
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกาบัง พ.ศ. 2564-2566 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาระบบบริการให้
มีคุณภาพ มาตรฐานและ
ปลอดภัย  

ผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ
ได้รับการดูแลที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 
 

1. พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยภายใต้มาตรฐาน 
Patient safety  

ไม่พบอุบัติการณ์ 
Patient safety ระดับ
รุนแรง 

โครงการกาบังปลอดเชื้อ 
ปลอดโรค    

งาน IC 

2. พัฒนาระบบการดูแล
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(DM,HT,CKD,COPD) 

อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม
โรคเรื้อรัง ลดลง 
 

โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง  เครือข่าย
อำเภอกาบัง  
ปีงบประมาณ  2564 

งาน NCD 

3. พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรคฉุกเฉิน 
(ACS stroke sepsis HI) 

อัตราผู้ป่วยโรคฉุกเฉิน
เสียชีวิตเท่ากับ 0 (ACS, 
Sepsis, Head Injury, 
stroke ,)อัตราตายใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 
10.อัตราตายในผู้ป่วย 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 
30 

1.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองผ่านช่องทาง
ด่วน Stroke fast track 
2.โครงการการให้ความรู้
เรื่องดูแลการผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดSTEMI 
3.โครงการพัฒนาระบบ 
ER คุณภาพ 

งาน ER 

 



ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบบริการให้

มีคุณภาพ มาตรฐานและ

ปลอดภัย  

ผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญได้รับ

การดูแลที่ได้มาตรฐาน

และปลอดภัย 

 

4. พัฒนาระบบการ

ดูแลหญิงตั้งครรภ์ 

(PIH  PPH anemia 

ในหญิงตั้งครรภ์) 

11.อัตราการเกิดภาวะ 

Eclampsia เป็น 0 

12.อัตราการ เกิดภาวะช็อค 

จาก PPH เป็น 0 

13.หญิงตั้งครรภ์มีภาวะซีด 

น้อยกว่าร้อยละ 5 

แผนงานการดูแลหญิง

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 

งานอนามัยแม่และเด็ก 

งานห้องคลอด 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ 

 

1. ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมบริการของ

บุคคลากรที่สอด 

คล้องกับวิถีชุมชน 

2 การตอบสนองข้อ

ร้องเรียนที่รวดเร็ว 

อัตราความพึงพอใจ 

ข้อร้องเรียนจากการ

ให้บริการ 

โครงการอาชีวอนามัยกา

บังปรับเปลี่ยนลดเสี่ยงจาก

งาน 

งานอาชีวอนามัย 

2. ส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการบุคลากร 
 

บุคลากร มีสมรรถนะ มี

คุณธรรมจริยธรรม  มี

ความสุขและปลอดภัย  

 

1.ส่งเสริมสมรรถนะ

และพัฒนาบุคลากร

ในการดูแลกลุ่มโรคท่ี

สำคัญให้มี

ประสิทธิภาพ 

1.บุคลากรผ่านเกณฑ์

ประเมินสมรรถนะตาม

ตำแหน่งร้อยละ ๘๕  

 

แผนงานพัฒนาบุคลากร

ตามสมรรถนะ 

งานวิชาการ 

 

 



ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2. ส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการบุคลากร 
 

บุคลากร มีสมรรถนะ มี
คุณธรรมจริยธรรม  มี
ความสุขและปลอดภัย  
 

2. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัย/ R2R  /CQI 

3 1.ผลสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพของการ
เรียนรู้  
1.1- หน่วยงานย่อย มี
ผลงานCQI หรือ 
Innovation อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 เรื่อง  
1.2- หน่วยงานย่อยมี 
Proposal หรือ R2R 
อย่างน้อย 1 เรื่อง  

1. โครงการเรียนรู้
วิชาการและการพยาบาล
โดยรูปแบบ E-lerning   
2. โครงการการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ (NQA) 

งานผู้ป่วยนอก 
 
 

กุล่มการพยาบาล 

3. ส่งเสริมระบบการ
บริหารจัดการให้มี
จริยธรรม มีความสุข 

อัตราความพึงพอใจของ
บุคลากร 
happynomiter 
การลาออก/การโอนย้าย 

แผนการสร้างสุขของ
หน่วยงาน 

ทีม HRD 

4. พัฒนาระบบการ
ทำงานของบุคลากรทุก
ระดับ ภายใต้มาตรฐาน 
Personnel safety 

ไม่พบอุบัติการณ์ 
Personnel safety 
ระดับรุนแรง 

โครงการเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล 

งานสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
3การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. โรงพยาบาล 
มีโครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

1. สร้างเสริม
สภาพแวดล้อมสถานที่
ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 
 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
(GREEN & CLEAN) 

 

1. โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN) 
HOSPITAL 
2.โครงการกินดี อยู่ดี 
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
(ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2. ระบบการเงินการคลัง/
การจัดซื้อจัดจ้าง มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. วางระบบควบคุม
ภายในประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA   
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมินมิติของการ
ควบคุมภายใน 
 

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันทุจริตใน
หน่วยงาน 
 

งานบริหาร 

3. มรีะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเหมาะสมใน
การจัดการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  
 

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ผ่านการประเมิน HAIT  
Smart Hosp[ial 

แผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี 

IT/IM 

 



ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
3การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4.ระบบการพัฒนา
คุณภาพมีความต่อเนื่อง
และมีประสิทธิผล 

4. เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพกระบวนการ
มาตรฐานโรงพยาบาล 
(HA) 

รพ.ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน  
HA (Reaccradit) 
 

โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA อย่าง
ต่อเนื่อง  ปีงบประมาณ  
2564 

ศูนย์คุณภาพ 

4. ส่งเสริมลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ เฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายตามบริบท
ชุมชน 
 

 ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ี  
 

 ส่งเสริมภาคีเครือข่าย
และประชาชน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง/โรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (หัด 
คอตีบ) และโรคติดต่อ
โดยแมลง 

 อัตราผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังรายใหม่ลดลง 
 
 
 
 
อัตราป่วยมาลาเรีย น้อย
กว่า ร้อยละ 30  จากปีท่ี
ผ่านมา 
อัตราป่วยไข้เลือดออก 
น้อยกว่า ร้อยละ 25 ต่อ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี 

 1.โครงการแกนนำและ
ชมรมต้นแบบฟ้าใสไร้
ควัน   
2.โครงการพัฒนาคลินิก
เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์
แบบครบวงจร 
1.แผนงานการเฝ้าระวัง
การควบคุมการระบาด
ของโรคระบาดโยแมลง 

งานยาเสพติด 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ 

 


