


เปา้หมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
พันธกิจ 1. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภมูิ ทุติยภมูิและปฐมภมูิ ที่มีคุณภาพและมาตฐาน

2. ดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ร่วมกบัภาคีเครือข่ายสุขภาพที่มีศักยภาพ
3. จัดระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เน้นความรัก ความสามัคคี

core competency 1. ให้บริการส่งเสริม รักษา ป้องกนั ฟื้นฟโูรคครบทุกสาขา
2. ให้บริการแบบเครือข่ายระดับจังหวัด (Provincial Network)

ค่านิยม KHONYOK :  
K :Knowledge worker  ใฝ่รู้ สู้งาน        
H: Honesty  ซ่ือสัตย์สุจริต     
O: Originality  สร้างสรรค์ส่ิงใหม่/นวัตกรรม    
N: Network  ท างานเป็นทีมและเครือข่าย  
Y: You are important  คุณ(ผู้รับบริการ)คือคนส าคัญ  
O: Openmind  เปิดใจ ออ่นน้อมถ่อมตน   
K: Kindness  เมตตากรุณา

เข็มมุง่ 1. พฒันาระบบบริการด่านหน้าและการแพทย์ฉุกเฉิน

2. พฒันาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(NCD)

3. พฒันา 2 P safety
4. เพิ่มเสถียรภาพการเงินการคลัง
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครนายก ประจ าปีงบประมาณ 2564
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคและการแพทย์ปฐมภูมิ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการด่านหน้า
พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข



ประชาชนไดร้บั
การดแูลสุขภาพ
ตามมาตรฐาน/มี
ความปลอดภยั

1.อตัราตายของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/ตนั (รอ้ยละ) <7 รองแพทย์ PCT อายุรก
รรม

คุณวรวีรรณ

2.อตัราตายผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired

<30 รองแพทย์  งาน IC
คุณสุจติรา

3.อตัราการเสยีชวีติใน รพ.ของ ของผูป้ว่ยSTEMI (รอ้ยละ) <10 รองแพทย์ PCT อายุรก
รรม

คุณจนัทรน์ภา

4.อตัราสาํเรจ็ของการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม(่รอ้ยละ) ≥85 รองแพทย์ เวชกรรมสงัคม
คุณปทัมา

5.อตัราการตดิเชือ้เอชไอวรีายใหม ่(รอ้ยละ) <1 รองแพทย์ เวชกรรมสงัคม
คุณวรีนุช

1.3 พฒันาดา้นกญัชา 6.รอ้ยละคุณภาพชวีติของผูป้ว่ยทีเ่ขา้เกณฑก์ารไดร้บัน้ํามนั
กญัชาดขีึน้

≥60 รองแพทย์ คณะกรรมการ
กญัชาทาง
การแพทย์
ภญ.ดาราณี

แผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลนครนายก ปี 2564

เป้าประสงค์ แผนงาน ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรปุตวัช้ีวดั ผูร้บัผิดชอบ ผูร้ายงานข้อมลู

ยุทธศาสตร ์1 : พฒันาระบบบรกิารสุขภาพใหม้คีุณภาพ

1.1พฒันาระบบดแูล
ผูป้ว่ยกลุ่มโรคทีม่ ี
อตัราเสยีชวีติสงู

1.2 พฒันาระบบการ
ดแูลกลุ่มโรคตดิต่อที่
สาํคญั



1.4 พฒันาระบบ 
2P safety

7.รอ้ยละตวัชีว้ดั 2P safety ผ่านเกณฑ์
 - Patient Safety
 - Personnel Safety
 - การผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิตําแหน่ง ผดิหตัถการ
 - การตดิเชือ้ทีส่าํคญัในสถานพยาบาลตามบรบิทขององคก์ร
ในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI
 - บุคลากรตดิเชือ้ในการปฏบิตัหิน้าทีซ่ึง่ตรงกบัมาตรฐาน
 - การเกดิ medication error
 - การใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู ่ผดิชนิด
 - การระบุตวัผูป้ว่ยผดิพลาด
 - ความคลาดเคลือ่นในการวนิิจฉยัโรค
 - การรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/พยาธวิทิยา
คลาดเคลือ่น

≥80 ประธาน RM เลขา RM
คุณเกษร

1.5 พฒันา
โรงพยาบาลส่งเสรมิ
การใชย้าอย่างสม
เหตุผล(RDU)

8.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ ์RDU ผ่านเกณฑ์ ข ัน้ 2 ก.เภสชั เภสชักรรม
ภญ.ดาราณี

1.6 ใหบ้รกิารผ่าตดั
ผูป้ว่ยแบบ one day 
surgery

9.รอ้ยละของผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผ่าตดั One Day Surgery ≥60 งาน OR
จุฬารตัน์ 
รกัษาศลิป์

1.7 พฒันาระบบการ
ดแูลสุขภาพแมแ่ละ
เดก็

10.อตัราตายทารกแรกเกดิ < 3.7 ต่อ
 1,000

งาน NICU
นส.วารุณ.ี บุญ
ธรรม

11.รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั ≥85 รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คุณฉตัรสุดา

12.รอ้ยละของเดก็อายุ 6-14 ปี สงูดสีมส่วน ≥66 รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คุณเทพพนม

13.อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ 15-19 ปี(ต่อพนั) <34 รองปฐมภมูิ PCT สตูิ
คุณอญัชลี

14.ระบบการส่งเสรมิสุขภาพดแูลผูส้งูอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
(ระดบั 5)

รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คุณปราณี

ยุทธศาสตร ์2 : ส่งเสรมิสุขภาพ และป้องกนัโรคและการแพทยป์ฐมภมูิ
การปว่ยของ

ประชาชนจากโรค
ทีป้่องกนัไดล้ดลง

2.1 การพฒันา
คุณภาพชวีติทุกกลุ่ม
วยั



15.รอ้ยละประชากรอายุ 35 ปีขึน้ไปไดร้บัการคดักรอง DM/HT ≥90 รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คุณไชยา

16.รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานสามารถควบคุมอยู่ในเกณฑ์ ≥40 รองปฐมภมูิ PCT อายุรก
รรม

คุณยุวมาลย์

17.รอ้ยละผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูทีส่ามารถควบคุมความดนั
โลหติอยู่ในเกณฑ์

≥50 รองปฐมภมูิ PCT อายุรก
รรม

คุณยุวมาลย์

2.3 บรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้ม

18.การดาํเนินงาน Green and Clean hospital ผ่านเกณฑ์ ดมีาก
Plus

รองบรหิาร สุขศกึษา
คุณสริเศรษฐ

2.4 สรา้งเสรมิ
ศกัยภาพประชาชน
ใหด้แูลสุขภาพตนเอง

19.รอ้ยละประชาชนไดร้บัการดแูลตามแนวทางเวชศาสตร์
ครอบครวั

≥40 รองปฐมภมูิ เวชกรรมสงัคม
คุณนีระนุช

20.ความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัการตดิ
เชือ้ Covid-19

≥100 คณะกรรมการ 
COVID-19

งานระบาด
วทิยา กลุ่มงาน
เวชกรรมสงัคม
   คุณดษิฐพงษ์
 เปรมปรดีา

21.อตัราการเสยีชวีดิของผูต้ดิเชือ้ Covid-19 <1 คณะกรรมการ 
COVID-19

เลขา 
คณะกรรมการ
 COVID-19  
คุณสุจติรา 
เหล่าทวี

22.โรงพยาบาลมแีผนและซอ้มแผน BCP for BID 100% คณะกรรมการ 
COVID-19

งาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน
โครงการ   
นายศวิตั จนั
ทศร

23.ระยะเวลารอคอยผูป้ว่ยนอก(นาท)ี <90 รองปฐมภมู/ิผช.
IT

คณะกรรมการ
ด่านหน้า
คุณแสงเดอืน

ลดความแออดั  
ลดระยะเวลารอ
คอยผูป้ว่ยนอก

3.1 พฒันา SMART
 HOSPITAL

การปว่ยของ
ประชาชนจากโรค
ทีป้่องกนัไดล้ดลง

2.2 พฒันาป้องกนั
โรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั

2.5 ป้องกนัโรคตดิ
เชือ้อุบตัใิหม่

ยุทธศาสตร ์3 : พฒันาคุณภาพระบบบรกิารด่านหน้า



24.รอ้ยละความพงึพอใจผูป้ว่ยนอก ≥85 รองปฐมภมูิ พฒันา
ทรพัยากรบุคคล
คุณบุษราภรณ์ 
เมฆมกุดา

25.ระยะเวลารอคอยผูป้ว่ย Urgent ที ่ER (นาท)ี <30 รองปฐมภมูิ อุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉนิ

คุณวลัยณ์าภสัร์

26.รอ้ยละผูป้ว่ย(Triage Level 1,2) ไดร้บัการ Admit ภายใน 2
 ชัว่โมง

≥60 รองปฐมภมูิ อุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉนิ

คุณวลัยณ์าภสัร์

27.อตัราตายของผูป้ว่ยบาดเจบ็รุนแรงต่อสมอง 
(GCS≤8)(รอ้ยละ)

<45 รองปฐมภมูิ อุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉนิ

คุณวลัยณ์าภสัร์

28.อตัราของผูป้ว่ย trauma triage level 1และมขีอ้บ่งชีใ้นการ
ผ่าตดัเขา้หอ้งผ่าตดัภายใน 60 นาท ี(รอ้ยละ)

≥80 รองปฐมภมูิ อุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉนิ

คุณวลัยณ์าภสัร์

5.1พฒันาระบบ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส(ITA)

29.ระดบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั(ITA)

ระดบั 3 รองบรหิาร งานทรพัยก์ร
บุคคล
คุณภศัรา แอ
สระ

30.รอ้ยละดชันีชีว้ดัความสุข Happinometer ≥60 HRD พฒันา
ทรพัยากรบุคคล
คุณบุษราภรณ์ 
เมฆมกุดา

31.รอ้ยละความพงึพอใจบุคลากร ≥70 HRD พฒันา
ทรพัยากรบุคคล
คุณบุษราภรณ์ 
เมฆมกุดา

ลดความแออดั  
ลดระยะเวลารอ
คอยผูป้ว่ยนอก

3.1 พฒันา SMART
 HOSPITAL

ยุทธศาสตร ์4 : พฒันาระบบบรกิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉนิ
ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะ
ฉุกเฉนิไดร้บัการ
ดแูลอย่างมี
คุณภาพ

4.1 พฒันาระบบ
การแพทยฉุ์กเฉนิให้
มคีุณภาพ

ยุทธศาสตร ์5 : พฒันาบุคลากรและองคก์รแห่งความสุข
บุคลากรมี
คุณธรรม/ความ
โปร่งใส

5.2พฒันาองคก์ร
แห่งความสุข



5.3พฒันาสมรรถนะ
บุคลากร

32.รอ้ยละของบุคลากรมสีมรรถนะผ่านเกณฑ์ ≥80 HRD พฒันา
ทรพัยากรบุคคล
คุณบุษราภรณ์ 
เมฆมกุดา

34. รอ้ยละความสาํเรจ็ของการเรยีกเกบ็ ≥100 ผช.ทุตยิภมูิ
และตตยิภมูิ

ศนูยเ์รยีกเกบ็
คุณวยิะดา 
อ่างแกว้

35. รอ้ยละการเพิม่ RW จากการ Audit ≥ 100 ผช.พฒันา
ระบบบรกิาร
และสนบัสนุน
บรกิารดา้น

สุขภาพ

ศนูย ์Audit
คุณเกษร 
รุ่งเรอืงบรูณะกุล

บุคลากรมี
คุณธรรม/ความ
โปร่งใส

รองพรส. การเงนิและ
บญัชี

คุณศุภษา

6.2พฒันาระบบรกิาร
เพือ่เพมิรายได้
ลดค่าใชจ่้าย

ยุทธศาสตร ์6 : เพิม่เสถยีรภาพการเงนิการคลงั

โรงพยาบาลมี
สภาพคล่องใน
การจดับรกิาร

6.1เพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัเกบ็รายได้

33.รอ้ยละรายรบัเพิม่ขึน้จากงานบรกิาร ≥3



ยุทธศาสตร์ : 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 56 -                  140,000          210,000          350,000              
ยุทธศาสตร์ : 2 ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคและการแพทย์ปฐมภูมิ 52 -                  237,960          237,960              
ยุทธศาสตร์ : 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการด่านหน้า 25 -                    - -                  -                      
ยุทธศาสตร์ : 4 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 12 -                  5,000              5,000                  
ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข 51 1,000,200         - 1,000,200           
ยุทธศาสตร์ : 6 เพิม่เสถียรภาพการเงินการคลัง 26 -                                       -                      - -                      

รวม 222 1,000,200       377,960         215,000          1,593,160           

ยุทธศาสตร์ จ านวนแผนงานโครงการ

ตารางสรุป แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

เงินบ ารุง สปสช อ่ืนๆ รวม



1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลงาน R2R/
นวตักรรม CQI ทางการพยาบาล

สนับสนุนให้บุคลากรจดัท าผลงาน 
R2R/นวตักรรม CQI ทางการพยาบาล

บุคลากรในหน่วยงานจดัท า 
R2R/นวตักรรม CQI และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล

หน่วยงานละ 1 
เร่ือง/ปี

ต.ค. 63- ก.ย. 64 ทุกหน่วยงาน 112

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบริการพยาบาล

1.บุคลากรมีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ก าหนด

1. เพือพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามเกณฑ์, 
ให้บริการได้ตามมาตรฐาน
วชิาชีพ ก าหนด และผู้ป่วย
ปลอดภัย

≥ร้อยละ80 ต.ค. 63- ก.ย. 64 กลุ่มการพยาบาล 112

2 อบรมครูพี่เล้ียง ER 1 1-5กพ.64 ล าพึง
ER

3. ฟื้นฟ/ูพัฒนาความรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของบุคลากร    (ภายใน
โรงพยาบาล)

2 กลุ่มการพยาบาล
(ER/Stroke)

4.1 การช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล

300               4,000 เงินบ ารุง กลุ่มการพยาบาล
(ER/OR/Stroke/กุ

มาร/ อช./อญ.)

4.2 การบันทึกทางการพยาบาลและ
การใช้กระบวนการพยาบาล

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล

200 กลุ่มการพยาบาล
(ER/stroke/กุมาร

 / อช./ อญ.)

4.3 การพยาบาลผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล

150-200 กลุ่มการพยาบาล
(ER/อช./อญ.)

4.4 การช่วยฟื้นคืนชีพบุคลากรใน
หน่วยสนับสนุน

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
ในภาวะฉุกเฉิน

160               2,000 เงินบ ารุง
ER / อญ.

4.5 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับ 
ประคอง

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล

ก.การพยาบาล
(stroke/ อช./

อญ.)

4.6 การควบคุม ป้องกันการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
ในภาวะฉุกเฉิน

ก.การพยาบาล
(stroke/ อช.)

4.5 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ในงานบริการ

ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
บริการลดลง

เพื่อลดข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการ

ร้อยละ 10  มิ.ย. 2564 อายุกรรมหญิง

ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรหน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

 งบประมาณ แหล่งงบประมาณล าดับที่ ชือ่โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ดั วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

แผนปฏิบตัิราชการ โรงพยาบาลนครนายก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข
เป้าประสงค์ : บุคลากรโรงพยาบาล เก่งดี มีความสุข
ตัวชีว้ดัหลัก :  5.1 ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)(ระดับ3) 5.2 ร้อยละดัชนีชีว้ดัความสุข Happinomete (ร้อยละ 60)
5.3 ร้อยละความพึงพอใจบุคลากร(ร้อยละ 70) 5.4 ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 80)


