      

ชุมชนละ
 1 คน

โครงการอดบุหรี�ในโรงพยาบาลอ่างทอง
1.ประชุมคณะกรรมการ          
2.ประชาสัมพันธ์คลินิกอดบุหรี� 
3. รณรงค์การงดสูบบุหรี�ในโรงพยาบาล   
4. บริการบําบัดรักษาโรคติดบุหรี�
5. เพื�อนช่วยเพื�อนชวนเพื�อนเลิกบุหรี�(อส
ม.)

29. ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานและ/หรือความดัน
โลหิตสูงที�มี CVD >= 20
 % หลังได้รับปรับเปลี�ยน
ความเสี�ยงแล้วมี CVD Risk
 ลดลง

20 นางสาว
ปุณิกา 
สุ่มทอง

กลุ่มงานสุข
ศึกษา

1. กลุ่มการพยาบาล  
 2.กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน         
  3. เวชกรรมสังคม

พัฒนาการติดตามการลด
เสี�ยง ลดโรคหัวใจและหลอด
เลือด

 1.ประชาชนกลุ่มเสี�ยง
เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง รู้จักการใช้ 
Application ประเมินการ
รับรู้สภาวะเสี�ยง            
 2. ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูงที�มี 
CVD >= 20 % ได้รับ
การปรับเปลี�ยนพฤติกรม

100%

>= 20 %

โครงการติดตามการลดเสี�ยง ลด
โรคหัวใจและหลอดเลือดจังหวัดอ่างทอง
1. จัดทําทะเบียนกลุ่มเสี�ยง CVD Risk  
2. จัดทําฐานข้อมูลพฤติกรรมเสี�ยง   
3. จัดประชุมติดตามผลลัพธ์   
4. วางแผนปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจผ่าน 
Line App 
6. จัดประกวดบุคคลต้นแบบลดเสี�ยงลด
โรค       
7. ประเมินผลการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
8. จัดทําคู่มือโปรแกรมควบคุมนํ�าหนัก  
9. จัดทําพันธะสัญญา

30. อัตราความสําเร็จของ
การรักษาวัณโรค

90 อรสา กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

อาชีวเวชกรรม
พยาบาล Icคกก.

ดําเนินงานวัณโรครพ.
อ่างทอง

เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื�อวัณโรค
และผู้ป่วยในกลุ่มเสี�ยง 7
กลุ่มคือผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ต้องขัง 
บุคลากรสาธารณสุข COPD 
HIV แรงงานข้ามชาติ  ใน
กลุ่มที�มารักษาใน
โรงพยาบาลอ่างทองโดยการ
เอกซเรย์ปอดเพื�อให้พบ
ผู้ป่วยเร็วขึ�น

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การคัดกรอง 2.กลุ่มผู้
สัมผัสได้รับการเอกซเรย์

ร้อยละ 90 โครงการคัดกรองวัณโรคปอดในเรือนจํา
โครงการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี�ยงในชุมชน
ตําบลบางแก้ว   
โครงการฝึกทักษะผู้ทําหน้าที�คัดกรอง
และให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคปี2564

3.พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ
เพื�อสร้างเสริม
สุขภาวะของ
ประชาชน

3.สร้างเสริม
สุขภาพ  

ป้องกันและ
ควบคุมโรค  ให้
มีประสิทธิภาพ

7.ประชาชนทุกกลุ่มวัย
 ได้รับการสร้างเสริม
สุขภาพเพื�อสุขภาพที�

ดีขึ�น

8.ป้องกันควบคุมโรค
จัดการสิ�งแวดล้อม
และภัยสุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพ
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31. อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง

ลดลงไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ20

ของ
ค่ามัธย
ฐาน

ย้อนหลัง 
5 ปี

วราภรณ์ กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาล

พัฒนางานควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

1. ร้อยละของประชาชน
ป้องกันตนเองจาก
ไข้เลือดออก        
2.ร้อยละของหลังคา
เรือนมีค่า HI น้อยกว่า 
10 เพิ�มขึ�น

   ร้อยละ
80  

ร้อยละ 5

1.ประชุมจัดตั�งคณะกรรมการโครงการ
จัดการยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน(Intergrate Vectors 
Management:IVM)      
2.โครงการจัดซื�อทรายทีมีฟอสและ
นํ�ายาพ่นหมอกควันใช้ในรอบรณรงค์และ
กรณีเกิด case ไข้เลือดออก ร่วมกับ
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
3.โครงการจัดซื�อยาทากันยุงและสเปรย์
ฉีดกันยุง
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การป้องกัน
โรคไข้เลือดออกให้กับบุคลากรเรื�อง
วิธีการดําเนินการตามมาตรการ 3 -1-2,7 
  2. จัดกิจกรรมสุ่มประเมินค่า HI, CI  
20%  หลังคาเรือนทุกเดือน

4.พัฒนาคลินิก
หมอครอบครัว
เพื�อให้
ประชาชนได้รับ
บริการที�มี
คุณภาพ

9.คลินิกหมอ
ครอบครัวให้บริการได้
ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ตามความคาดหวัง
ของประชาชน

32.ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัว

ระดับ4 รัชชา กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม

องค์กรแพทย์,เภสัช
กรรม   กายภาพบําบัด

        ทันตกรรม  
กลุ่มการพยาบาล

ชุมชน    แผนไทย IT 
IM งานยานพาหนะ

พัฒนาระบบบริการในคลินิก
หมอครอบครัวด้วยระบบ
บริการ Family care Team 
(FCT)

1. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
วัยได้รับการดูแล
สุขภาพตามเกณฑ์        
    
2.ร้อยละของประชาชน/
ผู้ใช้บริการในชุมชนมี
ระดับคะแนนความพึง
พอใจระดับปานกลางถึง
มากที�สุด

≥ 70 โครงการพัฒนาระบบบริการในคลินิก
หมอครอบครัวด้วยระบบบริการ Family 
care Team (FCT)
1.จัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมสุขภาพตาม
Primary Service Packageทุกกลุ่มวัย    
  2.ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน/ผุ้ใช้บริการ ในชุมชน

33. ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ลดลง
ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ลดลง

ลดลง 5
ลดลง 2.5

นางสาว
ปุณิกา 
สุ่มทอง

กลุ่มงานสุข
ศึกษา

1. กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 
2. งาน IT      
3. องค์กรแพทย์        
4. งานเวชระเบียน      
5. กลุ่มงานการ
พยาบาลชุมชน
6. กลุ่มการพยาบาล   
7.กลุ่มงานโภชนาการ

พัฒนากระบวนการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรม

1. กลุ่มเสี�ยง/กลุ่มสงสัย
ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงได้รับการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 3
อ. 2ส.
2. กลุ่มเสี�ยงรายใหม่ปี 
2564 ได้รับการเยี�ยมบ้าน

80%

             
             
             
  80%

โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ ลดเสี�ยง ลด
โรค เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
1.ปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. ในกลุ่ม
เสี�ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยใช้
เทคนิค MI  
2. การประชุมคณะกรรมการ 3อ 2ส 
3. การประกวดกลุ่มเสี�ยงบุคคลต้นแบบ    
4. จัดทําจดหมายข่าว electronic ส่งให้
กลุ่มเสี�ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
5. เยี�ยมบ้านกลุ่มเสี�ยงรายใหม่
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้

34.ร้อยละของผู้สูงอายุที�มี
ภาวะพึ�งพิงได้รับการดูแล
ตาม care plan

85 นาง
ธิดาพร 
ศิลประ
เสริฐ

กลุ่มงาน
พยาบาลชุมชน

เวชกรรมสังคม 
กายภาพบําบัด เภสัช
กรรม

พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิง

ร้อยละ CG ที�รับการ
อบรมมีความรู้และทักษะ
ในการดูแลผู้สูงอายุ

80 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิงปี 64  / กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม CG

35.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ
การพยาบาลฟื�นฟูสภาพ
ผู้ป่วยระยะกลางและติดตาม
จนครบ6เดือนหรือ BI=20

75 นางกช
พร 
บรรจง
วรรธนะ

กลุ่มงาน
พยาบาลชุมชน

เวชกรรมสังคม 
กายภาพบําบัด เภสัช
กรรม

พัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ผู้ป่วยระยะกลาง

1. ร้อยละพยาบาลมี
สมรรถนะในการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง           
               2. มี
แนวทางในการพยาบาล
ผู้ป่วย IMC

80 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ผู้ป่วยระยะกลาง /มีกิจกรรมหลักคือ 
อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพยาบาลในรพ.
และรพ.สต.

36. ร้อยละการติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยเบาหวานรายใหม่ 
  

โครงการติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  /
กิจกรรมคือ การทําfocus group ในกลุ่ม
สงสัยป่วย

  

  

5.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่าย

10.ภาคีเครือข่ายมี
ความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพประชาชน

6080 นางป
ภัชญา 
สังขพา

นิต

กลุ่มงาน
พยาบาลชุมชน

กลุ่มงานสุขศึกษา เสริมสร้างความแตกฉานด้าน
สุขภาพในการดูแลตนเอง

ร้อยละกลุ่มสงสัยป่วย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มีความรู้

แตกฉานด้านสุขภาพใน
การดูแลตนเอง
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37 ร้อยละการติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
แรงจูงใจโดยใช้เทคนิค MI 
(Motivational Interviewing)
1. จัดอบรม"การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างแรงจูงใจโดยใช้เทคนิค MI 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Line/Face book 
ในวิถีชีวิตใหม่ New normal

38.จํานวน รพ.สต.ติดดาว 
ที�ผ่านเกณฑ์

4 นางสาว
สมบัติ 
นํ�าดอกไ
ม้

กลุ่มงาน
พยาบาลชุมชน

สสอ. รพ.สต.
เภสัชกรรม ICT

พัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากร รพ.สต.ติดดาว

ร้อยละทีมพี�ลี�ยงและทีม
รพ.สต. มีความรู้ด้านยา 
lab และ IC

80 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว มี
กิจกรรมคือ           
 1. พัฒนาคู่มือการดําเนินงาน  (CPG)  
2. อบรมฟื�นฟูความรู้ ด้านยา lab และ IC

11.เพิ�มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมกํากับ
การนํายุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ

39.ระดับความสําเร็จของ
การควบคุมกํากับและ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์ที�มี
ประสิทธิภาพ

ระดับ 3 นางสาว
นิพาดา 
เจิมศรี

งาน
ยุทธศาสตร์

และและ
แผนงาน
โครงการ

คณะกรรมการแผน
และตรวจราชการ

เพิ�มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมกํากับการนํา
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1. อัตราความสําเร็จตาม
 KPI
2. อัตราความสําเร็จตาม
 Action Plan
3. อัตราการเบิกจ่ายงบ
ดําเนินงานที�ได้รับ
จัดสรรจาก สสจ. 
(โครงการ)

80%
80%

100%

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุม
กํากับการนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1. กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน KPI
 ปีละ 4 ครั�ง (ทุกไตรมาส)
2. กิจกรรมประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี�วัดหน่วยงาน ปีละ 2 ครั�ง
3. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บ
ตัวชี�วัด
1.ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ
2.พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บตัวชี�วัด
3.มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส นําเสนอผ่าน
ระบบ Intranet

12.มีการบริหาร
จัดการองค์กรที�มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

40.ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการองค์กรที�มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ระดับ 3 นายแพท
ย์ณรงค์
 คันธ

กุลดุษฎี

คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน

ทุกหน่วยงาน พัฒนาระบบการควบคุม
ภายในโรงพยาบาลอ่างทอง

1.ระดับความสําเร็จตาม 
ITA
2.ระดับความสําเร็จการ
ติดตามผลควบคุมภายใน

โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
โรงพยาบาลอ่างทอง

41.ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง
ภาครัฐ ผ่านระบบ GFIMS, 
EGP>60%

ระดับ 3

42.ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนทันตามเวลาที�
กําหนด

ระดับ 3

43.ความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ มีการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผ่านเกณฑ์

100

8. ส่งเสริมความ
เข้าใจและสร้าง
ภาพลักษณ์ที�ดี
ให้องค์กร

14.ผู้รับบริการ 
บุคลากร และ
ประชาชนทั�วไป
มองเห็นภาพลักษณ์ที�
ดีขององค์กร

44.ระดับความสําเร็จของ
การสื�อสารภาพลักษณ์องค์กร

ระดับ 3 ประชาสัมพันธ์ เวชนิทัศน์ องค์กร
แพทย์ กลุ่มการ
พยาบาล IT

สร้างภาพลักษณ์ที�ดีของ
องค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์

1.จํานวนการผลิตสื�อ 1.การผลิตสื�อผ่านโซเซี�ยลมีเดีย
2.เพิ�ม Admin ในการตอบคําถามผ่านเพจ
3.พัฒนาข้อมูลและจัดระบบผู้มี
อุปการะคุณ
4.สื�อ แผ่นป้าย เชิญชวนบริจาค

4. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้เป็น

องค์กรที�มี
สมรรถนะสูง

6. บริหาร
จัดการองค์กร
ภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ

7. การบริหาร
พัสดุและการ
บํารุงรักษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

13.จัดซื�อจัดจ้าง 
เบิกจ่าย ซ่อมบํารุง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้

นางสาว
นิรมล 

มากทอง

พัสดุ และ 5 
หน่วยจัดซื�อ

จัดจ้าง

 ผู้อํานวยการ   
หัวหน้าเจ้าหน้าที�   

นิติกร   การเงิน   การ
บัญชี   งานแผน

เพิ�มศักยภาพเจ้าหน้าที�  5 
หน่วยจัดซื�อจัดจ้าง
• จัดทําแผนค่าใช้จ่าย
• จัดทําแผนการจ่ายงาน
ติดตามงาน ประเมินผล
• ปรับระบบการบํารุงรักษาให้
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ติดตามได้

1.งบลงทุนงบค่าเสื�อม
สามารถลงนามใน
สัญญาภายในไตรมาส 2
2.งานบํารุงรักษาอย่าง
ช้าไม่เกิน 1 เดือน
3.การจัดซื�อจัดจ้างแบบ
เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 1 
เดือน

  
 

ภายใน
ไตรมาส 2

ไม่เกิน 1 
เดือน

ไม่เกิน 1 
เดือน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารพัสดุ 
การจัดซื�อจัดจ้างตาม พรบ.ปี 2560  การ
จัดซื�อจัดจ้าง GF GFMIS การเขียน TOR  
2. จัดอบรมการทําE bidding 
3. โครงการดูงานพัสดุ และบํารุงรักษา 
โรงพยาบาลอื�นในเขต 4
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45.ระดับความสําเร็จการ
เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและรับมือเหตุอัคคีภัย

ระดับ 3 ทุกหน่วยงาน พัฒนาระบบการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและ
รับมือเหตุอัคคีภัย

1. ระดับความสําเร็จใน
การจัดการสิ�งแวดล้อม
ทางกายภาพ เพื�อ
ป้องกันและรับมือเหตุ
อัคคีภัย

2. ร้อยละเจ้าหน้าที�รับรู้
ถึงมาตราการฯ อัคคีภัย

ระดับ 3

60

 - จัดอบรมการป้องกันและรับมือเหตุ
อัคคีภัย
1. ทบทวนมาตรการฯ อัคคีภัย
2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ สถานที�ที�
เกี�ยวข้องกับมาตราการฯ
1. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที�
2. ประชาสัมพันธ์มาตราการฯให้ทั�วถึง

46.ระดับความสําเร็จการ
เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและรับมือนํ�าท่วมขัง

ระดับ 3 กลุ่มงานโครงสร้าง
พื�นฐานฯ

พัฒนาระบบในการจัดการ
เหตุนํ�าท่วมขัง

1. ระดับความสําเร็จใน
การจัดการเหตุนํ�าท่วมขัง

ระดับ 3  - ปรับปรุงระบบการระบายนํ�า
1. จัดทํามาตรการฯ
    - เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
    - การระบายนํ�า
    - การปฏิบัติระหว่างเกิดเหตุ
2. ปรับปรุงงระบบการระบายนํ�า

47.ระดับความสําเร็จจัดเก็บ
ข้อมูล การบํารุงรักษา 
ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร

ระดับ 3 กลุ่มงานโครงสร้าง
พื�นฐานฯ

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 
การบํารุงรักษา ซ่อมแซม
ลิฟต์โดยสาร

1. ระดับความสําเร็จใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
บํารุงรักษา ซ่อมแซม
ลิฟต์โดยสาร

 - กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล การบํารุงรักษา 
ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
1. จัดเก็บข้อมูล การบํารุงรักษา ซ่อมแซม
     -  ระยะเวลาการซ่อม
     -  ความถี�
2. ปรับปรุงสิ�งแวดล้อมทางกายภาพของ
ลิฟท์

1.เพิ�มรายได้
2.ลดรายจ่าย

1.จํานวนรายได้เพิ�มขึ�น
2.ลดรายจ่าย

เพิ�มขึ�น 
5%

ลดลง 3%

1.เพิ�มจํานวนผู้ป่วยใน     
2.เพิ�มอัตราการครองเตียงห้องพิเศษ 
3.เพิ�มจํานวนผู้ป่วยนอก ข้าราชการ 
4.โครงการสุขภาพ 1.ตรวจพิเศษ 2.เชิง
รุกพบหน.หน่วยราชการ
5.โครงการติดตามเรียกเก็บงบสอย
6.เพิ�มเงินรับบริจาค :โครงการดูแลผู้รับ
บริจาค โครงการเชิญชวนผู้บริจาครายใหม่
7.โครงการจัดตั�งคลินิก SMC
8.แผนไทย : โครงการบริการ OPD Med 
เพิ�มหน่วยบริการ
9. ฟอกไต : outsource

2.เพิ�มประสิทธิภาพการเรียก
เก็บ

2.ระดับประสิทธิภาพการ
เรียกเก็บ

1.ความสมบูรณ์ และรวดเร็ว การ
ตรวจสอบสิทธิ� 
2.ความสมบูรณ์ และทันเวลา การบันทึก
ข้อมูล ค่าใช้จ่าย   
3.ความสมบูรณ์เวชระเบียน AdjRW CMI  
4.การได้รับเงินสดถูกต้อง ครบถ้วน 
5.ลดระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี� 
6.ลดการติด C    
7.ลดการสูญเสียค่าปรับ 
8.ความสมบูรณ์ของการบันทึกบัญชี

3.ลดค่าใช้จ่าย 3.จํานวนรวมค่าใช้จ่าย
ลดลง

1.ลดต้นทุนค่ารักษา     
2.ลดลูกหนี�สงสัยจะสูญ
3.ลดเจ้าหนี�ค่ารักษา

49. ระดับความสําเร็จของ
การบริหารอัตรากําลังใน
หน่วยงานให้เพียงพอ
เหมาะสม

ระดับ4 สุพิชญา คกก.HRM ทุกหน่วยงาน ส่งเสริมงานบริการด้าน HR 
ที�มีประสิทธิภาพ

ร้อยละของการ
ดําเนินการด้านบริหาร
ททรัพยากรบุคคลทัน
ภายในกําหนดเวลา

> 80 % โครงการส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที�มี
ประสิทธิภาพ
 1. มีแผนอัตรากําลังคน  และแผน
บริหารตําแหน่งว่าง     2. บันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ให้เป็น
ปัจจุบัน

 

9. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ด้าน
สิ�งแวดล้อมทาง
กายภาพ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

15. ป้องกันและลด
อุบัติภัยจากสาธารณ
ภัยทุกประเภท

ยุทธนา บริหารทั�วไป

การเงิน,บัญชี กลุ่ม
งานประกัน,งานผู้ป่วย
นอก, งานผู้ป่วยใน, 
พัสดุ, lab, เภสัช, ทัน
ตกรรม,โภชนาการ, 
ICT, เวชระเบียน, 

องค์กรแพทย์, คกก.
รายได้, คกก.พลังงาน
, กลุ่มการพยาบาล, 
คกก.HRM, คกก.ควบ
คุมค่าใช้จ่าย,งานแผน

แพทย์แผนไทย, 
กายภาพ, อาชีวเวช

กรรม, X-ray ปชส ทีม
 CRM, ห้องผ่าตัด, 

คกก.ตรวจสอบภายใน

11.พัฒนา
บุคลากรให้มี
สมรรถนะ
เหมาะสมกับ
ภารกิจของ
องค์กรและมี
ความผาสุกใน

17.บุคลากรมี
สมรรถนะที�เหมาะสม
กับภารกิจขององค์กร
และมีความผาสุก

10.พัฒนา
ประสิทธิภาพ

ด้านการเงินการ
คลัง

16.โรงพยาบาลมี
เสถียรภาพทางการเงิน
 การคลัง

48.ระดับเสถียรภาพทาง
การเงิน

≤1 รอง
ผู้อํานวย

การ
ด้าน

การเงิน
การคลัง

คกก.CFO/
รายได้/

ค่าใช้จ่าย
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50. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร

ระดับ4 ประภา คกก.HRD ทุกหน่วยงาน พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 1.ร้อยละของบุคลากร
ทางคลินิคได้รับการ
พัฒนา 10 วัน/คน/ปี 
2.ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนา 3วัน/คน/ปี

> 80 % 

> 80 %

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
1.โครงการมหกรรมวิชาการ รพ.อ่างทอง
 ครั�งที�1  
2.โครงการพัฒนาบุคลากรของแต่ละ SP
 /HA/QA

1.การพัฒนาแบบ on the job training  
2.การครอบคลุมของการลงบันทึกการ
พัฒนา 
3. พัฒนาระบบ IT เอื�อต่อการลงข้อมูล/
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล

51 ระดับความสําเร็จของ
แผน กิจกรรมที�สร้าง
ความสุขของบุคลากร

ระดับ3 พญ.
กอบ

กาญจน์

คณะกก.HRD ทุกหน่วยงาน สร้างสุขให้แก่บุคลากร 1.อัตราความผูกพันของ
บุคลากร                    
        2.ร้อยละของ
หน่วยงานที�มีการจัด
กิจกรรมสร้างสุขให้แก่
บุคลากร

>70%    
             
          > 
70%

โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากร
1.หน่วยงานส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสุข
ให้แก่บุคลากร                                  
    2.คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษจัด
กิจกรรม.ให้บุคลากรเข้าร่วม

52.ระดับความสําเร็จของ
การดูแลสุขภาพบุคลากร

ระดับ 3 ชุติมา 
พจน

สุภาวรร
ณ์

คณะกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
บุคลากร

ทุกหน่วยงาน สนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็น
แกนนํา

ร้อยละของหน่วยงานที�
มีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีพฤติกรรม
สุขภาพที�ถูกต้อง

80 โครงการหัวส่าย หางกระดิก

18.มีผลงานวิจัย
และนวตกรรมของ
บุคลากรเพื�อการ
สนับสนุนการให้บริการ

53 ร้อยละของผลงานวิจัย/
R2R/นวัตกรรม ด้าน
สุขภาพที�สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้

20 นาง
ราตรี 
แฉล้ม
ภักดิ�

คณะกก.HRD ทุกหน่วยงาน สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที�
คิดค้นใหม่หรือที�พัฒนาต่อ

จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที�
คิดค้นใหม่หรือที�พัฒนา
ต่อ

5 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย/R2R/
นวัตกรรม ด้านสุขภาพที�สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้

12.มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื�อสารที�
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
โรงพยาบาลที�มี
ประสิทธิภาพ

19.มีระบบสารสนเทศ
และการสื�อสาร
สนับสนุนการ
รักษาพยาบาล การ
บริการ และคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
ที�มีประสิทธิภาพ

54.ระดับความสําเร็จการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล

ระดับ 2 นางสาว
ดามพว
รรณ  
ทองมั�น

คณะกรรมการ
 IM

ICT พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.ระดับความสําเร็จของ
ระบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนงานด้านการ
รักษา
2.ระดับความสําเร็จของ
ระบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนการบริการและ
คุณภาพด้านการบริหาร
จัดการที�มีประสิทธิภาพ
3.ระดับความสําเร็จของ
ระบบสารสนเทศพร้อม
ใช้ มั�นคง ปลอดภัย

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 4

1.โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล
การรักษาของแพทย์
2.โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม
การบันทึกข้อมูลของแพทย์
3.โครงการพัฒนาระบบคิวออนไลน์
4.โครการพัฒนาชื�อมโยงข้อมูลนํ�าหนัก 
อุณหภูมิ v/s เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
แบบอัติโนมัติ
5.โครงการพัฒนาระบบ DR.sit
6.โครงการพัฒนาระบบ 
network+firewall

 

การทํางาน



พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด (KPIs หลัก) เป้าหมาย
 ปี 2564

ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี�วัด

owner supporter กลยุทธ์ KPI กลยุทธ์ เป้าหมาย
 64

โครงการ/กิจกรรม

5. พัฒนา
ระบบบริหาร
และบริการ
เพื�อให้พร้อม
รับโรคอุบัติใหม่

13.เตรียมความ
พร้อมป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาโรคอุบัติ
ใหม่/อุบัติซํ�า

20.เตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคอุบัติใหม่/
อุบัติซํ�า

55.ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการเมื�อมีการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซํ�า

ระดับ 3 นาง
อารีย์  
คํานวน
ศักดิ�

คกก. COVID
 และ IC

ทุกหน่วยงาน พัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการโรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ�า  

1.อัตราผู้ป่วยเฝ้าระวัง 
Covid-19 ได้รับการส่ง
ต่อถูกต้อง 
2.ร้อยละการจัด
อัตรากําลังเหมาะสมกับ
สถานการณ์
3.อัตราความพร้อมใช้
ของอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย(PPE)ได้แก่ การ
วางแผนการจัดหา, 
ปริมาณการใช้
4.อัตราความเพียงพอ
ของอุปกรณ์ช่วยชีวิต
5.อัตราผู้ป่วยได้รับการ
คัดกรองถูกต้อง
6.อัตราผู้ป่วยได้รับการ
รักษาถูกต้องตาม
แนวทาง
7.อัตราผู้ป่วยได้รับการ
ฟื�นฟูหลังจําหน่าย
8.อัตราการปฏิบัติเพื�อ
ป้องกันการแพร่กระจาย
เชื�อ Covid-19 ถกต้อง 

100%

100%

85%

100%

100%

100%

85%

85%

1.การเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยเฝ้าระวัง
โรคอุบัติใหม่/อุบัติซํ�า
แนวทางการรับ-ส่งต่อ"
1.การจัดอัตรากําลังแพทย์ พยาบาล
2. การจัดอัตรากําลัง หน่วยสนับสนุน
3. การจัดอัตรากําลังพนักงานทําความ
สะอาด เวรเปล"
3.การเตรียมความพร้อม PPE ที�จําเป็น
ครบถ้วน การเก็บสิ�งส่งตรวจ, ประสาน
หน่วยงานรับสิ�งส่งตรวจ
4. การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดยทํา
แผนจัดซื�อครุภัณฑ์ที�จําเป็น
5. ประเมินการคัดกรองที� ER,OPD,ARI 
Clinic
6. ประเมินการรักษาของแพทย์ตาม
แนวทาง
7.ประสานเวชกรรมสังคมในการให้ความรู้
และติดตามหลังการรักษาเช่นอาจมีการ
ใส่ Et  c bird
2.โครงการเสริมความรู้บุคลากรเรื�องการ
ดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติซํ�า, การ
ฝึกซ้อมการถอด-ใส่ PPEและจัดทํา VDO
 Crip
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