
วสิยัทศัน ์

          ‘‘ประชาชนอาํเภอวงัโป่ง มคีวามม ั�นคงทางสขุภาพ ภายใตก้ารจดัการองคก์รที�ม ี
มาตรฐานและย ั�งยนื’’

ยทุธศาสตร์

1.พัฒนาประสทิธภิาพระบบบรกิารผูป่้วยโรคเรื�อรัง โดยใชก้ารมสีว่นรว่มของชมุชนเป็นฐาน
การพัฒนา

2.พัฒนาประสทิธภิาพในการดําเนนิงานของโรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล (HA)

3.สง่เสรมิประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิการคลงัเพื�อความมั�นคงขององคก์ร

เป้าประสงค์

1.ผูป่้วยโรคเรื�อรังในพื�นที� อําเภอวงัโป่งมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นลดลง ภายใตก้ารบรกิาร
ที�ไดม้าตรฐานของกรมควบคมุโรคสําหรับโรคไมไ่ดต้ดิตอ่เรื�อรัง (NCD Plus )

2.โรงพยาบาลไดรั้บการตอ่อายกุารรังรองตามมาตรฐาน HA

3.โรงพยาบาลมรีะบบขอ้มลูขา่วสารและระบบสารสนเทศ (ICT) ที�ไดม้าตรฐานรองรับการ
ดําเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

4.ผูรั้บบรกิารมคีวามพงึพอใจในคณุภาพการบรกิารของโรงพยาบาล

5.โรงพยาบาลมรีะดบัคะแนน Risk Scoring เป็นไปตามเป้าหมาย สะทอ้นความมั�นคงทางการ
เงนิที�นําไปสูค่วามอยูร่อด

ตวัชี�วดั

1.รอ้ยละของจํานวนผูป่้วยโรคเรื�อรังในพื�นที� อําเภอวงัโป่งมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นลดลง
ภายใตก้ารบรกิารที�ไดม้าตรฐานของกรมควบคมุโรคสําหรับโรคไมไ่ดต้ดิตอ่เรื�อรัง (NCD Plus
)

2.ผา่นการตอ่อายกุารรับรองครั �งที� 2 ตามมาตรฐาน HA ปี 2565

3.ผา่นมาตรฐาน HAIT ในระดบัสงูขึ�น (Level 3)

4.รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร

5.โรงพยาบาลมรีะดบัคะแนน Risk Scoring = 0 ตามระยะเวลาเป้าหมาย

กลยทุธ์

กลยทุธเ์ป้าประสงคท์ี� 1

1. จัดทําระบบการจัดการความรู ้(KM System) ในการพัฒนาและเตมิเต็มความรูท้กัษะ
ประสบการณใ์หก้บับคุลากรในโรงพยาบาล/ อสม. NCD Board.ใหเ้ขา้ถงึเขา้ใจการเสรมิพลงั



ในการขบัเคลื�อนยทุธศ์าสตรด์า้น NCD อยา่งเกดิประสทิธผิลตามเป้าประสงคข์องโรง
พยาบาลวงัโป่ง

2. จัดทําคลงัความรู ้(Knowledge Warehouse) ที�เนน้สง่เสรมิความรูก้รณีศกึษา การบรหิาร
จัดการ กลยทุธใ์นการปฏบิตังิานดา้น NCD ที�เป็น Good/Best/Practice ของโรงพยาบาลวงั
โป่งเพื�อเสรมิพลงัใหบ้คุลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของกองขบัเคลื�อนยทุธศาสตร ์NCD
ของโรงพยาบาลที�สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Self Leaning) ผา่นระบบ ICTที�ทนัสมยัและ
ทนัเวลา

3. จัดทําระบบที�ปรกึษา (Mentor System) ผา่นระบบ Online ที�สามารถสรา้งการเรยีนรู ้
บคุลากรใหมด่า้น NCD แบบ Real Time

4. พัฒนาความรูข้องบคุลากรของโรงพยาบาลวงัโป่ง ดา้นการสื�อสาร ดา้น NCD ที�เกดิ
ประสทิธผิลตอ่ผูป่้วยในชมุชนที�สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งทนัสมยัและทนัเวลา

5. ระดมทรัพยากรจากภายนอกองคก์รเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพของกระบวนการในมติ ิNCD ทั �ง
งบประมาณ เทคโนโลย ีความรูค้วามเชยีวชาญใหบ้รรลเุป้าประสงค์

6. สํารวจ/จัดทําฐานขอ้มลูหรอื Big Data เพื�อเป็นฐานในการปรับกระบวนการดา้น NCD ของ
โรงพยาบาลใหเ้กดิผลติภาพ (Productivity) ที�นําไปสูก่ารขบัเคลื�อนองคก์ร

7. จัดทําวจัิยแบบ R2Rเพื�อพัฒนาประสทิธภิาพของกระบวนการ NCD รวมถงึการสรรหา
กลยทุธท์ี�ใชใ้นการบรรลเุป้าประสงคใ์นองคก์ร

8. สง่เสรมิใหก้ระบวนการ NCD ของโรงพยาบาลวงัโป่ง เป็นแหลง่เรยีนรู/้ตน้แบบในการ
ศกึษางาน/KM/อบรมใหก้บัโรงพยาบาล ที�มคีวามตอ้งการพัฒนาในสถานะ Train the Trainer

กลยทุธเ์ป้าประสงคท์ี� 2

1.จัดกจิกรรมหรอืแผนงานโครงการที�ใชใ้นการขบัเคลื�อนการดําเนนิงานของโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA ครบถว้นทกุองคป์ระกอบตามมาตรฐาน HA

2.พัฒนาระบบบรกิารรายโรครวมถงึระบบงานที�สรา้งคณุคา่ของโรงพยาบาลไดค้รอบคลมุการ
บรกิาร ทนัสมยัและทนัเวลา

3.พัฒนาสมรรถนะของบคุลากรของโรงพยาบาลในการปฏบิตังิานโดยใช ้KM เป็นฐาน ดา้น
HA เชน่อบรมทั �งในและนอกองคก์ร มรีะบบMentor มรีะบบ Consultที�ทนัสมยั

4. พัฒนาประสทิธภิาพของวธิกีาร หรอืก ลยทุธห์รอืความรู ้หรอืกล วธิ ีทกัษะ ประสบการณ ์ใน
การปฏบิตังิานเชงิบรูณาการการเครอืขา่ยในการขบัเคลื�อนการปฏบิตังิานที�เกี�ยวเนื�อง
กบัHA ของโรงพยาบาล
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1. จัดกจิกรรมหรอืแผนงานโครงการที�ใชใ้นการพัฒนาระบบขา่วสารและระบบ
สารสนเทศ(ICT)ของโรงพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐานตาม HAIT ในระดบั 2(ปี 2564)และระดบั 3
(ปี 2565)

2. จัดกจิกรรมที�สง่เสรมิใหบ้คุลากรมารถนําระบบสารสนเทศไปใชพั้ฒนาคณุภาพของ
กระบวนการปฏบิตังิานโดยใช ้KM เป็นฐาน(แผนก IT/บคุลากรโรงพยาบาล)



3. จัดทําหรอืพัฒนาหรอืปรับปรงุระบบขอ้มลูและระบบสารสนเทศใหร้องรับการดําเนนิงานที�
เป็นเลศิของโรงพยาบาล ในหลากหลายดา้น ดงันี�

– สง่เสรมิยทุธศาสตร์

– สง่เสรมิการบรกิาร

– การพัฒนาบคุลากร

– สง่เสรมิการวจัิยหรอื R2R
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1. พัฒนาสิ�งแวดลอ้มและโครงสรา้งเชงิกายภาพของโรงพยาบาลใหร้องรับการบรกิารผูรั้บ
บรกิารที�มปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานคณุภาพโรงพยาบาล(HA)

2. สง่เสรมิกจิกรรมที�มุง่เนน้การปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมของคนในชมุชนที�รับผดิชอบใหส้ามารถ
ลดภาวะเสี�ยงดา้นสขุภาพไดด้ว้ยตนเอง(วงัโป่ง SHC)

3. พัฒนาสมรรถนะดา้นการบรกิารที�มคีณุภาพใหก้บับคุลากรที�เกี�ยวเนื�องกบัการบรกิารชอง
โรงพยาบาล
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1 แสวงหาแหลง่รายไดจ้ากภายนอกอบต./อบจ./เทศบาล เพื�อพัฒนาคณุภาพบรกิารทางการ
แพทย์

2 ศกึษาเรยีนรูด้งูานเครอืขา่ยตน้แบบดา้นการเงนิการคลงัเพื�อพัฒนาคณุภาพบรกิารทางการ
แพทย์
3 พัฒนากจิกรรมการกศุลเพื�อหารายไดจ้ากผูม้จีติศรัทธา รว่มกบัเครอืขา่ยตําบลเพื�อตอบ
สนองผูม้จีติศรัทธา
4 สรา้งแหลง่เรยีนรูด้า้นสื�อออนไลนด์า้นการใชโ้ปรแกรมจัดเกบ็รายได ้
5. จัดทํา Business   plan  ของโรงพยาบาลเพื�อ เพิ�มรายได ้ลดรายจา่ย อดุรรัู�ว และทบทวน
ทกุไตรมาส เพื�อปรับปรงุการดําเนนิงาน
6. พัฒนาโครงการฝึกอบรมทั �ง Public และ In-house Training ในการ Up and Re-Skills
บคุคลภายนอก องคก์ร ฯลฯ บนพื�นฐานองคค์วามเชี�ยวชาญของโรงพยาบาล
7. พัฒนาประสทิธภิาพของใชร้ะบบสารสนเทศ (IT) เพื�อใชใ้นการจัดเกบ็และตรวจสอบ
ตดิตามทางรายได ้

8. สง่เสรมิการใชส้ื�อดจิติอลเพื�อประชาสมัพันธบ์รกิารทางการแพทยร์ว่มกบัเครอืขา่ยตําบล
9. วเิคราะหร์ายจา่ยหลกัของโรงพยาบาลเชน่คา่ไฟ คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยโรคเรื�อรังแลว้นํา
ขอ้มลูมาเผยแพรก่ระตุน้การมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี

10 พัฒนาระบบคดักรองหรอืลดภาวะแทรกซอ้นรว่มกบัเครอืขา่ยระดบัตําบลเพื�อป้องกนัผูป่้วย
เป็นโรคเรื�อรังเพื�อลดคา่ใชจ้า่ยโรคเรื�อรังสําคญั เชน่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู
11. วเิคราะหร์ายจา่ยผูป่้วยโรคเรื�อรังในแตล่ะโรค (Unit cost)  เชน่ DM HT CKD CA COPD 
12. จัดเกบ็และวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนเพื�อป้องกนัปัญหาจากมาตรา 41

องคก์รคณุธรรม

    ซื�อสตัย ์ รับผดิชอบ  มนํี�าใจ



 


