
 
 
  

เปนโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนมีสวนรวม ป2565 
 
 
 
 1. พัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาระบบการทํางานดานสุขภาพโดยเครือขายมีสวนรวม 
 
 
 
          ซื่อสัตย สามัคค ีบริการดี 

ความสามารถหลัก 
 การบริการดานจักษุและจิตเวช 
 
 
 
 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3. กรสรางเครือขายสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภค 
 

 
 
 
เปาประสงค 

1. มีระบบขอมูลที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงภายในเครือขายบริการสุขภาพ 
2. ระบบบริหารดานการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐาน  
3. ระบบโครงสรางและบุคลากรขององคกรชัดเจน และเพียงพอ 
4. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามภาระงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ดวยความสุข 
5. อาคาร สถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
6. การจัดการสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
7. การพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมดานสุขภาพ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  
1. รอยละของหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
2. รอยละของระบบบันทึกเวชระเบียน(≥95%) 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 
 

วิสัยทศัน (Vision) 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

ยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
 

คานิยมรวม  (Share value) 



3. รอยละของหนวยงานทีผ่านเกณฑการประเมินการควบคุมภายใน (100%) 
4. หนวยงานสามารถดําเนินการบริหารพัสดุถูกตองตามระเบียบที่กําหนด (100%) 
5. ระดับภาวะวิกฤติทางการเงิน ไมเกินระดับ 3  
6. หนวยบริการมีผลการดําเนินงานตามแผนทางการเงิน เบี่ยงเบนไมเกินเกณฑมาตรฐาน (±3) 
7. ผลการดําเนินการวิเคราะหตนทุน  
8. รอยละของบุคลากรเพียงพอกับภาระงาน (FTE) (≥80%) 
9. รอยละความพึงพอใจของผูใหบริการ (≥80%) 
10. รอยละของหนวยบริการในเครือขายผานเกณฑการประเมิน ITA (90%) 
11. มีการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมดานสุขภาพ 
12. สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางานผานเกณฑประเมิน 
13. หนวยบริการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบบริการสุขภาพใหใหเชื่อมโยงเปน

เครือขายที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบการใชบริการเครือขาย และการเขาถึงขอมูล 
3. เสริมสรางระบบตรวจสอบและควบคุมการบริหารภายใน 
4. พัฒนาระบบเฝาระวังการเงิน การคลัง 
5. พัฒนาระบบการวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการใหมีมาตรฐาน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
7. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะท่ีจําเปนใหสอดคลองกับบริบท 
8. พัฒนาแหลงเรียนรูและเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขาถึงแหลงเรียนรูที่ทันสมัย 
9. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนในการใหบริการ 
10. พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม 
11. พัฒนาโครงสรางทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกมีความเหมาะสม และปลอดภัย 
12. มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 
 

 
 
เปาประสงค 

1. มีระบบบริการสุขภาพท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน  
2. การเจ็บปวยหรือตายดวยโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญลดลง 
3. ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพท่ีดี 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  
 1. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

2. เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 
3. รอยละของหญิงตั้งครรภฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ  
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป  

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 



5. อัตราสวนการตายมารดาไทย 
6. รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 
7. รอยละประชาชนวัยทํางาน อายุ 30-44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ 
8. รอยละของตําบลดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนที่ผานเกณฑ 

9. รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดีไมมีผุ (Cavity Free)  

10. อัตราผลสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา  
11. อัตราการตายโรคไขเลือดออก 
12. รอยละของกลุมประชากรหลักท่ีเขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก 
13. รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง

ทอน้ําดี 
14. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน  
15. อัตราประชากรลุมเสี่ยง และสงสัยปวยความดันโลหิตสูงไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตที่บาน  
16. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได 
17. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
18. รอยละผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังรายใหม  
19. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
20 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป 
21. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
22. อัตราตายจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (ชุมชน) 
23. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
24. รอยละรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
25. โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 
26. เครือขายบริการสุขภาพมีระบบสั่งการใหเกิดการจัดการเพื่อการเตรียมความพรอมในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
27. รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU)  
28. รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
29. มีคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 
2. พัฒนาการดูแลผูปวยแบบเวชศาสตรครอบครัวในกลุมโรคเรื้อรัง (DM, HT, COPD, 

ASTHMA ,CKD) 
 3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหนวยบริการ 
 4. พัฒนาระบบการปองกัน ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 

5. การเตรียมความพรอมรองรับสถานการณโรคและภัยสุขภาพ 
6. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัย 
 

 



 
 
เปาประสงค 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ อยางมีสวนรวม 
2. มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน  
3. ประชาชนไดรับการคุมครองดานผลิตภัณฑสุขภาพอาหารปลอดภัยและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

ปลอดภัย 
4. ประชาชนมสีิทธิในการเลือกใชและเขาถึงการแพทยแผนไทย 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  
1. รอยละของอาหารมีความปลอดภัย 95% 
2. รอยละสถานประกอบการไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน (100%) 
3. รอยละสถานบริการสุขภาพไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน (100%) 
4. รอยละของผูปวยนอกที่ไดรับบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทย 

(≥18 %) 
5. มคีณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
6. มคีลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคในชุมชน 
2. การพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑและการใหบริการดานเภสัชกรรมใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
3. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการแพทยแผนไทยและเพ่ิมการเขาถึงบริการดานแพทยแผนไทย ใน

ชุมชน 
4. พัฒนาระบบการกํากับ ดูแล และเฝาระวังคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชมาตรการทางกฎหมายแกผูกระทําผิด ฝาฝน 
5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ใหมีประสิทธิภาพ และเผยแพร 

ความรูและขอมูลสารสนเทศใหกับบุคลากร หนวยงานภาครัฐและภาคีเครือขาย 
6. ขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงกับชุมชนและทองถิ่นอยางมีคุณภาพ (DHS) 
7. การบริหารจัดการการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอแบบบูรณการและมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

       8. ประเมนิผลการดําเนินงานการพัฒนา/แกไขปญหาสําคัญ ตามบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวย UCCARE 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางเครอืขายสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภค 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมแสง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2561 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนว่ยงาน:โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี: 
หัวข้อ: วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
Linkภายนอก: 
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 
               
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้รับรอง 
                นวนันท์  สัมพันธิ์มิตร                                                   บุญญธิดา  ยาอินทร์ 
          (นางสาวนวนันท์  สัมพันธิ์มิตร)                                        (นางสาวบุญญธิดายาอินทร์) 
    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

                                                       นวนันท ์ สัมพันธิ์มิตร 
(นางสาวนวนันท์  สัมพันธ์มิตร) 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ                   
วันท่ี  1๖ พฤศจิกายน พ.ศ.256๔    

 

 
 


	9. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) 

