รายงานติดตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
เป้าประสงค์

1. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ ลดลง
2. ประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร
3. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรค NCDs ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม

รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

1-11-1101-01-209 1 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า 1. อัตราส่วนการตายมารดา
คุ ณ ภาพการฝากครรภ์ ไทย
ของหญิงตั้งครรภ์และให้
ความรู้ ห ญิ ง หลั ง คลอด
อ.บ้านแพ้ว ปี 2563

0 (ศูนย์)

2. โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็ก
2. โครงการตรวจคั ด 3. เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีน
กรองพัฒนาการเด็ก 0- ตามช่วงอายุ ครอบคลุม
5 ปี อย่างมีคุณภาพ อ. (นับผลงานที่เด็กอายุครบ 5
บ้านแพ้ว ปี 2563
ปี)

ผ่านเกณฑ์

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ไตรมาส 4
จานวนหญิงหลังคลอด
0
(ไม่มีมารดาตาย อาเภอบ้านแพ้ว
ไตรมาส 1 จานวน 140
หลังคลอด)

คน
ไตรมาส 2 จานวน 133
คน
ไตรมาส 3 จานวน 187
คน
ไตรมาส 4 จานวน 133
คน

ไม่น้อยกว่า
90%

อยู่ระหว่างรอการ
ประเมินมาตรฐาน
รพ.
ร้อยละ 78.82 ได้รับวัคซีนไม่ครบตาม
(480/609) เกณฑ์จานวน 129 คน

1-11-1102-03-209 3. โครงการเฝ้ า ระวั ง 4. เด็ก 0-5 ปี (9,18,30,
ภาวะโภชนาการและ 42,60 เดือน) ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ตรวจพัฒนาการตามวัย
ปี อ.บ้านแพ้ว ปี 2563

ไม่น้อยกว่า
90%

ร้อยละ 95.70
(2,783/2,908)

5. เด็ก 0-5 ปี
(9,18,30,42,60 เดือน)
มีพัฒนาการสมวัย

85%
(ครั้งที่ 1 +
ครั้งที่ 2)

ร้อยละ 93.86
(2,612/2,783)

6. เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health
Literacy) ในการดูแลตนเอง
(อยู่ในเกณฑ์ดี)

ไม่น้อยกว่า
80%

ร้อยละ 80.10
(6,057/7,562)

1-11-1102-02-209

1-11-1103-06-209 6. โครงการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและโภชนาการ
เด็กวัยเรียน อ.บ้านแพ้ว
ปี 2563

เขต รพ.บ้านแพ้ว (60
คน) เขต รพ.สต. (69 คน)
-ย้ายต่างอาเภอ จานวน
49 คน
-ย้ายต่างจังหวัดจานวน
43 คน
-ติดต่อไม่ได้/ติดตามไม่พบ
จานวน 37 คน
ไม่ได้รับการคัดกรอง
จานวน 125 คน
-ย้ายต่างอาเภอจานวน
43คน
-ย้ายต่างจังหวัดจานวน
46 คน
-ติดต่อไม่ได้/ติดตามไม่พบ
จานวน 36 คน
เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย
-ครั้งแรก 2,100คน
-สมวัยครั้งที่ 2 จานวน
512 คน รวมสมวัย
2,612 คน
นักเรียนทั้งหมด ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 7,596 คน
ได้รับการตรวจสุขภาพ
7,562 คน คิดเป็นร้อย
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รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4

1-11-1103-07-209 7. โครงการส่ ง เสริ ม
สุข ภาพและบริก ารเด็ ก
วั ย เรี ย น อ.บ้ า นแพ้ ว ปี
2563

1-11-1104-08-209 8. โครงการเสริ ม สร้ า ง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประชาชนวั ยทางาน อ.
บ้านแพ้ว
ปี 2563
1-11-1104-09-209 9. โครงการตรวจคั ด
กรองมะเร็งระยะเริ่มต้น
(มะเร็ ง เต้ า นม/มะเร็ ง
ปากมดลู ก และมะเร็ ง
ล าไส้ ) อ.บ้ า นแพ้ ว ปี
2563
1-11-1105-10-209 10. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค
และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อ.
บ้านแพ้ว ปี 2563

7. อัตราป่วยในผู้ป่วยราย
ใหม่โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

1-11-1105-11-209 11. โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ อ.บ้าน
แพ้ว ปี 2563

9. ผูส้ ูงอายุได้รับการคัด
กรองสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ

8. อัตราป่วยด้วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ในผู้สูงอายุ

ลดลงจากเดิม
5%

ลดลงจากเดิม
5%

ไม่น้อยกว่า
60%

ผู้ป่วย DM ราย
ใหม่ ลดลงจากปี
62
ร้อยละ -46.87
(141/96)
ผู้ป่วย HT ราย
ใหม่ ลดลงจากปี
62
ร้อยละ 79.16
(15/72)
ผู้ป่วย DM ราย
ใหม่
ลดลงจากปี 62
ร้อยละ 37.84
(46/74)
ผู้ป่วย HT ราย
ใหม่
ลดลงจากปี 62
ร้อยละ 92.42
(5/66)
ความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 42.00
(7,180/17,09
5)
เบาหวาน
ร้อยละ 73.10
(12,496/17,0
95)

หมายเหตุ
ละ 99.55
พบปัญหาด้านสุขภาพ
1. ปัญหาเหา จานวน
1,177 คน
2. ภาวะซีดในเด็ก ป.1
จานวน 289 คน
3. ความผิดปกติของค่า
สายตา จานวน 59 คน
รวมเป็น 1,505 คน คิด
เป็น 19.90
เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการดูแล
ตนเอง (อยู่ในเกณฑ์ดี)
รวมเป็น 6,057 คิดเป็น
80.10
ผู้ป่วย DM รายใหม่ ปี 62
ร้อยละ 2.13
(96/4,500)
ปี 63 ร้อยละ 2.04
(141/6,914)
ผู้ป่วย HT รายใหม่ ปี 62
ร้อยละ 3.28
(72/2,198)
ปี 63 ร้อยละ 4.70
(15/319)
ผู้ป่วย DM รายใหม่
ปี 62 ร้อยละ 2.65
(74/2,791)
ปี 63 ร้อยละ 1.86
(46/2,475)
ผู้ป่วย HT รายใหม่
ปี 62 ร้อยละ 5.70
(66/1,158)
ปี 63 ร้อยละ 0.82
(5/368)
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รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1-11-1106-13-211 13. โครงการรณรงค์
หยุดยั้งโรคไข้เลือดออก
อ.บ้านแพ้ว ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ไตรมาส 4
ความเสีย่ งต่อ
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ร้อย
ละ 48.68
(8,321/17,09
5)
สุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 86.78
(14,835/17,0
95)
ภาวะสมองเสื่อม
ร้อยละ 86.32
(14,756/17,0
95)
ภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 86.59
(14,803/17,0
95)
ข้อเข่าเสื่อม
ร้อยละ 86.63
(14,809/17,0
95)
ภาวะหกล้ม
ร้อยละ 86.86
(14,849/17,0
95)
ADL ร้อยละ
91.90
(15,710/17,0
95)
BMI ร้อยละ
92.99
(15,897/17,0
95)
1 0 . อั ต ร า ป่ ว ย ด้ ว ย
ลดลง
108.72 ต่อแสน
ไข้เลือดออก ในกลุ่ม
เมื่อเทียบกับ ประชากรผู้ป่วย
0 – 19 ปี
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ช่วง อายุ 0-19
(≤570.77 ต่อ ปี (20/18,396)
แสนประชากร)
1 1 . อั ต ร า ป่ ว ย ด้ ว ย ลดลงเมื่อเทียบ ๕9.๔3 ต่อแสน มีการแก้ไขตัวชีว้ ัดใน
โครงการเป็น 230.78
ไข้เลือดออก
กับค่ามัธยฐาน
ประชากร
5 ปี
(๖1/102,646) ต่อแสนประชากร
(≤197.50 ต่อ
ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย
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รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4

หมายเหตุ

แสนประชากร)
12. อัตราป่วยตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก

1-11-1106-14-211 14. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคมือ เท้า
ปาก อ.บ้านแพ้ว
ปี 2563

1-11-1107-15-211 15.โครงการวัยรุ่นรู้รอบ
ด้านก้าวย่างอย่างเข้าใจ
อ.บ้านแพ้ว ปี 2563

ไม่เกิน 0.11
0.00
ต่อแสน
ต่อแสนประชากร
ประชากร
13. ค่าดัชนีความชุกชุมของ
(HI ≥10 ,
HI = ๑๒.43
ลูกน้ายุงลายในพื้นที่ 6 ร.
CI=0)
CI = 3.26
14. อัตราป่วยด้วยโรค มือ
ลดลง
อัตราป่วย
เท้า ปาก ในเด็ก 0-5 ปี
เมื่อเทียบกับปีที่
663.50 ต่อ
ผ่านมา
ประชากรเด็ก
(ไม่เกิน 123
0-5 ปี
ราย คิดเป็น
(28/4,220)
อัตราป่วย
ลดลงเมื่อเทียบกับ
2,875.84)
ปีที่ผ่านมา
15. อัตราป่วยด้วย
ลดลง
ร้อยละ 165.46
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน เมื่อเทียบกับ
(18/10,879)
วัยรุ่น
ค่ามัธยฐาน 5 ปี
(ไม่เกิน
171.30)
16. อัตราการคลอดมีชีพใน ไม่เกิน 34 ต่อ
หญิงอายุ 15-19 ปี
ประชากรหญิง ร้อยละ 21.73
อายุ 15-19 ปี
(58/2,669)
1,000 คน
17. ประชากรกลุ่มเสี่ยง
80%
ร้อยละ 83.32
ได้รับการคัดกรอง ด้วย
(6,370/7,645)
วิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
18. มีระบบการเฝ้าระวัง
100%
มี
ป้องกัน ควบคุมโรค และ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ (EOC)

1-11-1108-16-211 16.โครงการค้นหาและ
ควบคุมโรควัณโรค อ.
บ้านแพ้ว ปี 2563
1-11-1109-17-209 17.โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุ ข ในการเฝ้ า
ระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
1-11-1110-19-201 19.โครงการรณรงค์
19. อัตราการเสียชีวิตจาก
ส่งเสริมการลดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บทางถนน
จากการจราจรทางท้อง
ถนน อ.บ้านแพ้ว ปี
2563

1-11-1111-20-209 20.โครงการจั ด การ 20. อั ต ราเจ็ บ ป่ ว ยจาก
ปั จ จั ย เ สี่ ย ง จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ อ.บ้าน

น้อยกว่า 16
ต่อแสน
ประชากร

38.97 ต่อแสน
ประชากร

ลดลง
จากปีที่ผ่านมา

6 ราย
(อัตราป่วย
7.63
ต่อแสนประชากร)

ไม่มีผู้เสียชีวิต

ไม่มีผู้เสียชีวิต

ข้อมูลจาก HDC
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รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

แพ้ว ปี 2563
1-11-1112-21-209

1-11-1113-22-212

1-12-1201-23-209

1-12-1201-25-209

1-12-1201-26-209

21. ประชาชนได้รับความรู้
และวิธีการป้องกันอันตราย
จากการใช้สารเคมี
21.โครงการพัฒนา
22. พัฒนาอนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ Green &
GREEN&CLEAN Hospital
Clean Hospital อ.บ้าน ในหน่วยบริการสาธารณสุข
แพ้ว ปี 2563
22.โครงการคุ้มครอง
2 3 . ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
รั บ ร อง ม า ต ร ฐา นค วา ม
และการส่งเสริมการใช้ ปลอดภัยในน้า อาหาร และ
ยาอย่างสมเหตุสมผล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อ.บ้านแพ้ว ปี 2563
24. ผักและผลไม้มีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี
ทางการเกษตร
23.โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า 25. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
บ ริ ก า ร ป ฐ ม ภู มิ แ ล ะ คุณภาพ Nonติด ตามประเมิน ผลการ Communicable Diseases
ดาเนินงานด้านส่งเสริม Plus (NCD+)
สุขภาพและป้องกันโรค
อ.บ้านแพ้ว ปี 2563
25.โครงการพัฒนา
26. รพ.สต. ผ่ า นเกณฑ์
ศักยภาพโรงพยาบาล
คุณภาพ 5 ดาว (รพ.สต. ติด
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ดาว)
(รพ.สต. ติดดาว)
อ.บ้านแพ้ว ปี 2563
26.โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า 27. พัฒนาเครือข่าย PCC
บ ริ ก า ร ค ลิ นิ ก ห ม อ หลักห้า เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ
ค ร อ บ ค รั ว ( Primary การดูแลผูส้ ูงอายุ
Care Cluster : PCC)
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปี
2563

1-13-1301-28-211 28.โครงการขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาเภอบ้านแพ้ว (พชอ.
บ้านแพ้ว)
จ.สมุทรสาคร ปี 2563

28. มีการประเมินตนเอง
ตามแนวทาง UCCARE ใน
ประเด็นปัญหาสุขภาพ ของ
อาเภอ (ODOP) จานวน 3
เรื่อง

เป้าหมาย
80%

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
ร้อยละ 100
(2,047/2,000)

80%

ร้อยละ 84.21

80%

100%

80%

100%

ผ่านเกณฑ์

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

100%

ร้อยละ 100
(19/19)

มี

มี

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ

มีการพัฒนาในระดับที่ดี
ขึ้น และมีนวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม
16 แห่ง

ติดตามข้อมูลจากเภสัช
กรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าประสงค์ 1. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสูร่ ะดับสากลและมีความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยมุ่งเน้น สาขาจักษุ, Check up, Cath Lab, Nursing home ผู้สูงอายุ ให้
มีความทันสมัย
3. เป็นแหล่งฝึกฝน เรียนรู้ ด้านวิชาการและผลิตนักศึกษาแพทย์ โดยการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนเครือข่ายทั้งในประเทศ
ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ระดับสากล
รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

2-21-2101-01-707

1.โครงการพัฒนามาตรฐาน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน
สากลโรงพยาบาลสาขาสาทร
2. โครงการพัฒนามาตรฐาน
HA ต่อเนื่อง เพื่อขอรับรองซ้า

2-21-2102-02-426

ตัวชี้วัดผลงาน
1. โรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการรับรอง
คุณภาพระดับสากล

เป้าหมาย
สาเร็จ
ผ่านเกณฑ์

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

OPD 77.12%
IPD 83.59%
ชุมชน 83.33%

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ
โรงพยาบาล

2-21-2102-04-426

4. โครงการสารวจความพึง
พอใจผู้ใช้บริการ

3. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

มากกว่า
ร้อยละ 80

2-21-2102-05-426

5. โครงการพัฒนาระบบ
รายงานความเสี่ยง NRLS

4. จานวนครั้งการเกิดข้อร้องเรียน

ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่
ผ่านมา

6. โครงการ PROTECT RISK
พิชิตความเสี่ยง

5. อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกระดับ G-HI

ลดลง เมื่อ
เทียบกับปีที่
ผ่านมา

หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

2. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

2-21-2102-03-426

2-21-2102-06-426

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4

ลดลง
ลดลง

รพ.บ้านแพ้ว
มีกาหนดการ
ขอรับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล
ซ้า ในวันที่
17-18 ธ.ค.
2563

ปี 2562 102
เรื่อง
ปี 2563 96
เรื่อง
ปี 62 GHI 10 เรื่อง
ปี 63 GHI 6 เรื่อง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
รหัสยุทธศาสตร์
2-22-2201-08-115

กิจกรรม/โครงการ
8.โครงการเตรียมบุคลากร
เพื่อรองรับการให้บริการ

ตัวชี้วัดผลงาน
6. ความสาเร็จในการเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับการเปิดให้บริการ
โรงพยาบาลจักษุบา้ นแพ้ว

เป้าหมาย
สาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
N/A

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.3 ขยายการดูแลผู้สูงอายุระดับ Premium Nursing Home
รหัสยุทธศาสตร์
2-23-2301-09-002

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

9. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร 7. ความสาเร็จในการเปิดให้บริการดูแล
และสร้ า งแนวทางมาตรฐาน ผู้สงู อายุ ระดับ Premium Nursing home
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
- เปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ระดับ Premium Nursing
home

เป้าหมาย
สาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
สาเร็จ

หมายเหตุ
เปิด
ให้บริการ
เดือน ก.ค.
63

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.4 เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ Stroke Intervention
รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

2-24-2401-10-002

10. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้สามารถ
ให้บริการ Stroke
Intervention

ตัวชี้วัดผลงาน
8. ความสาเร็จในการเปิดให้บริการ Stroke
Intervention

เป้าหมาย
สาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
เตรียมความพร้อม
ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
พยาบาลดูงานด้าน
intervention 2
ท่าน

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.5 สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล
รหัสยุทธศาสตร์
2-25-2501-11-403

กิจกรรม/โครงการ
11. โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันหรือ
โรงพยาบาลชั้นนาใน
ต่างประเทศในการพัฒนา
ศักยภาพของโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดผลงาน
9. ความสาเร็จในการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันหรือโรงพยาบาลชั้นนาในต่างประเทศ

เป้าหมาย
สาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
N/A

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.6 พัฒนาโรงพยาบาลบ้านแพ้วและทีมแพทย์ให้เป็นโรงเรียนแพทย์
รหัสยุทธศาสตร์
2-26-2601-12-403

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

12.โ ค ร ง ก า ร ร่ ว ม มื อ กั บ 10. ความสาเร็จในการสร้างความร่วมมือ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ก า ร
ดาเนินงานเป็นสถาบันหลัก
- จัดเตรียมหลักสูตรการ
ผลิตแพทย์
- จัดเตรียมและอบรม
บุคลากร

เป้าหมาย
สาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
N/A

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
เป้าประสงค์ 1. มีบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพเหมาะสม ในการให้บริการทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดความ
มั่นคงด้านบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและปฏิบตั ิงานแบบมืออาชีพ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.2 สร้างแรงจูงใจบุคลากร ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563

รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

3-31-3101-01-403

1. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ภายในองค์กร
- จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
ภายในโรงพยาบาลโดยการมี
ส่วนร่วมกับสาขาวิชาชีพและ
ระบบงานสาคัญ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ภายนอกองค์กร
- สนับสนุนทุนเฉพาะทาง
1) แพทย์ ทันตแพทย์
2) เภสัชกร
3) พยาบาล
4) สาขาอื่น ๆ
- หลักสูตรอื่นๆ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และการขยาย
บริการ

1. บุคลากรได้รับการอบรมและมีผล
การรั บ รองความเป็ น มื อ อาชี พ ตาม
บริบทตาแหน่งหน้าที่

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 94

2. ผลประเมินสมรรถนะ บุคลากรที่
ปฏิบั ติงานสาขาเฉพาะทางที่มีความ
ซับซ้อน

ผ่านเกณฑ์
มากกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

3-32-3201-02-403

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลนานาชาติ
รหัสยุทธศาสตร์
3-33-3301-04-403

กิจกรรม/โครงการ
4. โครงการส่งบุคลากร เข้า
รับการอบรมภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร

ตัวชี้วัดผลงาน
3. บุคลากรของหน่วยงานเป้าหมาย
ได้รับการอบรมและสามารถสื่อสาร
ภาษาที่สองตามแผนที่กาหนด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563

หมายเหตุ

ไม่น้อยกว่า
4 คน

N/A

ขออนุมัติยกเลิก
เนื่องจาก
สถานการณ์ covid19

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการการสร้างผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน
รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563

3-34-3401-05-403

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทุนจัดทาผลงานวิจยั
นวัตกรรมและการเผยแพร่
ผลงาน

4. จานวนงานวิชาการ นวัตกรรม วิจัย
ที่ได้เผยแพร่ตามแผนที่กาหนด

ไม่น้อยกว่า
5 เรื่อง

5 เรื่อง

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.5 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายองค์กร
รหัสยุทธศาสตร์
3-35-3501-06-403

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563

สาเร็จ

สาเร็จ

มากกว่า
ร้อยละ 70

ร้อยละ 74.29

6. โครงการบูรณาการศึกษา 5. ความส าเร็ จ ในการจั ด กิ จ กรรม
ดูงานและกิจกรรมการพัฒนา บูรณาการศึกษาดูงานและการพัฒนา
องค์กร (OD)
องค์กร (OD)
รุ่นที่ 1 ระดับหัวหน้างาน
1. ระดับหัวหน้างาน
รุ่นที่ 2 ระดับปฏิบัติการ
2. ระดับปฏิบัติการ
6. ผลประเมินความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร

หมายเหตุ

ปรับโครงการเป็น
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
โรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (12-13
กันยายน 2563)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.6 เพิ่มศักยภาพทีมนาด้านบริหารเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

3-36-3601-07-403

7 โครงการศึกษาดูงานองค์กร
ต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

7. ผู้ บ ริ ห ารระ ดั บ สู ง และที ม น า มากกว่าร้อย
บริหารงานระดับโรงพยาบาลได้รับการ
ละ 80
พัฒนา

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ปีงบประมาณ
2563
ร้อยละ 82.6
ปรับโครงการเป็น

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
โรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (12-13
กันยายน 2563)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence )
เป้าประสงค์: 1. เป็นผู้นาในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพื่อความรวดเร็ว
ถูกต้อง ลดขั้นตอนการทางาน
2. โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านการเงิน และมีสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เอื้อต่อ
การให้บริการทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4.1 พัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการให้บริการผู้ป่วย ให้ได้รับบริการรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึง
การลดภาระงานของเจ้าหน้าที่

รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

4-41-4101-01-407

1. โครงการ Application
รพ.บ้านแพ้ว
2. โครงการพัฒนาระบบ HIS
(EMR Soft) ในการให้บริการ
ผู้ป่วยนอกและผู้ปว่ ยใน
3. โครงการพัฒนาระบบเพือ่
รองรับสาหรับรองรับ
เทคโนโลยีการ Identify
ผู้ป่วย, ระบบ Logistic
เครื่องมือ
4. โครงการพัฒนาระบบ
Network และระบบการ
สารองข้อมูล
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
6. โครงการนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้ใน
โรงพยาบาล

4-41-4101-02-407
4-41-4101-03-407

4-41-4101-04-407
4-41-4102-05-407
4-41-4103-06-407

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

1.มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ

ไม่น้อยกว่า 3
ระบบ

2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมและ
ใช้เทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563
3 ระบบ

หมายเหตุ

100%

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4.2 สร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน โดยลดการขาดทุนในการดาเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร
รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

4-42-4201-07-402

7. โครงการพัฒนาเครือข่าย
โรงพยาบาลสาขา
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการที่ซับซ้อน เช่น CT,
MRI, Cath Lab, บริการ
Advance check up
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
Business Unit
10. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพย้ายฐานลูกค้า
ไปกลุ่มต่างชาติและประกัน
ชีวิต

3. รายได้ ข องโรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว จ.
สมุทรสาคร รวมกัน น้อ ยกว่า รายจ่ าย ไม่ เกิน
110 ล้านบาท

สาเร็จ

4-42-4202-08-402

4-42-4203-09-402
4-42-4204-10-402

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563
สาเร็จ
(62.9288
ล้านบาท)

หมายเหตุ

11

รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

4-42-4205-11-402

11. โครงการลดรายจ่ายของ
เวชภัณฑ์ ยา และพัสดุ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4.3 ขยายบริการในสาขาที่สร้างรายได้ในสาขากรุงเทพฯ
รหัสยุทธศาสตร์
4-43-4301-12-402
4-43-4302-13-402

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน

12. โครงการขยายบริ ก าร 4. รายได้ ข องโรงพยาบาลบ้า นแพ้ว สาขาใน
จั ก ษุ ใ นชั้ น 11 ของสาขา กรุงเทพ สูงกว่ารายจ่ ายไม่น้อยกว่า 80 ล้า น
สาทร
บาท
13. โครงการขยายบริ ก าร
เฉพาะทางในสาขาของ
โรงพยาบาล
- ภูมิแพ้
- ความงาม

เป้าหมาย
สาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563
สาเร็จ
(81.6546
ล้านบาท)

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เอื้อต่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รหัสยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

4-44-4401-16-402

1. โครงการปรับปรุงงาน
ระบบ ของอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ, สมเด็จย่า 1 และ
สมเด็จย่า 2
2. โครงการก่ อ สร้ า งและ
ปรับปรุงอาคาร
18. จ้างออกแบบ lanscape
หอพัก บริเวณที่ดินใหม่

4-44-4402-17-402
4-44-4403-18-402

5. ความสาเร็จในการปรับปรุงงานระบบของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตามแผนที่กาหนด

สาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2563
สาเร็จ

6. ความสาเร็จ ในการก่ อ สร้า งและปรั บ ปรุ ง
อาคารตามแผนที่กาหนด
7. ความสาเร็จในการจ้างออกแบบ lanscape
หอพัก บริเวณที่ดินใหม่

สาเร็จ

สาเร็จ

สาเร็จ

ยกเลิกรายการ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

หมายเหตุ

