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แผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลวานรนิวาส 5 ปี  (ปีงบประมาณ  2560 – 2564) 
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2562) 

 

ชื่อองค์กร 
โรงพยาบาลวานรนิวาส  เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M 1 บริการเด่นด้านศัลยกรรม

ทางเดินอาหาร ตับ  ท่อทางเดินน ้าดี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
บริการหลัก 

บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน  ควบคุมโรค  การรักษาพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง รวมถึงการ
รับ ส่งต่อและฟ้ืนฟูสภาพ  สนับสนุนเครือข่ายการบริการระดับปฐมภูมิ   
วิสัยทัศน์ 

บริการเป็นเลิศ     เชิดชูคุณธรรม 
พันธกิจ 

1. จัดบริการสุขภาพองค์รวม  ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  ฟ้ืนฟู    
2. จัดบริการ  การรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ  (M1)  สาขาหลัก  สูติกรรม  ศัลยกรรม          

อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม  ออร์โธปิดิกส์  เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ    
3. พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับกลาง  สู่เครือข่ายคุณภาพ 
4. พัฒนาโรงพยาบาลด้วยหลักคุณธรรม  เน้นความปลอดภัย  และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบส้าหรับบุคลากรสาธารณสุข 

ค่านิยมองค์กร   
ซื่อสัตย์  มีน ้าใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      

สมรรถนะของหลักองค์กร 
1. การดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม ดังนี  Delayed  development,  DHF , Thallassemia และดูแล

ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ( SNB และ NICU) 
2. การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทั่วไป ได้แก่ Appendicitis,Hernia,TR,Hemorrhoid and mash 

graft,Fistulectomy,LAR,ERCP,LC, PTBD,Explor-lab and simple  suture ,Explor -lab and 
gastrojejunostomy, Explor -lab and small bowel resection,Explor -lab  and  colon  
resection,Repair abdominal wall Hernia, OC, Explore CBD and bypass,Whipple  
operation, Hepatectomy เป็นต้น  

3. การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมกระดูก ได้แก่ Arthroplasty,Close Fx.,CR and K-wire, 
Debridement and repair tendon, CR and Slab,ORIF and plate & screw,TKA, Bipolar  
hemiarthroplasty,THR,CR and Nail  เป็นต้น  

4. งานทันตกรรม:ทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมบูรณะ 
5. การท้างานกับร่วมกับชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและภาคีเครือข่าย 

 
 



ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
1. ได้รับการยกระดับจากโรงพยาบาลชุมชนระดับ M2  เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1    
2. ผู้น้าเป็นนักพัฒนา ท้างานในพื นที่มากกว่า 20 ปี และมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรม     

กุมารเวชกรรม สูติกรรมที่มีความสามารถและความช้านาญ 
3. มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เก่งและมีความช้านาญ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย  เจ้าหน้าที่ส่วน

ใหญ่เป็นคนในพื นที่ ท้างานนาน การด้าเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนนั นสามารถท้าได้ด้วยความ
เข้าใจ และรวดเร็ว  

4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ชุมชนมีความเชื่อม่ัน ศรัทธา   
5. เป็นศูนย์กลางรับส่งต่อผู้ป่วยจากนอกอ้าเภอ และบางอ้าเภอของจังหวัดบึงกาฬ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ และบริหารเป็นเลิศตามหลักธรรมมาภิบาล ค่าวิกฤติ

การเงินอยู่ระดับปกต ิ
โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

1. การสรรหาและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่สอดรับกับการขยายบริการกับการยกระดับเป็น
โรงพยาบาลระดับ M1  

2. การขยายบริการและพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับ  ท่อทางเดินน ้าดี 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  

3. เครือข่ายและชุมชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในโรงพยาบาล จากการได้รับความร่วมมือ ได้รับบริจาคเงิน
และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มากขึ น 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับ  ท่อทางเดินน ้าดี ศัลยกรรม

กระดูกและข้อ  
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการขยายบริการ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ ค่าวิกฤติการเงิน อยู่ระดับ

ปกติ  
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  มาใช้ในการปรับปรุงระบบสนับสนุนและ

ระบบบริการ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง ลดระยะเวลารอคอยและสะดวกในการให้และรับบริการ 
จุดเน้น/เข็มมุ่ง 

ปลอดภัย ขยายบริการ  เพ่ิมรายได้/ลดค่าใช้จ่าย 
กลยุทธ์ด้านสุขภาพ  

1. PP&P      Excellence    ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
2. Service   Excellence     ดา้นบริการเป็นเลิศ 
3. People   Excellence      ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
4. Governance   Excellence  ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 



ชื่อองค์กร : โรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1 บริการเด่นด้านศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับ  ท่อทางเดินน  าดี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environmental Scan 
Social Situation 

ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการมาใช้บริการ  เข้าถึงสื่อและข้อมูลได้ง่ายมากขึ น  ประชาชนอ้าเภอวานร
นิวาสก้าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  มีผู้รับบริการต่างชาติเพิ่มขึ น สอดรับนโยบาย AEC 

Technological Situation/Change 
มีอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย  มีฐานข้อมูลกลางเชื่อมระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการดูแล
คนไข้อย่างต่อเนื่อง  มีระบบคิวออนไลน์และมุ่งสู่ Smart Hospital 

Economic Situation/Change 
จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ นจากได้รับการยกระดับ การขยายบริการการเพิ่มอัตราก้าลังคนและนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณ ของ สปสช. สถานการเงินการคลังโรงพยาบาล ในช่วงตันปี 2562  ระดับ
ค่าวิกฤติการเงินอยู่ระดับ 3 มีแนวโน้มสูงขึ นเข้าสู่ระดับ 7 ในเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 

Environmental Situation/Change 
1.  มีการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ Green & Clean plus 
2.โรงพยาบาลวานรนิวาสให้บริการในเขตอ้าเภอวานรนิวาสและเครือข่าย ม่วง-กล้า-อากาศ การเดินทาง
สะดวก 

Political Situation/Change 
นโยบายยกระดับรพ.จาก M2เป็นM1,  , มีการก้าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขระดับชาติน้าสู่การปฏิบัติของพื นที่ที่ชัดเจน,นโยบายการกระจายอ้านาจ 

Competitive Situation/Change 
เป็นโรงพยาบาลของรัฐและก้าหนดให้พัฒนายกระดับเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ M 1 มีแพทย์
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขา   มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย   มีที่ตั งอยู่
ศูนย์กลางชุมชนเข้าถึงได้ง่าย   การคมนาคมสะดวก 

 

วิสัยทัศน์  : บริการเป็นเลิศ     เชิดชูคุณธรรมทศัน์ 
 

พันธกิจ 
1.จัดบริการสุขภาพองค์รวม  ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟู    
2.จัดบริการ  การรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ  (M1)  สาขาหลัก  สูติกรรม  ศัลยกรรม  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม  ออร์โธปิดิกส์  เป็น
โรงพยาบาลรับส่งต่อ    
3.พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับกลาง  สู่เครือข่ายคุณภาพ 
4.พัฒนาโรงพยาบาลด้วยหลักคุณธรรม  เน้นความปลอดภัย  และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.พัฒนาสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบส้าหรับบุคลากรสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับ  ท่อทางเดินน ้าดี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการขยายบริการ 
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ ค่าวิกฤติการเงิน อยู่ระดับปกติ  
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  มาใช้ในการปรับปรุงระบบสนับสนุนและระบบบริการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ลดระยะเวลารอคอย
และสะดวกในการให้และรับบริการ 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
1.ได้รับการยกระดับจากโรงพยาบาลชุมชนระดับ M 2  เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1    
2.ผู้น้าเป็นนักพัฒนา ท้างานในพื นที่มากกว่า 20 ปี และมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรม     
กุมารเวชกรรม สูติกรรมที่มีความสามารถและความช้านาญ 
3.มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เก่งและมีความช้านาญ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย  เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นคนในพื นที่ ท้างานนาน การด้าเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนนั นสามารถท้าได้ด้วยความ
เข้าใจ และรวดเร็ว  
4.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ชุมชนมีความเชื่อม่ัน ศรัทธา   
5.เป็นศูนย์กลางรับส่งต่อผู้ป่วยจากนอกอ้าเภอ และบางอ้าเภอของจังหวัดบึงกาฬ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ และบริหารเป็นเลิศตามหลักธรรม
มาภิบาล  
ค่าวิกฤติการเงินอยู่ระดับปกติ 
 
 
 
 
 
 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
1.การสรรหาและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่สอดรับกับการขยายบริการกับการยกระดับเป็น
โรงพยาบาลระดับ M1  
2.การขยายบริการและพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับ  ท่อ
ทางเดินน ้าดี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  
3.เครือข่ายและชุมชนมีความเชื่อม่ัน ศรัทธาในโรงพยาบาล จากการได้รับความร่วมมือ ได้รับ
บริจาคเงินและเครื่องมือทางการแพทย์ที่มากขึ น 

จุดเน้น/เข็มมุ่ง 
ปลอดภัย ขยายบริการ  เพิ่มรายได้/ลดค่าใช้จ่าย 



กฎหมาย 
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ 

พรบ.วิชาชีพ ,  พรบ.สาธารณสุขกฎกระทรวงว่ามูลฝอยติดเชื อ,มูลฝอยทั่วไป,การจัดการ 
ของเสีย ทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี พ.ศ. 2535,   พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535,  พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
อาคาร, พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องการจัดการของเสีย  พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2), 
กฏหมายควบคุมมลพิษ, พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540, พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550,พรบ.รถยนต์ , พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 
2522,  พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522,พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541,พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522, ระเบียบ กพ.ว่าด้วยเงินเพิ่ม
ส้าหรับต้าแหน่งมีเหตุเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ.2548 , ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544(ฉบับที่ 11)และฉบับที่ 12  พ.ศ. 2559 , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2552,  ระเบียบกรมบัญชี กลางว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560,  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2549และแก้ไขเพิ่มเติม,  แนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2531 

ระบบก ากับดูแลองค์กร 1.)โรงพยาบาลอยู่ในการก้ากับดูแลของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ,
กระทรวงสาธารณสุข,  สป.สช  
2.) มี คป.สอ ในการก้ากับการท้างานร่วมกับเครือข่ายปฐมภูมิ และสภาสุขภาพ
อ้าเภอ/พชอ.ในการท้างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับอ้าเภอ 
3.)คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวานรนิวาส มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมก้ากับคุณภาพบริการ  การควบคุมภายใน  การติดตามผลการ
ด้าเนินงานโดยมีการเทียบเคียง กับ รพ.ระดับ M1 ในเขต 8 

 

Suppliers (ผู้ส่งมอบ) Inputs (ปัจจัยน าเข้า) Processes (กระบวนการ) Outputs (ผลผลิต) Customers (ผู้รับผลงาน) 
ผู้ส่งมอบ บริษัทผู้จ้าหน่ายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา  

บริษัทผู้จ้าหน่ายออกซิเจนเหลว  
บริษัทรับก้าจัดขยะติดเชื อ บริษัท
จ้าหน่ายอุปกรณ์ วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัทผู้จ้าหน่ายครุภัณฑ์การแพทย์ 
และส้านักงาน บริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง 

วัสดุ 
เวชภัณฑ์ 

มีการบริหารคลังพัสดุแบบคลังเดียว  มี
การส้ารองยา วัสดุและเวชภัณฑ์ไม่เกิน 
3 เดือน มีการควบคุมระบบตรวจสอบ
และการเบิก-จ่ายด้วยระบบ IT และ
ก้าลังพัฒนาการจ่ายยา วัสดุและ
เวชภัณฑ์ด้วยระบบ Bar coad 

ระบบงาน ระบบบริการสุขภาพ  และระบบ
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

บริการหลัก บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน  
ควบคุมโรค  การรักษาพยาบาลทุติย
ภูมิระดับกลาง รวมถึงการรับ ส่งต่อ
และฟื้นฟูสภาพ  สนับสนุนเครือข่าย
การบริการระดับปฐมภูมิ 

ผู้ป่วยและ
ความ
ต้องการ 

1.)โรคเรื อรังDM, HT,Asthma ESRD:
ได้รับบริการที่รวดเร็ว  ตรวจรักษาที่มี
คุณภาพและปลอดภัย 
2.)กลุ่มโรคฉุกเฉิน 
STEMI,Stroke,Truama :ได้รับการ
ดูแลที่รวดเร็ว และแก้ไขเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน-เร่งด่วน   
3.)กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค HIV,TB :
ได้รับบริการที่รวดเร็วและเป็นส่วนตัว 
ได้รับค้าแนะน้าในการดูแลตนเอง 
4.) กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม :ได้รับบริการ
ที่รวดเร็ว ได้รับค้าแนะน้าการปฏิบัติ
และตัดสินใจในการผ่าตัดที่เข้าใจง่าย 
5.) กลุ่มแม่และเด็ก : ได้รับข้อมูลและ
การดูแลเอาใจใส่ ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ พูดจาไพเราะ ให้ก้าลังใจ 
6.)ผู้ป่วยนอกอื่นๆ /ผู้ป่วยใน/ ญาติ 
ได้รับบริการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย   เข้าถึงบริการที่รวดเร็ว 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  สิ่งแวดล้อม
สะอาด 

พันธมิตรและ
บทบาท 

มีการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข
ผ่านสภาสุขภาพอ้าเภอและ
คณะกรรมการ พชอ. ซึ่งมีภาคี
เครือข่ายจากหลายภาคส่วนเข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ขับเคลื่อน
งาน ร่วมคิด ร่วมท้า ก้ากับติดตาม 
ออกแบบการจัดบริการด้านสุขภาพ 
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื นที่  

อาคาร
สถานที่ 

โรงพยาบาลวานรนิวาสมีพื นที่ทั งหมด  
80 ไร่  2  งาน 40 ตารางวา   มีการ
แบ่งโซนอาคารสถานที่ 3 โซน 
 1.)โซนบริการ  มีจุดแยกเฝ้าระวังผู้ป่วย
ติดเชื อทางเดินหายใจ ห้องแยกผู้ป่วย 
ILI  มีอาคารผู้ป่วยนอก ตึกผู้ป่วยใน 6 
หลัง มีอาคารที่ได้จากงบบริจาคตึกพระ
อาจารย์สรวง เป็นอาคาร 2 ชั น  ตึก

กระบวนการ
ท างานท่ี
ส าคัญ 

ส่งเสริมสุขภาพ  รักษาโรค  ป้องกัน
ควบคุมโรค  ฟื้นฟูสุขภาพ 

สาขาการ
ให้บริการ
เฉพาะทางท่ี
ส าคัญ 

บริการด้านศัลยกรรมทางเดินอาหาร 
ตับ  ท่อทางเดินน ้าดี ศัลยกรรมกระดูก
และข้อ ทันตกรรมบูรณะและทันตก
รรมประดิษฐ์ เคมีบ้าบัด HD  สูติ-นรี
เวชกรรม  กุมารเวชกรรม   

ปัญหา
สุขภาพท่ี
ส าคัญ 

1.กลุ่มโรคเรื อรัง : HT, 
DM,ESRD,Asthma  
2.กลุ่มโรคฉุกเฉิน :  
2.1) Truama   : Blunt abdominal 
trauma   
 2.2) Non Truama : 
STEMI,Stroke,Sepsis,Appendicitis 



Suppliers (ผู้ส่งมอบ) Inputs (ปัจจัยน าเข้า) Processes (กระบวนการ) Outputs (ผลผลิต) Customers (ผู้รับผลงาน) 
พันธมิตรที่ให้ค้าปรึกษาด้านวิชาการ
การจัดระบบสุขภาพในพื นที่ 

พิเศษสงฆ์ประชาสามัคคีเป็นอาคาร 2 
ชั น 35 เตียง  และก้าลังก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยใน  114 เตียงใหม่  แบบแปลน
เลขที่ 8605  
2.)โซนอาคารสนับสนุน  
3.)โซนที่พักอาศัย  
จัดพื นที่ตามเกณฑ์มาตรฐานบริการ
สาธารณสุข เน้นพื นที่สีเขียว ,ปรับสภาพ
อาคารสถานที่ให้ได้ตามอารยสถาปัตย์ 

3.กลุ่มโรคติดเชื อและโรคระบาด: 
HIV,TB, Pneumonia, DHF, 
Diarrhea 
4.กลุ่มแม่และเด็ก: 
4.1) มารดา :PIH, PPH, Preterm 
labour,GDM 
4.2) ทารกและเด็ก : พัฒนาการสมวัย
ในกลุ่มอายุ    0-5 ปี  , BA 
,Thalassemia 
5.กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม : CCA, CA 
colon , Closed Fx. ,Arthroplasty 
6.กลุ่มโรคเฉพาะ :  จิตเวช,  จิตเวช 
Succide 

คู่ความร่วมมือ
และบทบาท 

1.) ภาคีเครือข่ายในสภาสุขภาพ
อ้าเภอวานรนิวาส  ประชุมทุก 2 
เดือน วิเคราะห์และก้าหนดปัญหา
สุขภาพในชุมชน และขับเคลื่อน
กิจกรรมแก้ปัญหาสุขภาพ 
2.) รพ.สต. สสอ. อสม.  
ประสานงาน  ร่วมจัดบริการเชิงรุกใน
ชุมชน  
3.) สปสช. อปท.ประกันสังคม,บริษัท
ประกันภัย  ประสานงาน แหล่ง
สนับสนุนงบประมาณ  
4.) สสจ. ให้ค้าปรึกษา สนับสนุน 
นิเทศ ก้ากับติดตามงาน 

เคร่ืองมือ
และ
เทคโนโลยี 

มีการจัดท้าแผนจัดซื อครุภัณฑ์ 5 ปีและ
ด้าเนินการจัดซื อตามแผนที่ได้รับการ
อนุมัติ มีอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดที่
ทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการ มีการ
สอบเทียบเครื่องมือตามแผน มีระบบ
การซ่อมเครื่องมือโดยช่างใน รพ.ที่ผ่าน
การอบรมแล้ว และบริษัทภายนอก มี
ระบบแก๊สทางการแพทย์ที่เป็นไปป์ไลน์
และระบบถังส้ารอง มีระบบ Internet 
ใช้ครอบคลุมพื นที่ 2 เครือข่าย มีระบบ
กล้องวงจรปิด ติดตั งในพื นที่ที่มีความ
เสี่ยง มีระบบประปาภูมิภาคและระบบ
ส้ารองน ้าแบบประปาผิวดินที่ท้าใช้เอง 

กระบวนการ
สนับสนุนท่ี
ส าคัญ 

5ส. ระบบIC  ระบบICT  ระบบENV&
ระบบเครื่องมือ  ระบบPTC   ระบบ
HRM&HRD  การเงินการคลัง   
กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง 

  ผู้รับผลงาน
อื่นๆ และ
ความ
ต้องการ 

1.)กระทรวงสาธารณสุข , สสจ.
สกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 ต้องการให้
โรงพยาบาลปฏิบัติงานตามระเบียบ  
ข้อกฎหมาย ข้อตกลง  นโยบายตาม
ข้อก้าหนด การใช้ทรัพยากรที่มีประ
สิทธภาพและคุ้มค่า 
2.)ส้านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, ส้านักงานประกันสังคม, 
กรมบัญชีกลาง ต้องการให้โรงพยาบาล
บริการที่ได้มาตรฐาน, เอาใจใส่ 
ผู้รับบริการ การสื่อสารประสานงานที่
ถูกต้องรวดเร็ว มีส่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันเวลา 
3.) ภาคีเครือข่ายสภาสุขภาพอ้าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สสอ. รพ
สต. อสม. และชุมชน การสื่อสาร  
ประสานงานการสนับสนุน มีส่วนร่วม
ในการจัดบริการสาธารณสุข 

ความร่วมมือ
ในด้าน
การศึกษา 

รับนักศึกษาแพทย์  พยาบาล เภสัช
กร  ทันตแพทย์  นักวิชาการ
สาธารณสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
แพทย์แผนไทย  ฝึกงานจาก
สถาบันการศึกษาได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  วทบ.นครพนม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน      วิทยาเขตสกลนคร 

ก าลังคน มีแผนสรรหาและแผนพัฒนาบุคลากร 5 
ปี ตามเข็มมุ่ง/จุดเน้นในการให้บริการ   
ความเพียงพอตามกรอบ FTE และสอด
รับกับการขยายบริการ Blueprint for 
Health Service  Delivery and 
Human Resources การยกระดับเป็น 
รพ.ระดับM1 จ้านวนบุคลากรทั งหมด 
494 คน 

เครือข่าย
บริการและ
บทบาท 

รพศ.สกลนคร,  รพศ.อุดรธานี,  รพ.ศรี
นครินทร์,  ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ,รพ.สต.ใน
เครือข่ายอ้าเภอวานรนิวาส, รพช.ค้าตา
กล้า,  รพช.บ้านม่วง, รพช.อากาศ
อ้านวย,รพร.สว่างแดนดิน เป็นหน่วย
บริการรับส่งต่อผู้ป่วยให้เกิดการดูแล
รักษาต่อเนื่อง 

  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและ
ความ
ต้องการ 

1.)ประชาชนผู้รับบริการ ผู้ป่วย  
ทีมสหวิชาชีพใน รพ.และรพ.ที่รับส่งต่อ  
คณะกรรมการสภาสุขภาพ 
คณะกรรมการ พชอ.กิ่งกาชาด 
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก  อปท.ในพื นที่ 
ผู้น้าชุมชน รพ.สต. สสอ. อสม. สสจ. 
สปสช. สสส. เขตสุขภาพที่ 8 
กระทรวงสาธารณสุข  บริษัท 
ผู้รับเหมา กรมบัญชีกลาง ความ
ต้องการ ได้รับบริการตรวจรักษาที่มี



Suppliers (ผู้ส่งมอบ) Inputs (ปัจจัยน าเข้า) Processes (กระบวนการ) Outputs (ผลผลิต) Customers (ผู้รับผลงาน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คุณภาพและปลอดภัย ยึดหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้ทรัพยากร
ที่มี           ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองค์กร การประสานงานที่
ถูกต้องรวดเร็ว  การใช้เทคโนโลยีที่
ถูกต้องเหมาะสม 
2.) บริษัทจัดหาจ้าหน่ายยา, เวชภัณฑ์
ไม่ใช่ยาเครื่องมือแพทย์ ความต้องการ- 
จ่ายเงินตรงเวลา- การจัดซื อจัดจ้าง
ถูกต้อง ตามระเบียบและยึดหลักธรร
มาภิบาล 

บริการท่ีจ้าง
เหมา 

1.)การก้าจัดขยะติดเชื อ   
2.)บริการฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไต   
3.)บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง
เอกเรย์คอมพิวเตอร์(CT)  
4.)บริการสอบเทียบเครื่องมือ  
5.) การบริการและให้ค้าปรึกษา
ระบบบ้าบัดน ้าเสียจาก ม.ขอนแก่น 

ปัจจัย
ความ
ผูกพันของ
ก าลังคน 

1.) ระบบพี่สอนน้อง  การช่วยเหลือ
พึ่งพากัน 
2.)การสร้างขวัญก้าลังใจแก่บุคลากร    
บคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
3.)ร่วมก้าหนดนโยบาย เป้าหมาย
องค์กรร่วมกัน  มีการพัฒนาสมรรถนะ
หลักตามจุดเน้นและตามความจ้าเป็นใน
งานประจ้าระดับความสุขเจ้าหน้าที่ มี
ความสุข ร้อยละ 62.49   ความผูกพัน
ต่อองค์กรวัดได้จาก Say Stay ร้อยละ  
59.68  
3.) มีการปรับปรุงสถานที่เอื อต่อการ
ท้างาน ดูแลตรวจสุขภาพและความ
ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ 

      

  ข้อก าหนด
ด้าน
สุขภาพ
และความ
ปลอดภัย 

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้บริการด้วย
หัวใจแห่งความเป็นมนุษญย์    เน้น
ความปลอดภัยตาม 2P Safety และมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรใน
ท้องถ่ินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลวานรนิวาส 5 ปี  (ปีงบประมาณ 2560-2564) 

กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1.  Prevention & 
Promotion 
Excellence 
(ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ)                        

        

 แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย                           

       

 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1.ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการ
คลอดมาตรฐาน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 

  2.อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 
15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

อัตราต่อการ
เกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน 20/
แสน 

ไม่เกิน 20/
แสน 

ไม่เกิน 17/
แสน 

ไม่เกิน 17/
แสน 

ไม่เกิน 15/
แสน 

  3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 80 80 80 85 85 

  4.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

ร้อยละ 51 54 57 60 63 

 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

       

  5. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่้ากว่า 100 

ร้อยละ 50 60 70 80 เฉลี่ยไม่ต้่า
กว่า 100 

  6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน    ร้อยละ 66 68 70 72 74 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
  7. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาด

ทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ น
ไป 

ร้อยละ 70 70 70 70 70 

  8.ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี
ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

ร้อยละ 52 54 56 58 60 

  9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ป ี

ร้อยละ 42 40 38 36 34 

 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท้างาน 

10. ร้อยละของประชาชนวัยท้างาน มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ 

ร้อยละ 54 55 56 57 58 

  11. ประชากรไทยอายุตั งแต่ 15 ปี 
ขึ นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อ
สุขภาพ 

ร้อยละ 60 65 70 75 84 

 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

12. ร้อยละของต้าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่าน
เกณฑ์  

ร้อยละ 50 60 70 80 95 

  13. ร้อยละของ Healthy Ageing  ร้อยละ อัตราของ 
Healthy 
Aging 
เพ่ิมขึ น
หรือคงที่ 
จากปี 59 

อัตราของ 
Healthy 
Aging 
เพ่ิมขึ น
หรือคงที่ 
จากปี 60 

อัตราของ 
Healthy 
Aging 
เพ่ิมขึ น
หรือคงที่ 
จากปี 61 

อัตราของ 
Healthy 
Aging 
เพ่ิมขึ น
หรือคงที่ 
จากปี 62 

อัตราของ 
Healthy 
Aging 
เพ่ิมขึ น
หรือคงที่ 
จากป6ี3 

 แผนงานที่ 2 : การป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม

ร้อยละ 80 85 90 95 100 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(3 โครงการ) ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่

สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
15. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ ้า 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

 2. โครงการอ้าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบยั่งยืนเข้มข้น 

16. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ี
เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 

ร้อยละ 85 87 90 92 94 

  14. รอ้ยละของต้าบลในการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการ
พระราชด้าริ) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

  18. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้า
ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  

อัตรา ≤5.0 ≤4.5 ≤4.0 ≤3.5 ≤3.0 

  19. อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน  

อัตราต่อ
แสน
ประชากร 

ไม่เกิน 
14/แสน
ประชากร 

ไม่เกิน 
13/แสน
ประชากร 

ไม่เกิน 
12/แสน
ประชากร 

ไม่เกิน 
11/แสน
ประชากร 

ไม่เกิน 
10/แสน
ประชากร 

  20. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
และ/หรือเบาหวานรายใหม่ 

อัตราต่อ
แสน
ประชากร 

1.ผู้ป่วย
โรคความ
ดันโลหิต
สูงราย 
ใหม่ 536 
คนต่อแสน
ประชากร 
2.ผู้ป่วย 

1.ผู้ป่วย
โรคความ
ดันโลหิต
สูงราย 
ใหม่ 531 
คนต่อแสน
ประชากร 
2.ผู้ป่วย 

1.ผู้ป่วย
โรคความ
ดันโลหิต
สูงราย 
ใหม่ 526 
คนต่อแสน
ประชากร 
2.ผู้ป่วย 

1.ผู้ป่วย
โรคความ
ดันโลหิต
สูงราย 
ใหม่ 521 
คน.ต่อ
แสน
ประชากร 
2.ผู้ป่วย 

1.ผู้ป่วย
โรคความ
ดันโลหิต
สูงราย 
ใหม่ 516 
คนต่อแสน
ประชากร 
2.ผู้ป่วย 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
โรคเบาหว
านรายใหม่ 
258 คน 
ต่อแสน
ประชากร 

โรคเบาหว
านรายใหม่ 
256 คน 
ต่อแสน
ประชากร 

โรคเบาหว
านรายใหม่ 
254 คน 
ต่อแสน
ประชากร 

โรคเบาหว
านรายใหม่ 
252 คน 
ต่อแสน
ประชากร 

โรคเบาหว
านรายใหม่ 
250 คน 
ต่อแสน
ประชากร 

 แผนงานที่ 3 : การลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ) 

       

 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยด้านอาหาร 

21.  ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

  22. ร้อยละของประชาชนที่มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง 

ร้อยละ 70 70 71 71 72 

 2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

23. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของ
ประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ นไป 

ร้อยละ 18 17.5 17 16.5 16 

  24. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อ
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ นไป (ลิตรของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี) 

ร้อยละ 6.81 6.74 6.68 6.61 6.54 

  25. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุด
เสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ้าหน่าย
จากการบ้าบัดรักษาตามเกณฑ์ก้าหนด 

ร้อยละ 92 93 94 95 96 

 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

26. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

ร้อยละ 95 96 97 98 99 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
  27. ร้อยละของสถานพยาบาลและ

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับ
การตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

ร้อยละ กลุ่มที่ 1 
สถาน 
พยาบาล 
ได้รับการ
ตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ100 
กลุ่มที่ 2 
สถาน
ประกอบ 
การ 
เพื่อสุขภาพ
ได้รับ 
การตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 60 
เกณฑ์
เป้าหมาย 
รวมเฉลี่ย 
ร้อยละ80 

กลุ่มที่ 1 
สถาน 
พยาบาล 
ได้รับการ
ตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ100 
กลุ่มที่ 2 
สถาน
ประกอบ 
การ 
เพื่อสุขภาพ
ได้รับ 
การตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 65 
- 

กลุ่มที่ 1 
สถาน 
พยาบาล 
ได้รับการ
ตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ100 
กลุ่มที่ 2 
สถาน
ประกอบ 
การ 
เพื่อสุขภาพ
ได้รับ 
การตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 70 
- 

กลุ่มที ่1 
สถาน 
พยาบาล 
ได้รับการ
ตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ100 
กลุ่มที่ 2 
สถาน
ประกอบ 
การ 
เพื่อสุขภาพ
ได้รับ 
การตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 75 
- 

กลุ่มที่ 1 
สถาน 
พยาบาล 
ได้รับการ
ตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ100 
กลุ่มที่ 2 
สถาน
ประกอบ 
การ 
เพื่อสุขภาพ
ได้รับ 
การตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 80 
- 

 แผนงานที่ 4 : การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม (2โครงการ) 

       

 1.โครงการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

28. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

ระดับ ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 

พื นฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 

พื นฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี
มาก 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพ

ประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพื นที่เสี่ยง (Hot Zone) 

29. จ้านวนจังหวัดที่มีระบบจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ
อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

ร้อยละ ร้อยละ
100 ของ 
จังหวัด
ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 
พื นฐาน 

ร้อยละ 
80 ของ 
จังหวัด
ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี 

ร้อยละ 
100 ของ 
จังหวัด 
ผ่านเกณฑ์
ระดับดี 

ร้อยละ 
80 ของ 
จังหวัด 
ผ่านเกณฑ์
ระดับ 
ดีมาก 

ร้อยละ 
100 ของ 
จังหวัด 
ผ่านเกณฑ์
ระดับ 
ดีมาก 

2. Service 
Excellence  
(บริการเป็นเลิศ) 

        

 แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) (1 โครงการ) 

       

 1. โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่าย
ระบบสุขภาพระดับอ้าเภอ (DHS) 

30. ร้อยละของพื นที่ที่มีคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care Cluster)  

ร้อยละ 14.50 36 57 78 100 

  31. ร้อยละของอ้าเภอที่มี District 
Health System (DHS) คุณภาพ 

ร้อยละ 95 96 97 98 100 

 แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan)  
(13โครงการ) 

       

 1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 

32.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ร้อยละ DMเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2559 

DMเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2560 

DMเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2561 

DMเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2562 

DMเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2563 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หรอื
มากกว่า 
40% 
HTเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2559 
หรือ 
มากกว่า 
50% 

หรือ
มากกว่า 
40% 
HTเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2560 
หรือ 
มากกว่า 
50% 

หรือ
มากกว่า 
40% 
HTเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2561 
หรือ 
มากกว่า 
50% 

หรือ
มากกว่า 
40% 
HTเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2562 
หรือ 
มากกว่า 
50% 

หรือ
มากกว่า 
40% 
HTเพ่ิมขึ น
อย่างน้อย
5% จากปี 
2563 
หรือ 
มากกว่า 
50% 

  33. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงที่ขึ นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 

ร้อยละ 80 82.5 85 87.5 90 

  34.  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

ร้อยละ < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 

  35. อัตราการเกิดการก้าเริบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั น
เรื อรัง 

ครั งต่อแสน
ประชากร 

ไม่เกิน 
130 ครั ง
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 
130 ครั ง
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 
130 ครั ง
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 
130 ครั ง
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 
130 ครั ง
ต่อแสน

ประชากร 
 2.โครงการป้องกันและควบคุม

การดื อยาต้านจุลชีพและการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล 

36. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  

ร้อยละ โรงพยาบาล 
RDUขั นที่ 1 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80
ของ

โรงพยาบาล 
RDUขั นที่ 1 
ทุกแห่งและ 
ขั นที่ 2 ไม่
น้อยกว่า 

โรงพยาบาล 
RDUขั นที่ 1 
ทุกแห่งและ 
ขั นที่ 2 ไม่
น้อยกว่า 

โรงพยาบาล 
RDUขั นที่ 2 
ทุกแห่งและ 
ขั นที่ 3 ไม่
น้อยกว่า 

โรงพยาบาล 
RDUขั นที่ 2 
ทุกแห่ง และ
ขั นที่ 3ไม่
น้อย 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
โรงพยาบาล
ทั งหมด 

ร้อยละ 50 
ของ 
โรงพยาบาล
ทั งหมด 

ร้อยละ 80 
ของ 
โรงพยาบาล
ทั งหมด 

ร้อยละ 50 
ของ 
โรงพยาบาล
ทั งหมด 

กว่าร้อยละ 
80 ของ 
โรงพยาบาล
ทั งหมด 

 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ 

37. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต
สุขภาพลดลง 

ร้อยละ ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

 4. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 

38. อัตราตายทารกแรกเกิด  อัตรา 4 3.6 3.2 2.8 2.5 

 5. โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส แบบ
ประคับประคอง 

39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการ
ดูแลแบบประคับประคอง  
(Palliative Care) 

ผ่านตาม
ขั นตอน 
การ
ประเมินผล 

- ขั นตอนที่ 
1 ข้อ 1.1 
–1.5 
- ขั นตอนที่ 
3(ไม่รวม
ขั นตอนที่ 
2) 

- ขั นตอนที่ 
2 2.1, 
2.2 (1) 
และ 2.3 
(1) 
- ขั นตอนที่ 
3 
- ขั นตอนที่ 
4 4.1 (1) 
และ 4.2 
(1) 
- ขั นตอนที่ 
5 5.1 (1) 
และ 5.2 
(1) 

- ขั นตอนที่ 
2 2.1, 
2.2 (2) 
และ2.3 
(2) 
- ขั นตอนที่ 
3 
- ขั นตอนที่ 
4 4.1 (2) 
และ4.2 
(2) 
- ขั นตอนที่ 
5 5.1 (2) 
และ5.2 
(2) 

- ขั นตอนที่ 
2 2.1, 
2.2 (3) 
และ 
2.3 (3) 
- ขั นตอนที่ 
3 
- ขั นตอนที่ 
4 4.1 (3) 
และ 
4.2 (3) 
- ขั นตอนที่ 
5 5.1 (3) 
และ5.2 
(3) 

- ขั นตอนที่ 
2 2.1, 
2.2 (4) 
และ 
2.3 (4) 
- ขั นตอนที่ 
3 
- ขั นตอนที่ 
4 4.1 (4) 
และ 
4.2 (4) 
- ขั นตอนที่ 
5 5.1 (4) 
และ5.2 
(4) 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 6. โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทย์แผนไทยฯ 
40. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 18.5 19 19.5 20 20 

 7. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิต
เวช 

41. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 

  42. อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ  อัตราต่อ
แสน
ประชากร 

≤ 6.3 ต่อ
ประชากร 
แสนคน 

≤ 6.3 ต่อ
ประชากร 
แสนคน 

≤ 6.3 ต่อ
ประชากร 
แสนคน 

≤ 6.0 ต่อ
ประชากร 
แสนคน 

≤ 6.0 ต่อ
ประชากร 
แสนคน 

 8. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 3 สาขาหลัก 

43. อัตราตายจากติดเชื อ (Sepsis) ร้อยละ 30 28 25 23 20 

 9. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 

44. ร้อยละโรงพยาบาลตั งแต่ระดับ 
F2 ขึ นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 
ได้ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

  45. อัตราตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ 

ร้อยละ 28 27 26 25 24 

 10. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 

46. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมี
บ้าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับ
แรก 

ร้อยละ 80 80 82 82 85 

  47. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ร้อยละ 23.5 23.5 23 23 22.7 
  48. อัตราตายจากมะเร็งปอด ร้อยละ 18 18 18 17.5 17.2 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 11. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาโรคไต 
49. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละ ≥65 ≥66 ≥67 ≥68 ≥69 

 12. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 

50. ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อ
กระจก (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

 13. โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก 

51. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ 50 52 54 56 58 

 แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ  
(1 โครงการ) 

       

 1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

52. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ น
ไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

  53. ร้อยละของ ER คุณภาพใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ นไป 

ร้อยละ 75 80 85 90 95 

  54. ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุก
ระดับ 

ร้อยละ 1. มีการ
ก้าหนด 
ข้อตกลง
ร่วม
เกี่ยวกับ
เกณฑE์MS
คุณภาพใน 

โรงพยาบา
ล F2 ที่
มีEMS 
คุณภาพ 
เพ่ิมขึ น
จากปี 
2560 

โรงพยาบา
ล F2 ที่
มีEMS 
คุณภาพ 
เพ่ิมขึ น
จากปี 
2561 

โรงพยาบา
ล F2 ที่
มีEMS 
คุณภาพ 
เพ่ิมขึ น
จากปี 
2562 

ร้อยละ 
95 ของ 
โรงพยาบา
ล F2 ที่
มีEMS 
คุณภาพ 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รพ.ระดับ 
F2 
2. มีผล
การส้ารวจ 
สถานการ
ณ์ EMS
คุณภาพใน 
รพ.ระดับ 
F2 
3. มีแผน 
พัฒนารพ.
ระดับ F2 
สู่EMS 
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ25 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ25 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ25 

  55.อัตราตายจากการบาดเจ็บ 
(Trauma) 

ร้อยละ < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 แผนงานที่ 8 : การพัฒนา
คุณภาพหน่วยงานบริการด้าน
สุขภาพ  (2 โครงการ) 

       

 1. โครงการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน (HA) 
ส้าหรับสถานพยาบาล 

56. ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 2P safety  

ร้อยละ 60 70 80 85 90 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
  57.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั น 3 

ร้อยละ 70 75 80 90 100 

 2. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. 

58. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละ
อ้าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนา
คุณภาพ 

ร้อยละ 10 25 50 75 100 

 แผนงานที่ 9 : ประเทศไทย 4.0 
ด้านสาธารณสุข (2 โครงการ) 

       

 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ 

59. จ้านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ 
เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอด
การให้บริการด้านสุขภาพ 

ร้อยละ จัดท้าฐาน 
ข้อมูล 
นวัตกรรม
ด้าน
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

25 50 75 100 

  60. จ้านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัย
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกท่ีน้ามาใช้จริงทางการแพทย์ 
หรือการตลาด 

เรื่อง 10 10 12 12 15 

3. People 
Excellence  
(บุคลากรเป็นเลิศ)  

        

 แผนงานที่ 10 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ (4 โครงการ) 

       



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 1.โครงการพัฒนาการวางแผน

ก้าลังคนด้านสุขภาพ 
61. ระดับความส้าเร็จในการวางแผน
ก้าลังคนด้านสุขภาพ 

ระดับ ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 

 2. โครงการผลิตและพัฒนา
ก้าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็น
มืออาชีพ  

62. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการก้าลังคน 

63. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน้า
ดัชนีความสุขของคนท้างาน (Happy 
Work Life Index) และ Core Value 
"MOPH" ไปใช้ 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 

  64. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน้า
ดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy 
work place index) ไปใช้ 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 

  65. ร้อยละของอ้าเภอที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 

 4.โครงการพัฒนาเครือข่าย
ก้าลังคนด้านสุขภาพ 

66.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 

4. Governance 
Excellence  
(บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล)  

        

 แผนงานที่ 11 : การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ
การบริการจัดการภาครฐั  

       



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(2 โครงการ) 

 1. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

67. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

  68. ร้อยละของการจัดซื อร่วมของยา 
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 
และวัสดุทันตกรรม  

ร้อยละ 20 20 25 30 30 

 2. โครงการพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

69. ร้อยละของหน่วยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ร้อยละ 2 4 6 8 10 

  70. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ร้อยละ 20 40 60 80 100 

 แผนงานที่ 12 : การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ  (2 โครงการ) 

       

 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS) 

71. ร้อยละของจังหวัดและหน่วย
บริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

ร้อยละ 1.ไม ่
น้อยกว่า 
25 % 
2.ไม ่
น้อยกว่า 
80 % 

1.ไม ่
น้อยกว่า 
30 % 
2. ไม ่
น้อยกว่า 
85 % 

1.ไม ่
น้อยกว่า 
35% 
2ไม่ 
น้อยกว่า 
90 % 

1. ไม ่
น้อยกว่า 
40 % 

1. ไม ่
น้อยกว่า 
45 % 



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 แผนงานที่ 12 : การพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ   (2 โครงการ) 

       

 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วย
เศรษฐกิจดิจิทัล  
(Digital Economy) 

72.ร้อยละของหน่วยบริการระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้  (Health 
Information Exchange (HIE)) 

ร้อยละ ร้อยละ60 
ภายใน
จังหวัด
เดียวกัน 

ร้อยละ80 
ภายใน
จังหวัด
เดียวกัน 

ร้อยละ60 
ภายในเขต
สุขภาพ
เดียวกัน 

ร้อยละ80 
ภายในเขต
สุขภาพ
เดียวกัน 

ร้อยละ80 
ข้ามเขต
สุขภาพ 

 แผนงานที่ 13 : การบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ (1 โครงการ) 

       

 1. โครงการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 

73. รอ้ยละของหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน 

ร้อยละ 8 6 4 2 0 

 แผนงานที่ 14 : การพัฒนา
งานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพ (2 โครงการ) 

       

 1. โครงการพัฒนางานวิจัย 74. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
น้าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 20 25 30 35 40 

  75. ร้อยละงบประมาณท่ีเกี่ยวกับการ
วิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ
งบด้าเนินการต่อปี 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
1.5 

 2. โครงการสร้างองค์ความรู้และ
การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 

76. ร้อยละหน่วยงานมีระบบ 
Knowledge Management ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 


