
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 

กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

“ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 



 

ค าน า 

  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ20 ป ียุทธศาสตร์กลุ่มธัญญารักษ์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ท่ีจะพัฒนา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนสู่การบรรลุเปูาหมายปี พ.ศ. 2564 “ประชาชนได้รับบริการ
ทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงาน/โครงการส าคัญของโรงพยาบาลธัญญารักษ์
แม่ฮ่องสอน ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นโยบายกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ระยะเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยการด าเนินงานจะบรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของ
บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้ 

งานยุทธศาสตร์และแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการโรงพยาบาล  
ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ต่อไป 

 

 

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอ านวยการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

ก 



 

สารบัญ 
 

หน้า 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2563    ค 
ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนาปีงบประมาณ 2563       1 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม        5 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิชาการด้านยาและสารเสพติด และสนับสนุนสู่การปฏิบัติ  จ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายด้านยาและสารเสพติดที่ตอบสนอง    ฉ 

          ความต้องการของเครือข่ายอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญการบ าบัดรักษาด้านยาและสารเสพติด   ช 

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการส่งเสริม ปูองกันควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยง   ซ 

ด้านสุขภาพ    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   ฌ 

และมีประสิทธิภาพ   
โครงการงานประจ าโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ญ 

ส่วนที่ 4 ตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ      ฎ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
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วิสัยทศัน ์ “ประชาชนได้รบับรกิารทางการแพทยด์้านยาและสารเสพตดิที่มีคณุภาพและมาตรฐานวิชาชพีอย่างเสมอภาค ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔” 
เป้าหมาย

สูงสดุ 
ผูป้ว่ยยาและสารเสพตดิมีคณุภาพชวีติทีด่ ีชุมชนปลอดภัยจากปญัหายาและสารเสพตดิ และเป็นองคก์รแห่งความสุข 

พันธกจิ พัฒนาการศกึษาวจิัยและประเมินเทคโนโลยทีางการแพทย์
ด้านยาและสารเสพตดิ เพื่อผลกัดันเปน็ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ

ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ และพัฒนานิเทศ ตดิตาม
คณุภาพการบ าบดัรกัษายาและสารเสพตดิแก่เครือข่าย 

พัฒนากระบาวนการบ าบดัฟื้นฟผููต้ดิยาและสาร
เสพตดิที่มีคณุภาพและมาตรฐานวิชาชพี 

สนบัสนุนการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม และลดปัจจยั
เสี่ยงด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตร ์ พัฒนาวิชาการ
ด้านยาและสาร
เสพตดิ และ
สนบัสนุนสูก่าร
ปฏบิตั ิ

พัฒนาเครือข่ายด้านยาและสารเสพตดิทีต่อบสนอง
ความต้องการของเครือข่ายอย่างมีคณุภาพ และได้
มาตรฐาน 

พัฒนาความ
เช่ียวชาญการ
บ าบดัรกัษาด้าน
ยาและสารเสพตดิ
ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

สนบัสนุนการส่งเสริม 
ป้องกันควบคุม และลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของชุมชน 

พัฒนาระบบบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาลและมีประสทิธภิาพ 

เป้าประสงค ์ ผลงานวิชาการ
ด้านยาและสาร
เสพตดิ มคีณุภาพ
น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

เครือข่ายบรกิารมีองคค์วามรู้ และใหบ้รกิารด้านยาและ
สารเสพติดอย่างมีคณุภาพมาตรฐานสากล 

ผูป้ว่ยยาและสาร
เสพตดิ มีคณุภาพ
ชีวิตทีด่ีสามารถ
กลบัไปใช้ชีวติใน
สังคมได้อยา่งปกติ
สุข 

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันตนเองจากปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ 

โรงพยาบาลสามารถบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล  ได้อย่างมีประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

วัตถปุระสงค ์ ผลงานวิชาการมี
คณุภาพได้รบัการ
ยอมรับ และการ
ตพีิมพ์
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.สถานพยาบาลเครือข่ายมีองคค์วามรู้ สามารถ
ใหบ้รกิารดา้นยาและสารเสพตดิอย่างมีคณุภาพ
มาตรฐานสากล 
2.สถานพยาบาลเครือข่ายผา่นการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานส าหรบัสถานพยาบาลยาเสพตดิ (HA ยาเสพ
ตดิ) 

โรงพยาบาล
ใหบ้รกิาร
บ าบดัรกัษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูป้ว่ยยาและสาร
เสพตดิตาม
คณุภาพมาตรฐาน
วิชาชีพได้อยา่ง
เช่ียวชาญ 

สนบัสนุนองค์
ความรู้ในการ
ดแูลสุขภาพ
และป้องกัน
ตนเองจาก
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

ชุมชน
สามารถ
มีส่วน
ร่วมใน
การดแูล
ผูป้ว่ย
ยาและ
สารเสพ
ตดิ 

เกดิวฒันธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
เป็นองคก์รแห่ง
ความสุข อยา่งยั่งยืน 

จัดการสิ่งแวดล้อม มี
ประสทิธภิาพ เรียนรู้ และ
เยียวยา 

TMH 
Digital 
Hospital 
4.0      

พัฒนาบคุลากรให้มี
ประสทิธภิาพสูงและสามารถ
ใหบ้รกิารทีด่ีได ้

กลยทุธ ์ ผลิตผล
งาน
วิชาการ
และ
ประเมิน
เทคโนโลยี
มีคุณภาพ
ได้รับการ
ยอมรับ 

พัฒนา
และต่อ
ยอด CQI/ 
นวตกรรม
บ าบัด
ผู้ป่วยยา
และสาร
เสพติดสู่
เวที
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ 

ถ่ายทอด 
นิเทศ 
ก ากับ 
เครือข่าย 
บริการ
ด้านยา
และสาร
เสพติด 

พัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ด้านยาและ
สารเสพติด
ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
และ
กรมการ
แพทย ์

พัฒนา
ศักยภาพ
การ
รับส่งต่อ
บริการ
ด้านยา
และสาร
เสพติด 

พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐาน
สถานพยาบาล
ยาเสพติด 

พัฒนา
ระบบ 
Service 
plan 
กัญชาทาง
การแพทย ์

พัฒนา
เครื่องมือ
ส าหรับ
การดูแล
ผู้ป่วยยา
และสาร
เสพติด 

พัฒนา
ความ
เชี่ยวชาญ
ในการ
ดูแลผู้ป่วย
ยาและ
สารเสพ
ติดของ
เจ้าหน้าท่ี 

เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ
ทางด้าน Health 
literacy 

การพัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชนโดย
การมีส่วน
ร่วมในการ
ดูแลผู้ป่วย
ยาและสาร
เสพติด 

พัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน   

องค์กร 
Happy 
workplace 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
และความ
ปลอดภัย 

TMH 
Digital 
Hospital 
4.0 

ส่งเสริม
ค่านิยม 
วัฒนธรรม 
แบบ
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

องค์กร
พฤติกรรม
บริการเป็น
เลิศ
(Excellence 
Service 
Behavior) 

พัฒนา
บุคลากร 
Key 
success 
person 

ค 



 

ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนาปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติ 2580 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ 

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เน้นการกระจายทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอ 

ต าบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้ อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้
น้อย 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ ในการปูองกันโรค

อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
บริการสาธารณะของภาครัฐ ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่าง มี

ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บท  1. ความม่ันคง 
แผนย่อย  1. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา  1. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  - สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพให้เครือข่ายที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดูแล รักษาผู้ติดยาเสพติดให้ได้มาตรฐาน 
  - ขับเคลื่อนนโยบายยาเสพติดตามระบบบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ (Service plan) 
แผนแม่บท  4. อุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคต 
แผนย่อย  9. อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 
แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 

บริการ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นย า และการจัดท าฐานข้อมูล) 
แผนแม่บท  11. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนย่อย  16. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
  17. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

18. การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
แนวทางการพัฒนา  1. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 
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ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
 
แผนแม่บท  13. การสร้างเสริม สุขภาวะที่ดี 
แผนย่อย  37. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข

ภาวะ 
  38. การใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

39. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวดี 
40. การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา  1. สร้างเสริมความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย 
2. ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะโดยผลักดันการ

สร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของประชาชน 

3. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล 
ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอ านาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน 

4. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกลเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 

5. พัฒนาก าลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสร้างและพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านสุขภาพ 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

“ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจกัน
ท างาน ที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คน
ไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บปุวยโรคเรื้อรัง 

(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีส่งเสริมการออก
ก าลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีพัฒนาการ
สมวัย มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 

(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดจ านวนผู้ปุวย
ติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามาจัดบริการ
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ โดยก ากับดูแลให้มีมาตรฐาน 
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(2.4) จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ปูองกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าการคุ้มครองผู้บริโภค โดย
ความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนรวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทาง
สาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ 

3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ าลดความแออัด ลด
ระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(3.1) เพ่ิมศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ิมขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และก าลังคนที่
เพียงพอ 

(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็นหมอประจ า
บ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูลและแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ ได้แก่ 
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาลระบบส่งต่อ ตลอดจน
การเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใน
การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยเร่งศึกษาวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยก าหนดกลไกการด าเนินงานที่รัดกุมเพ่ือ
มิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

(4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งด้านระบบบริการทางการแพทย์ การ
สร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้ของประชาชน ให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานกระจายอ านาจการ

บริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพ่ือความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ดียิ่งขึ้น 

(5.2) สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับการดูแลบุคลากร
ตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน ความปลอดภัย และความสุขในการท างาน การพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าในอาชีพ 
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ20 ปี 

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 
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ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ Prevention & Promotion Excellence 
1. ผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน  
2. สถานพยาบาลได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามที่ก าหนด 
3. GREEN & CLEAN Hospital 

บริการเป็นเลิศ Service Excellence 
1. หน่วยบริการผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) 
2. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 

บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence 
1.พัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ  
2. พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพ  
3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน  
4. พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล Governance Excellence 
1. ผ่านการประเมิน ITA  
2. พัฒนางานวิจัย  
3. สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
4. ลดความเหลื่อมล้ า 
5. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

 
ยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ 

“ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค  
ภายในปี พ.ศ. 2564” 

1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 
2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health  

Care) 
3. พัฒนาแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญและเพียงพอกับความต้องการของ 

ประเทศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ 

  
ยุทธศาสตร์กลุ่มธัญญารักษ์ 

1. พัฒนาวิชาการ มาตรฐานการรักษาที่เป็นเลิศด้านยาและสารเสพติด 
2. สร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ และวิชาการ 
3. พัฒนา TYR Addiction  Smart center 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

บริบทองค์กร (CONTEXT) 
1. โรงพยาบาลเฉพาะทาง(ระดับตติยภูมิ) ขนาดบริการ 90 เตียง 

        - ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 65 เตียง 
       - บ าบัดยา 25 เตียง  

2. พัฒนา ถ่ายทอดวิชาการ และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด 

3. ให้บริการ ส่งเสริม ปูองกัน และบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาและสารเสพติดทุกประเภทแบบผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยใน  

4. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เขตบริการสุขภาพที่ 1.1 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

กรอบอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ประเภท กรอบ
อัตราก าลัง 

ปฏิบตัิงาน
จริง 

ยืม
ไป 

ยืม
มา 

ลา
ศึกษา 

ว่าง 

ข้าราชการ   ๕๘ ๕๑ ๐ ๐ ๐ ๗ 

  แพทย ์ ๕ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ 

  เภสัชกร ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ 

  พยาบาล
วิชาชีพ 

๓๔ ๓๓ ๐ ๐ ๐ ๑ 

  วิชาชีพอื่น ๆ ๑๗ ๑๓ ๐ - ๐ ๔ 

ลูกจ้างประจ า   ๓ ๓ - - - - 

พนักงานราชการ   ๒๑ ๒๑ - - - - 

พนักงาน
กระทรวงฯ 

  ๑๙ ๘ - - - ๑๑ 

รวม ๑๐๑ ๘๓ ๐ ๐ ๐ ๑๘ 

        
หมายเหตุ : พนักงานจ้างเหมา มีท้ังหมด 34 คน      
 
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่: 

 Alcohol dependence เนื่องจากมีแหล่งผลิตสุราชุมชนในพ้ืนที่ ท าให้มีอุบัติการณ์สูงต่อการเกิดโรค 
Alcohol dependence และเสี่ยงต่อการติดซ้ า (Relapse)  
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Opioids dependence เนื่องจากมีแหล่งปลูกฝิ่นในพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ท าให้เป็น
ปัญหาในพื้นที ่

Amphetamine dependence เนื่องจากมีเขตติดต่อชายแดน ที่เป็นแหล่งผลิตยาบ้า ท าให้มีการ
ระบาด 
 
ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพัฒนา: 

Alcohol dependence พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย alcohol withdrawal delirium, การดูแล
ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยสุราและการดูแลโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

Opioids dependence พัฒนาระบบการให้ยาทดแทน คือ การให้เมทาโดนระยะยาว
(Mathadonemaintenance treatment) เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางยากล าบาก เข้าถึงการ
ให้บริการยาก จึงต้องสนับสนุนให้ รพช. สามารถจ่าย methadone เองได้ เพ่ือการเข้าถึงของผู้ป่วยกลุ่มนี้และ
มีการวัดคุณภาพชีวิตหลังการเข้ารับการบ าบัด การส่งเสริมการให้บริการเมทาโดนในเครือข่าย โดยในปี 2561 
ได้จัดตั้งคลินิกเมทาโดนในโรงพยาบาลชุมชน น าร่องที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อยและโรงพยาบาลปางมะผ้า เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายและอุปสรรคด้านการคมนาคมในการเข้ามารับบริการของกลุ่มผู้ป่วยที่รับสารทดแทนเมทาโดนระยะ
ยาว และยังส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการบริการใกล้บ้าน 

Amphetamine dependence พัฒนาระบบการให้บริการ ดูแลผู้ป่วยยาบ้าและการขยายบริการเชิง
รุกกลุ่มผู้ป่วยยาบ้าในพ้ืนที่ต่างอ าเภอ 

 
จุดแข็งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน (Strengths) 

S1 : ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลงานวิจัย  มีการสนับสนุน งบประมาณโครงการ ส าหรับ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านศึกษาวิจัยในองค์กร จึงเป็นประเด็นส าคัญ ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา 
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

S2 : องค์กรมีการบริหารยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพท าให้การบริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

S3 : องค์กรมีการน าแนวคิดการพัฒนาบุคลากรแบบ 70:20:10 มาใช้ท าให้บุคลากรมีการพัฒนา
ทักษะที่ดีข้ึน 

S4 : ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ และสมรรถนะด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีมุมมองที่
กว้างไกลและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

S5 : เป็นหน่วยงานวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาและสารเสพติดท าให้ได้รับการยอมรับจากเครือ 
ข่ายและสถานบริการในพ้ืนที่ จึงท าให้ท าให้ เครือข่ายและชุมชน ยอมรับและมีความร่วมมือในการร่วมการ
ติดตาม ดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง 

S6 : ทีมน าให้ความส าคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร   มีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณภาพชีวิต   จึงเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) 

S7 : เป็นหน่วยงานตติยภูมิที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาและสารเสพติดและมีบุคลากรทางการแพทย์
เฉพาะทางในการบ าบัดรักษาท าให้มีความพร้อมในการพัฒนารูปแบบการให้บริการจึงท าให้สามารถยกระดับ
การให้บริการสู่ Standard of Practice (SOP) 
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S8 : ทีมบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

S9 : บุคลากรโรงพยาบาลมีความรักสามัคคีและมีการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใน
การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

S10 : ชุมชนโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนเล็กๆที่มีความสงบสุข มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้บุคลากรใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและมี
ความปลอดภัยจากการท างาน ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

S11 : องค์กรได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆท าให้เกิดความเชื่อม่ันจากประชาชนและเครือข่าย  
S12 : มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่เพียงพอพร้อมใช้ในการดูแลผู้ปุวยทุกสถานการณ์ 
S13 : องค์กรเป็นแหล่งศึกษาดูงานและได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากเครือข่าย ท าให้ต้องพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
S14 : บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและเครือข่าย 

 
จุดอ่อนของโรงพยาบาลในปัจจุบัน (Weakness) 

W1 : บุคลากรหมุนเวียนบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร 
W2 : ขาดการน านโยบายประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ลงสู่การปฏิบัติ 
W3 : ขาด Key success person และการเตรียมการถ่ายทอดงานส าหรับเป็นผู้รับผิดชอบในงานที่

เป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กรในรุ่นถัดไป 
W4 : ขาดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ภายในองค์กร 
W5 : ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางบางสาขา เช่น จิตแพทย์ นักจิตกรรมบ าบัด 
W6 : ขาดการวิเคราะห์ความต้องการและความขาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
W7 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีระบบบริหารจัดการ การก ากับติดตามที่มีประสิทธภาพ 

 
โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาล (Opportunity) 

O1 : เป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมการแพทย์ซึ่งเป็นกรมวิชาการ   ท าให้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และ
วิชาการ และสามารถพัฒนาผลงานวิชาการได้จึงเป็นประเด็นส าคัญในการ สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

O2 : กรมการแพทย์สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ technology assessment อย่างต่อเนื่อง โดยการ
ก าหนดนโยบายและตัวชี้วัด  technology assessment จึงเป็นประเด็นท าให้หน่วยงานมีการพัฒนาและ
ประเมิน  technology assessment อย่างต่อเนื่อง  

O3 : กรมการแพทย์มีการก าหนดนโยบาย ระบบบริการสุขภาพ Service plan ด้านยาและสารเสพ
ติด  เครือข่ายบริการสุขภาพ ต้องการองค์ความรู้ด้านยาและสารเสพติด  จึงเป็นประเด็นส าคัญในการ พัฒนา
ทีมวิทยากรเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายสุขภาพ   

O4 : เครือข่ายบริการสุขภาพให้การยอมรับและเชื่อมั่น โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการ
พัฒนาคุณภาพการบ าบัดรักษายาและสารเสพติด จึงท าให้หน่วยงานได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในการ
วิเคราะห์ความต้องการของหลักสูตร          

O5 : นโยบายกรมการแพทย์ส่งเสริม การสร้างองค์กรแห่งความสุข 
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O6 : นโยบายด้านยาและสารเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขมีความชขัดเจนในประเด็นของ Harm 
Reduction, CBTx, PP&P เป็นต้น 

O7 : นโยบายของรัฐบาลและกรมการแพทย์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศจึงท าให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

O8 : ผลงานวิชาการด้านยาและสารเสพติดในพ้ืนที่สูงค่อนข้างมีน้อยท าให้ผลงานวิชาการได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ 

O9 : นโยบายของประเทศเปิดรับประชาคมอาเซียน ท าให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนางานด้านวิชาการ 
บริการ และภาษาต่างประเทศ 

O10 : มีแหล่งกองทุนที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างรายได้ของโรงพยาบาล 
O11 : เป็นหน่วยงานเฉพาะทางด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด  ท าให้สามารถประเมินเทคโนโลยี การ

บ าบัดรักษาขององคก์รได้ จึงเป็นประเด็นส าคัญในการมีบทบาท หรือผลักดัน ให้เกิดการประเมินเทคโนโลยี   
 
ภาวะคุกคามของโรงพยาบาลในปัจจุบัน (Threat) 

T1 : ลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นพื้นที่สูง สลับหุบเขาและสูงชัน การคมนาคมที่ยากล าบาก พ้ืนที่ตั้งของ
องค์กรและเครือข่ายที่ห่างไกลกันท าให้หน่วยงานกับเครือข่าย ติดต่อประสานงานที่ล าบากขาดความต่อเนื่อง 
และความสม่ าเสมอในการประสานร่วมมือกับเครือข่าย 

T2 : ในบางชุมชนมีเครือข่ายค้ายาเสพติดท าให้เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชุมชนและ
เครือข่ายจึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และการติดตามดูแลผู้ปุวยของเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ 

T3 : ระบบฐานข้อมูลกรมการแพทย์มีความหลากหลายไม่สามารถรวมฐานข้อมูลร่วมกันได้ ท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลได้ 

T4 : เนื่องจากความไม่แน่นอนทางด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลและการกรมการ
แพทย์ จึงมีนโยบายลดสัดส่วนงบประมาณด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ จึงท าให้องค์กรได้รับ
งบประมาณสนับสนุนลดลง 

T5 : ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้เกิดปัญหาปากท้องส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด ยากจน 
อาจน าไปสู่การใช้ยาและสารเสพติด  

T6 : แนวโน้มสังคมปัจจุบันเป็นสังคมก้มหน้าการเสพติดsocial มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวท าให้กลุ่มเด็กและวัยรุ่นเข้าถึงสื่ออบายมุขซ่ึงน ามาสู่การใช้ยาเสพติดได้ง่ายขึ้น  

T7 : การพัฒนาคลินิกเมทาโดนของหน่วยงานสังกัดส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าให้ผู้ปุวยเมทา
โดนขององค์กรมีแนวโน้มลดลง 
 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1. ลักษณะของทางภูมิศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงานหรือส่งต่อผู้ปุวย 
2. การบริหารจัดการด้านการเงินและการคลังเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บและเพ่ิมรายได้ 
3. อัตราการหมุนเวียนบุคลากรสูง ส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
4. ปัจจัยที่หลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ยาและสารเสพติด ท าให้มีผลต่อกระบวนการเข้ารับ

การรักษาตลอดจนถึงการเสพติดซ้ าและการเพิ่มขึ้นของผู้ปุวยรายใหม่ 
5. การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ความไม่ชัดเจนของนโยบายยาและสารเสพติดของประเทศไทย 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
1. เป็นสถานบริการเฉพาะด้านยาและสารเสพติด มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะครอบคลุม ท าให้มี

ความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านยาและสารเสพติด 
2. มีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถตอบสนองการ

ให้บริการได้รวดเร็ว 
3. สถานบริการมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เอ้ือต่อการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
4. บุคลากรขององค์กรอยู่ในช่วงวัยที่พร้อมต่อการพัฒนา 
5. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอื้อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

1.สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านผู้ติดยาและสารเสพติด การประกาศใช้พรบ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาและสารเสพติด พ.ศ. 2545 ต้องให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด โดยต้องมี
การเตรียมการด้านองค์ความรู้ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการอบรมด้านวิธีการชุมชนบ าบัดทั้งในและต่างประเทศ 
ด้านสถานที่ต้องมีการวางแผนด้านอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
บริหารงานต่างๆ ให้พร้อมรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

2.การเพ่ิมขึ้นของสถานบริการด้านการบ าบัดรักษายาและสารเสพติดท าให้องค์กรต้องพัฒนาตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน 

3.การเพ่ิมจ านวนผู้ปุวยส่งต่อจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์และโรงพยาบาลชุมชนที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
4.นโยบาย Harm reduction, CBTx, PP&P จากกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการให้บริการด้าน

ยาเสพติดให้เข้าถึงประชาชน 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

1. ผลงานวิชาการมีคุณภาพได้รับการยอมรับ และการตีพิมพ์ภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. สถานพยาบาลเครือข่ายมีองค์ความรู้ สามารถให้บริการด้านยาและสารเสพติดอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานสากลและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด) 
3. โรงพยาบาลให้บริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาและสารเสพติดตามคุณภาพ

มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ 
4. สนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและปูองกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและชุมชน

สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยยาและสารเสพติด" 
5. บริหารจัดการองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เป็นองค์กรแห่งความสุข  อย่าง

ยั่งยืน จัดการสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ และเยียวยา พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถ
ให้บริการที่ดีได ้สู่ TMH Digital Hospital 4.0      
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

1. ผลงานวิชาการด้านยาและสารเสพติด มีคุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. เครือข่ายบริการมีองค์ความรู้ และให้บริการด้านยาและสารเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
3. ผู้ปุวยยาและสารเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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4. ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการปูองกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
5. โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล      
 

ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญขององค์กร (key success factor) 
1. การให้บริการบ าบัดรักษายาและสารเสพติดที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. องค์กรให้การสนับสนุนวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ที่ส าคัญด้านยาและสารเสพติด 
3. การประสานงานและบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายการให้บริการสุขภาพ 
4. บุคลากรมีองค์ความรู้เฉพาะทางส าหรับการดูแลผู้ปุวยยาและสารเสพติด 
5. ทีมน าและบุคลากรมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์กรและมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
6. เป็นองค์กรธรรมภิบาลและมีความสุข 
7. เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อม สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาและสารเสพติด 
8. กรมการแพทย์ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ 
9. โครงสร้างและนโยบายมีความชัดเจน ท าให้สามารปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
10. โรงพยาบาลเปิดโอกาสให้บุคคลากรสามารถสร้างสรรค์ความคิด(Creative thinking)ในการ

พัฒนากระบวนงาน 
 
ความสามารถเฉพาะองค์กร (core competency) 

1. การบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาและสารเสพติดระดับตติยภูมิ 
2. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาและสารเสพติดรูปแบบชุมชนบ าบัด 
3. การดูแลผู้ปุวยยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน 
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วิสัยทัศน์
“ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

พันธกิจ
๑. พัฒนาการศึกษาวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด เพือ่ผลักดันเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ
๒. ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองค์ความรู้ และพัฒนานิเทศ ติดตามคุณภาพการบ าบัดรักษายาและสารเสพติดแก่เครือข่าย
๓. พัฒนากระบาวนการบ าบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาและสารเสพติดทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
4. สนับสนุนการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
เป้าหมายสูงสุด
ผู้ป่วยยาและสารเสพติดมีคุณภาพชีวิตทีดี่ ชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาและสารเสพติด และเป็นองค์กรแห่งความสุข
เขม็มุ่ง

1. การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด
2. เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพของประชาชน
3. เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ทีม่ีความสุข
ค่านิยม
บุคลากรทรงคุณค่า มีความมุ่งมั่น สรรสร้างนวัตกรรม ท างานเป็นทีม เพือ่ผู้ป่วยและลูกค้าเป็นส าคัญ
ยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาวิชาการด้านยาและสารเสพติด และสนับสนุนสู่การปฏิบัติ
๒. พัฒนาเครือข่ายด้านยาและสารเสพติดทีต่อบสนองความต้องการของเครือข่ายอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๓. พัฒนาความเชี่ยวชาญการบ าบัดรักษาด้านยาและสารเสพติดทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สนับสนุนการส่งเสริม ป้องกันควบคุม และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ

ง
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์ที ่๑. พัฒนาวิชาการดา้นยาและสารเสพตดิ และสนับสนุนสู่การปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองผู้อ านวยการด้านการพฒันาระบบสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบรอง  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์

เป้าประสงค์   
ผลงานวิชาการด้านยาและสารเสพติด มีคุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
ผลงานวิชาการมีคุณภาพได้รับการยอมรับ และการตีพิมพ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตวัชี้วัด
                1. ทิศทางงานวิชาการ (Research , TA , CPG , MD)  เพือ่การน าไปใช้ประโยชน์ 
                2. ระดับความส าเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์
                3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
กลยุทธ์

               1. ผลิตผลงานวิชาการและประเมินเทคโนโลยีมีคุณภาพได้รับการยอมรับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรอง คณะกรรมการจัดการความรู้โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

               2. พัฒนาและต่อยอด CQI/ นวตกรรมบ าบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดสู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรอง กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

จ
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   246,845            -      24,700    13,100      5,800    66,700    65,350            -      15,000            -      20,000    31,500      4,695

   198,995            -      19,000    13,100      5,800    46,600    50,000            -      15,000            -      20,000    24,800      4,695

1 ประโยชน์ที่ได้รับ 85,195       -           -           5,500       -           20,000     -           -           15,000     -           20,000     20,000     4,695       

5,500        20,000      

15,000      

20,000      

20,000      4,695        

ตัวชี้วัด

2 ประโยชน์ที่ได้รับ 113,800 -           19,000     7,600       5,800       26,600     50,000     -           -           -           -           4,800       -           

3,800          3,800        

11,400        11,400      

13,400        3,800        5,800        3,800        

21,200        21,200      

 -นางดวงใจ 
โชติกาญน์ชย
เกษม

โครงการจัดการความรู้ส าคัญของ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

4. จัดท าคู่มือ บสต.
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งาน บสต.

เพื่อรวบรวม
และจัดท า
องค์ความรู้
ส าคัญ และ
ส่งเสริม
สนับสนุนให้
เกิดการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายใน
องค์กร  

แพทย์ 
พยาบาล 
สหวชิาชีพ
และบุคลากรที่
เกีย่วข้อง

ตัวชี้วัด 
จ านวนองค์ความรู้จ าเป็น
ที่มีการแลก เปล่ียนและ
น าสู่การปฏบิัติ

 
งบประมาณ

กิจกรรมหลัก
1. ทบทวนคณะกรรมการจัดการความรู้

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ "สร้างส่ืออย่าง
สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟฟกิ"

2. ประเมินคู่มือส าหรับบุคลากรใหม่

ยทุธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาวชิาการดา้นยาและสารเสพตดิ และสนับสนุนสู่การปฏบิตัิ

กลยทุธ ์ 1. ผลติผลงานวชิาการและประเมนิเทคโนโลยมีคุีณภาพไดร้ับการยอมรับ

4. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
3. จัดท ารูปเล่ม

โครงการวิจัยประสิทธิผลการจัดการ
ความเครียดด้วยกิจกรรมศิลปะและดนตรี
บ าบดั ในผู้ปว่ยยาเสพติด โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการ

เพื่อศึกษา
ประสิทธผิล
ของกิจกรรม
กลุ่มในการ
ลดความ
เครียดของผู้
เข้ารับการ
ฟื้นฟสูมรรถ
ภาพผู้ติดยา
เสพติด

ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟสูมรรถ
ภาพผู้ติดยา
เสพติด ใน
รูปแบบชุมชน
บ าบัดบ้าน
แสงตะวนั
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 
จ านวน 80 คน

1. มีรูปแบบกิจกรรม
กลุ่มในการลด
ความเครียดและ
พฤติกรรมการหลบหนี
  2. แนวทางการ
ส่งเสริมการลด
ความเครียดในกลุ่ม
ผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับ
การรักษาในระบบ
บังคับบ าบัด

เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้
ในหน่วยงาน สามารถ
น าไปพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรมล า
ดบั วตัถุประสงค์

ประโยชน์ที่ไดร้ับ/
ตวัชี้วดั

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

1. รูปแบบกิจกรรมใน
การจัดการความเครียด

2. ระดับความเครียด
ของผู้ปุวยลดลง

 -นางพวงทพิย์ 
สังเกตุใจ
 -นางดวงใจ 
โชติกาญน์ชย
เกษม
 -นางสุพฐัชญา 
นิลมล
 -นางกิ่งกาญจน์
 สุนภาวรานนท์

งบประมาณปทีี่
 1 = 87,670 
ใช้ไป 81,895 
บาท 
(172,865)

2. อภปิรายผลและสรุปผลการวจิัย

กิจกรรมหลัก
1. เก็บข้อมูล

3. ระดับความส าเร็จ
ของโครงการวจิัย

จ-1 
แผนปฏบิัติการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมล า
ดบั วตัถุประสงค์

ประโยชน์ที่ไดร้ับ/
ตวัชี้วดั

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

28,800        28,800      

22,800        22,800      

7,600          7,600        

4,800          4,800        

47,850 - 5,700 - - 20,100 15,350 - - - - 6,700 - 
3 ประโยชน์ที่ได้รับ 47,850 - 5,700 - - 20,100 15,350 - - - - 6,700 - 

5,700          5,700        

ตัวชี้วัด

15,350        15,350      

6,700          6,700        

20,100      

2. ประชุมคัดเลือกผลงาน/ปรับแก้ไขผลงาน
วชิาการ

โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมทีมเพื่อเตรียมการ

6. ประชุมเชิงปฏบิัติการฝึกทักษะการใช้
งานระบบบริหารความเส่ียง HRLS และ 
ระบบ Back office

กลยทุธ ์2. พัฒนาและตอ่ยอด CQI/ นวตกรรมบ าบดัผู้ปว่ยยาและสารเสพตดิสู่เวที
วชิาการระดบันานาชาติ

7. อบรมให้ความรู้การเรียนรู้สู่การพฒันา
อย่างต่อเนื่อง

8. ประชุมเชิงปฏบิัติการประเมินอาการไม่
พงึประสงค์จากยาเบื้องต้น

9. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

3. ถ่ายทอดการเขียนผลงานวชิาการอย่างมี
คุณภาพ

4. สรุป/ประเมินผลการด าเนินโครงการ

1. จ านวนผลงาน
วชิาการที่ได้รับการ
เผยแพร่
2. จ านวนผลงาน
วชิาการที่ได้รับการ
ตีพมิพใ์นวารสาร TCI1

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน

เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
ให้บุคลากร
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน
เผยแพร่
ผลงานวชิาการ

 -นางดวงใจ 
โชติกาญน์ชย
เกษมผลงานวชิาการได้ และมี

ผลงานวชิาการที่ได้รับ
การตีพมิพ ์และเผยแพร่
สู่เวทีระดับนานาชาติ

20,100        

จ-2 
แผนปฏบิัติการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์ที ่2. พัฒนาเครือขา่ยดา้นยาและสารเสพตดิทีต่อบสนองความตอ้งการของเครือขา่ยอย่างมคุีณภาพ และไดม้าตรฐาน
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองผู้อ านวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบรอง  รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล
เป้าประสงค์   
                 เครือข่ายบริการมีองค์ความรู้ และให้บริการด้านยาและสารเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. สถานพยาบาลเครือข่ายมีองค์ความรู้ สามารถให้บริการด้านยาและสารเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สถานพยาบาลเครือข่ายผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด)
ตวัชี้วัด
                1. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ
                2. ร้อยละของสถานพยาบาลยาเสพติดทีผ่่านการรับรองคุณภาพ
กลยุทธ์
                1. ถ่ายทอด นิเทศ ก ากับ เครือข่าย บริการด้านยาและสารเสพติด
ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
                2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านยาและสารเสพติดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
                3. พัฒนาศักยภาพการรับส่งต่อบริการด้านยาและสารเสพติด 
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด
                4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
                5. พัฒนาระบบ Service plan กัญชาทางการแพทย์
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานเภสัชกรรม

ฉ
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
    344,000           -             -        9,500           -      15,200           -             -      88,550           -      84,100           -             -   

     146,650              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -   

1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 146,650     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

กิจกรรมหลัก

15,250        

119,800      
11,600        

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563

กลยทุธ์  1. ถ่ายทอด นิเทศ ก ากับ เครือขา่ย บริการด้านยาและสารเสพติด
บคุลากร
สาธารณสุข
และเครือ 
ข่ายจังหวดั
แม่ฮ่องสอน 

 
งบประมาณ

ประโยชน์ที่
ได้รับ/ตัวชี้วัด

ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือขา่ยด้านยาและสารเสพติดที่ตอบสนองความต้องการ
ของเครือขา่ยอยา่งมคุีณภาพ และได้มาตรฐาน

ล า
ดับ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

 -นางกฤติกา มะ
โนวัน

2. ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาระบบการ
ดูแลผู้ปว่ยเพือ่ลดอันตรายจากการใช้ยา แก่
เครือข่ายในเขตบริการสุขภาพ

3. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน

บคุลากร
สาธารณสุขและ
เครือข่ายร่วม
พฒันาระบบ
บริการลด
อันตรายจาก
การใช้ยาเสพ
ติดแบบรอบ
ด้าน ด้วย
ความรู้ ทัศนคติ
ที่เหมาะสม

1. ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศูนย์ความรู้
และลดอันตรายจากการใช้ยา

โครงการพัฒนาระบบบรกิาร HARM 
Reduction 1. มีสถานบริการที่ผู้เสพ

 ผู้ติดสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างเหมาะสม
2. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานลด
อันตรายจากการใช้ยา
เสพติด

ฉ-1
แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563

 
งบประมาณ

ประโยชน์ที่
ได้รับ/ตัวชี้วัดล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

      93,550              -                -          9,500              -        15,200              -                -        49,850              -        19,000              -                -   

2 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 93,550           -          -          9,500       -          15,200     -          -          49,850     -          19,000     -          -          

9,500          9,500        

3,800          3,800        

46,050        46,050      

30,400        15,200      15,200      

3,800          3,800        

บคุลากรทาง
การแพทย์ที่
เกี่ยวข้องด้าน
งานเวชสถิติ
และจัดเก็บ
ค่าบริการ
ทางการ 
แพทย์ของ
สถาน
พยาบาล
เครือข่ายใน
เขตพืน้ที่
รับผิดชอบ 
จังหวดั
แม่ฮ่องสอน 
จ านวน ๕๐ 
คน

ตวัชีว้ัด
1. ค่าดัชนีผู้ปว่ยใน 
(Case Mix Index : CMI)
2. การตรวจสอบ
คุณภาพการบนัทึกเวช
ระเบยีน
2.1 (External Audit 
OPD) ร้อยละ ๗๕
2.2 (External Audit 
IPD) ร้อยละ ๘๐
2.3 (Internal Audit 
OPD) ร้อยละ ๘๕
2.4 (Internal Audit 
IPD)  ร้อยละ ๘๕

กลยทุธ์  2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศด้านยาและสารเสพติดของจงัหวัด
แมฮ่อ่งสอนและกรมการแพทย์

3. ประชุมเชิงปฏบิติัการเพิม่การเรียนรู้การ
สรุปการวนิิจฉัยโรคและหตัถการ และการให้
รหสัโรคและรหสัหตัถการของโรงพยาบาล
ธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอนและสถานบริการ
เครือข่ายสุขภาพ

 -นายวีรพันธ์  
ทองดี
 -นางกฤตยา   
ปัญโญ

ค่าดัชนีผู้ปว่ยใน (Case 
Mix Index: CMI)
2. คุณภาพการบนัทึก
เวชระเบยีน ผ่านเกณฑ์
3. ประสิทธภิาพการ
เรียกเก็บชดเชยค่าบริการ

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการจัดเก็บรายไดแ้ละพัฒนาการ
บนัทกึขอ้มลูดา้นสุขภาพเพ่ือการดแูล
ผู้ปว่ยยาและสารเสพตดิในเครอืขา่ย
สุขภาพจังหวัดแมฮ่อ่งสอน

กิจกรรมหลัก

๑. เพือ่พฒันา
ศักยภาพ
บคุลากรด้าน
การวนิิจฉัย
โรคและ
หตัถการ การ
ใหร้หสัโรค
2. เพือ่ตรวจ 
สอบ เพิม่
ประสิทธภิาพ
การเรียกเก็บ
ชดเชยค่า 
บริการทาง
การแพทย์
3. เพือ่พฒันา
คุณภาพการ
บนัทึกเวช
ระเบยีนผู้ปว่ย
4. เพือ่เพิม่ค่า
ดัชนีผู้ปว่ยใน 
(Case Mix 
Index : CMI)

๑. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีนและด้านสิทธิ
การรักษาผู้ปว่ย

๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบยีน

4. ประชุมเชิงปฏบิติัการ (Internal Audit)

5. ประชุมสรุปผล

ฉ-2
แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563

 
งบประมาณ

ประโยชน์ที่
ได้รับ/ตัวชี้วัดล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -   

1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ไมใ่ชง้บประมาณ -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

ตวัชีว้ัด

 103,800              -                -                -                -                -                -                -        38,700              -        65,100              -                -   

1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 103,800     -          -          -          -          -          -          -          38,700     -          65,100     -          -          

ตวัชีว้ัด

65,100        65,100      

ผู้ปว่ยฉุกเฉินปลอดภยั
ไม่ทุพพลภาพหรือ
เสียชีวติ

กิจกรรมหลัก
พฒันาศักยภาพการรับส่งต่อบริการด้านยา
และสารเสพติด

สรุปผล
ร้อยละ 95 ของผู้ปว่ย
ฉุกเฉินปลอดภยัไม่
ทุพพลภาพหรือเสียชีวติ

4. ร้อยละสถาน
พยาบาลที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ

2. น าเสนอข้อมูลการด าเนินผลการ
ด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก
1. เยี่ยมส ารวจเพือ่ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ

กลยทุธ์ 4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติด
โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร และตดิตาม
นิเทศเพ่ือพัฒนาและรบัรองคุณภาพสถาน
บ าบดัฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ ผู้ตดิยาเสพตดิ 
เครอืขา่ยโรงพยาบาลธัญญารกัษ์
แมฮ่อ่งสอน

 -นางเกษร มูล
ฟอง
 -นายอนันต์ 
สังเกตุใจ
 -นางณิชาลฎา 
พิทักษ์

งบสบยช. 
30,000

 

2. ร้อยละสถาน
พยาบาลที่ส่งแบบ
ประเมินตนเอง ได้รับ
การติดตาม

สนับสนุนและกระตุ้นให้
เกิดการพฒันาคุณภาพ 
มีกลไกในการติดตาม ให้
ได้มาตรฐาน

1. จ านวนสถาน
พยาบาลที่ส่งแบบ
ประเมินตนเอง

38,700      38,700        

บคุลากร
สาธารณสุข
และเครือ 
ข่ายจังหวดั
แม่ฮ่องสอน

สถานพยาบาล
ยาและสาร
เสพติดเครือ 
ข่ายจังหวดั
แม่ฮ่องสอน 
รวมจ านวน
4 แหง่ ได้แก่
รพ.แม่สะเรียง
รพ.ขุนยวม 
รพ.แม่ลาน้อย
รพ.ปาย
เรือนจ า
แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรบัส่งตอ่
บรกิารดา้นยาและสารเสพตดิ

เพือ่พฒันา 
บคุลากร /แผน
ติดตาม รวมถึง
สนับ
สนุนใหเ้กิด
การพฒันา 
ของสถาน
บ าบดัยาและ
สารเสพติด ให้
ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

 - นางกฤติกา 
มะโนวัน

เพือ่พฒันา
ศักยภาพการ
รับส่งต่อ
บริการด้านยา
และสารเสพติด

กลยทุธ์ 3. พัฒนาศักยภาพการรับสง่ต่อบริการด้านยาและสารเสพติด

ฉ-3
แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563

 
งบประมาณ

ประโยชน์ที่
ได้รับ/ตัวชี้วัดล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -   

1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ไมใ่ชง้บประมาณ -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

ตวัชีว้ัด

6. กิจกรรมพัฒนาแนวทางกัญชาทาง
การแพทย์

 -นางกนิษฐา 
นิ่มสกลุ

บคุลากรมีความรู้ เข้าใจ
และสามารถใหค้ าแนะ
น า ได้อย่างถูกต้องพฒันาแนวทางกัญชาทางการแพทย์

สรุปผล
ร้อยละของบคุลากรที่
ผ่านการอบรมแนวทาง
กัญชาทางการแพทย์

เพือ่ถ่ายทอด
องค์ความรู้
เร่ืองกัญชาทาง
การแพทย์แก่
สถานบาลการ
เครือข่าย

บคุลากร
สาธารณสุข
และเครือ 
ข่ายจังหวดั
แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมหลัก

กลยทุธ์ 5. พัฒนาระบบ Service plan กัญชาทางการแพทย์

ฉ-4
แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์ที ่3. พัฒนาความเชี่ยวชาญการบ าบัดรักษาดา้นยาและสารเสพตดิทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์
ผู้รับผิดชอบรอง  รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล
เป้าประสงค์   
               ผู้ป่วยยาและสารเสพติด มีคุณภาพชีวิตทีดี่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
วัตถุประสงค์
               โรงพยาบาลให้บริการบ าบัดรักษาและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาและสารเสพติดตามคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ
ตวัชี้วัด

          1. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติด ทีไ่ด้รับการบาบัดรักษาฟืน้ฟูและติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate 1 year) (เป้าหมาย ร้อยละ 20)
          2. ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่าบัดครบตามเกณฑ์ทีก่าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 monthRemission rate)(
เป้าหมาย ร้อยละ 40) 
          3. ระดับความความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชน
กลยุทธ์
          1.พัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
          2.พัฒนาความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

ช
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       441,300    2,090    3,640  60,815  49,080  82,200    9,720  59,590    24,730  56,215  56,390    9,990  26,840

       318,100          -      1,550  57,500    6,950  52,750    5,350  52,750    1,550  52,750  54,300    7,900  24,750

1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 18,700       -          -          4,750       5,400       -          3,800       -          -          -          -          4,750       -          

4,750          4,750        

5,400          5,400        

3,800 3,800        

4,750          4,750        

วตัถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย
ประโยชน์ที่

ได้รับ/ตัวชี้วัด

 -นางสาวนวรัตน์
 วงศ์ไชย

1. ทบทวนองค์ความรู้ จัดท าแนวทาง
ครอบครัวบ าบดั

ยทุธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเชี่ยวชาญการบ าบัดรักษาด้านยาและสารเสพติดที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี

กลยทุธ์ 1. พัฒนาเครื่องมอืส าหรับการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด

กิจกรรมหลัก

ล า
ดับ โครงการ/กิจกรรม

 
งบประมาณ

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563

5. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1

3. ด าเนินกิจกรรม ร้อยรักร้อยใจสายใย
ครอบครัว

ผู้ปวุยและ
ครอบครัวผู้
เข้ารับการ
บ าบดัรักษา 
หอผู้ปวุย
ฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

เพือ่พฒันา
แนวทาง
ครอบครัว
บ าบดัให้
ผู้ปวุยและ
ครอบครัวมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วงจรการใช้ยา
เสพติด มีการ
วางแผน
ร่วมกันในการ
ด ารงชีวติเมื่อ
กลับสู่สังคม

1. มีแนวทางครอบครัว
บ าบดัที่ความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบท
ของโรงพยาบาล
2. ผู้ปวุยและครอบครัว
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวงจรการใช้ยา

ตวัชีว้ัด
1. ระดับความส าเร็จ
ของการพฒันาแนวทาง
ครอบครัวบ าบดั 
2. ผู้ปวุยและครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
มีแผน เมื่อกลับสู่สังคม

2. อบรมใหม้ีความรู้ความใจเกี่ยวกับ
แนวทางครอบครัวบ าบดั

4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานระหวา่ง
โครงการ

โครงการ “รอ้ยรกัรอ้ยใจสายใยครอบครวั”

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ช-1
แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วตัถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย
ประโยชน์ที่

ได้รับ/ตัวชี้วัดล า
ดับ โครงการ/กิจกรรม

 
งบประมาณ

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 299,400     -          1,550       52,750     1,550       52,750     1,550       52,750     1,550       52,750     54,300     3,150       24,750     

กิจกรรมหลัก

7,750          1,550        1,550        1,550        1,550        1,550        

3,150          3,150        

          123,200      2,090      2,090      3,315    42,130    29,450      4,370      6,840    23,180      3,465      2,090      2,090      2,090

3 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 2,240         -          -          700         1,190       -          -          -          -          350         -          -          -          

-            

350 350           

1,190          1,190   

5. ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 350             350     

 -นางสาว
กนกวรรณ พวง
มาลีประดับ

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมทีมผู้ด าเนินโครงการ

กลุ่มงานสังคม
สงเคราะหท์าง
การแพทย์

1. ประชุมคณะท างาน

เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้
ด้านอาชีพ
และพฒันา
ศักยภาพของ
ผู้ปวุย เปน็
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพ

ผู้ปวุยที่อยู่ใน
ระยะฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

52,750      

3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปว่ยระยะฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ

โครงการส่งเสรมิการปฏบิตักิารพยาบาล
เพ่ือการดแูลผู้ปว่ยยาและสารเสพตดิทีม่ี
พฤตกิรรมก้าวรา้ว

1. ผู้ปวุยปลอดภยัจาก
ความเส่ียงส าคัญ
2. บคุลากรพยาบาลมี
ความปลอดภยัในการ
ปฏบิติังาน

2. รวบรวมและทบทวนการพยาบาลผู้ปวุย
ยาและสารเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ตวัชีว้ัด

1.อุบติัการณ์ผู้ปวุยเกิด
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
2.ร้อยละของบคุลากร
ทางการพยาบาลที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการ
ปฏบิติังาน

52,750      

กลยทุธ์ 2. พัฒนาความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดของเจา้หน้าที่
1.เพือ่ผู้ปวุย
ปลอดภยัจาก
ความเส่ียง
ของการเกิด
พฤติกรรม
ก้าวร้าว
2.เพือ่ให้
บคุลากร
พยาบาล
ปลอดภยัจาก
การดูแลผู้ปวุย
3.บคุลากร
พยาบาล
สามารถดูแล
ผู้ปวุยได้

บคุลากร
พยาบาล
วชิาชีพ 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน

288,500      52,750      

ผู้ปวุยในระยะฟืน้ฟู
สมรรถภาพ มีอาชีพทาง 
เลือก ได้มีอาชีพที่มั่นคง
และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ตวัชีว้ัด
1. จ านวนที่ผ่านการ
อบรมการฝึกอาชีพ 
2. ร้อยละของผู้ปวุยที่ได้
รับส่งต่อการฝึกอาชีพ

24,750      52,750      52,750      

2. ฝึกอบรมอาชีพผู้ปวุยร่วมกับศูนย์พฒันา
ฝีมือแรงงานจังหวดัแม่ฮ่องสอน

4. ติดตามประเมินผล

350             350     
3. เผยแพร่และทบทวนการพยาบาลผู้ปวุยยาและสารเสพติดใหก้ับบคุลากรพยาบาล 

ช-2
แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วตัถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย
ประโยชน์ที่

ได้รับ/ตัวชี้วัดล า
ดับ โครงการ/กิจกรรม

 
งบประมาณ

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 25,080       2,090       2,090       2,090       2,090       2,090       2,090       2,090       2,090       2,090       2,090       2,090       2,090       

25,080 2,090      2,090      2,090      2,090      2,090      2,090      2,090      2,090      2,090      2,090      2,090      2,090      

5. ปรับปรุงรูปแบบการท างาน
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ

5 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 20,900       -          -          -          -          20,900     -          -          -          -          -          -          -          

20,900        20,900    

มีทีมงานนักบ าบดั
มีความรู้ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ

ตวัชีว้ัด
1. ร้อยละส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
2. จ านวนคร้ังในการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้
3. จ านวนชั่วโมงการให้
การการบ าบดัฯ

 -นางสาว
กนกวรรณ พวง
มาลีประดับบคุลากรได้พฒันาความ

รู้และทักษะการช่วยฟืน้
คืนชีพสามารถปฏบิติั
การถูกต้องและมี
ประสิทธภิาพ

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมทีมผู้ด าเนินโครงการ
2. อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ช่วยฟืน้คืนชีพ 
(CPR) ส าหรับบคุลากรจ านวน 2 รุ่น

3. ประเมินผลและสรุปข้อมูล ตวัชีว้ัด
1. ร้อยละ 80 มีความรู้
เพิม่ขึ้น
2. ร้อยละ 80 ของ
สามารถปฏบิติัการช่วย
ฟืน้คืนชีพถูกต้อง

3. มอบหมายงาน ตามความเหมาะสม
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพ่ือการชว่ย
ฟ้ืนคืนชพี (CPR)

เพือ่พฒันา
ความรู้เกี่ยว 
กับการช่วย
ฟืน้คืนชีพและ
สามารถ
ปฏบิติัการ
ถูกต้องและมี
ประสิทธภิาพ

บคุลากรสาย
สนับสนุน 
และบคุลากร
ในกลุ่มที่
สัมผัสผู้ปวุย
โดยตรง รวม
ทั้งส้ิน 110 
คน

 -นางสาวศิริพร 
ยาวิราช

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมทีมผู้ด าเนินโครงการ

2. ประชาสัมพนัธก์ารใหบ้ริการของทีม

โครงการพัฒนาทมีนักบ าบดัผู้ตดิยาและ
สารเสพตดิ

เพือ่จัดต้ังทีม
นักบ าบดั
และพฒันาทีม
ใหม้ีความรู้ 
ทักษะ ในการ
ท าจิตบ าบดั 
ตลอดการ
แลกเปล่ียน
องค์ความรู้ใน
ทีมนักบ าบดั

เจ้าหน้าที่ทีม
นักบ าบดั จ า
นวน 11 คน

ช-3
แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วตัถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย
ประโยชน์ที่

ได้รับ/ตัวชี้วัดล า
ดับ โครงการ/กิจกรรม

 
งบประมาณ

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

6 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 74,980       -          -          525         38,850     6,460       2,280       4,750       21,090     1,025       -          -          -          

525 525         

38,850        38,850    

6,460          6,460      

2,280          2,280      

4,750          4,750      

21,090        21,090    

1,025          1,025      

 -นางสุพัฐชญา 
 นิลมล

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะท างาน
2. ศึกษาดูงานด้านการปอูงกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

3. อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการปอูงกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โครงการปอ้งกันและควบคุมการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารกัษ์
แมฮ่อ่งสอน

1. เพือ่พฒันา
องค์ความรู้
ด้านการ
ปอูงกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล
2. เพือ่ให้
บคุลากรเกิด
ความปลอด
ภยัในการ
ปฏบิติังาน
ด้านการติดเชื้อ
3. เพือ่ให้
ผู้ปวุยได้รับ
การดูแลรักษา
ตามมาตรฐาน

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน

3.1 กลุ่มพยาบาล
3.2 กลุ่มพนักงานช่วยการพยาบาล
3.3 กลุ่มพนักงาน ท าความสะอาด 
พนักงานปรุงอาหาร พนักงานซักฟอก ช่าง
ซ่อมบ ารุง และพนักงานดูแลสวน

3.4 บคุลากรทุกระดับในโรงพยาบาลธญัญา
รักษแ์ม่ฮ่องสอน

4. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

1. บคุลากรสามารถ
ปอูงกันตนเองจากโรคติด
เชื้อได้
2. บคุลากรปฏบิติัด้วย
ความปลอดภยัไม่ติดเชื้อ
จากการปฏบิติังาน
3. ผู้ปวุยได้รับการดูแลที่
เหมาะสมไม่เกิดการติด
เชื้อในโรงพยาบาล 

ตวัชีว้ัด
1. บคุลากรมีความรู้
ด้านการปอูงกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
2. อัตราการติดเชื้อจาก
การปฏบิติังานของ
บคุลากรที่สัมผัส ดูแล
ผู้ปวุยไม่เกินร้อยละ 5   
3. อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลน้อยกวา่ 5 
คร้ังต่อ 1000 วนันอน

ช-4
แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์ที ่4  สนับสนุนการส่งเสริม ป้องกันควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพของชมุชน
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองผู้อ านวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบรอง  รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล
เป้าประสงค์   
               ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
วัตถุประสงค์
               1. สนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
               2. ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด
กลยุทธ์
          1. เพิม่พูนความรู้ความสามารถทางด้าน Health literacy 
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
          2. การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

ซ
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   308,400            -        4,750    19,550    37,000    130,400    40,950    25,400      7,750      9,700      7,750    16,400      8,750

   146,150            -        4,750    19,550    35,100    34,200    30,300      3,900            -        9,700            -        8,650            -   

1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 114,900     -           -           13,400    35,100    30,300    30,300    -           -           5,800       -           -           -           

13,400        13,400      

4,800          4,800        

90,900 30,300      30,300      30,300      

5,800          5,800        

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่วางแผน 3 คร้ัง 
2. ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพและความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันา
ศักยภาพชุมชนสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่สรุปบทเรียน
และคืนข้อมูลให้แก่เครือข่าย

ตวัชี้วัด
1.ร้อยละ ๖0 ของ
ประชาชนในชุมชนที่เข้า
ร่วมมีความรู้เพิม่ขึ้น 
2. ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนใน
ชุมชน ต าบล
หมอกจ าแป่ 
อ าเภอเมือง 
จังหวดั
แม่ฮ่องสอน 
จ านวน 60 
คน

กิจกรรมหลัก

โครงการออมสุขภาพเพ่ือชุมชนรอบรูด้า้น
สุขภาพ (Health Literate 
Communities)

เพือ่พฒันา
ประชาชน 
สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
เครือข่าย 
แกนน าด้าน
สุขภาพให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพตัวเองได้อย่าง
เหมาะสมตามช่วงวยั 
เกิดนวตักรรมในการ
ดูแลสุขภาพของชุนชน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย
ประโยชน์ที่

ได้รบั/ตัวชี้วัด

 -นางกฤติกา  
มะโนวนั

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 
งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  สนับสนุนการส่งเสรมิ ป้องกันควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพของชุมชน

กลยทุธ ์ 1 : เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางด้าน Health literacy

ล า
ดับ

ซ-1
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

ประโยชน์ที่
ได้รบั/ตัวชี้วัด

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 
งบประมาณล า

ดับ

2 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 31,250       -         4,750     6,150     -         3,900     -         3,900     -         3,900     -         8,650     -         

กิจกรรมหลัก

4,750          4,750        

4,750          4,750        

ตวัชี้วัด
1. ร้อยละ 80 มีความรู้
เพิม่ขึ้น 
2. ร้อยละ 80 มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
3. ร้อยละ 80 ให้
ค าแนะน าเร่ืองภาวะ
สุขภาพที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้

 -นายณัฐพล 
โกมลรัตน์

1. ประชุมคณะท างาน

3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการชุมชนบ าบดัแหง่การรอบรูด้า้น
สุขภาพ ธญัญารกัษ์แม่ฮอ่งสอน (TC 
Health literacy)

1. ผู้เข้ารับ
การบ าบัดมี
ความรู้เข้าใจ
การดูแล
สุขภาพ
2. ผู้เข้ารับ
การบ าบัดที่มี
โรคประจ าตัว
มีการปรับ 
เปล่ียน
พฤติกรรม
3. ผู้เข้ารับ
การบ าบัดให้
ค าแนะน า
เร่ืองภาวะ
สุขภาพที่ดี
ให้แก่ผู้อื่นได้

ผู้เข้ารับการ
บ าบัดระบบ
บังคับบ าบัด 
หอผู้ป่วย
ฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

3,900        3,900        3,900        3,900        

2. อบรมพฒันาเพิม่พนูความรู้ความสามารถ
ทางด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข
สมาชิกชุมชนบ าบัดบ้านแสงตะวนั (อสส.) 21,750        6,150        

ผู้เข้ารับการบ าบัดมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง มี
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีขึ้นและ
สามารถให้ค าแนะน า
เร่ืองภาวะสุขภาพที่ดี
ให้แก่ผู้อื่นได้

ซ-2
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

ประโยชน์ที่
ได้รบั/ตัวชี้วัด

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 
งบประมาณล า

ดับ

   162,250          -            -            -      1,900  96,200  10,650  21,500    7,750          -      7,750    7,750    8,750

3 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 100,000     -           -           -           1,900       96,200     1,900       -           -           -           -           -           -           

1,900          1,900        

96,200        96,200      

1,900 1,900        

4 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 62,250       -          -          -          -          -          8,750      21,500    7,750      -          7,750      7,750      8,750      

17,500        8,750        8,750  
ตวัชี้วัด

21,500 21,500      

23,250 7,750        7,750        7,750        

กลยทุธ ์ 2 : การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการมีส่วนรว่มในการดูแลผู้ป่วยยาและ
สารเสพติด

บุคลากรครูมีความรู้ 
ทัศนคติ ที่เหมาะสมใน
การดูแลนักเรียนที่มี
ปัญหาการใช้ยาและสาร
เสพติด
ตวัชี้วัด
1. หลักสูตรการอบรม 1
 ชุดความรู้
2. ร้อยละ 80 ครูที่มี
องค์ความรู้และทัศนคติที่
เพิม่ขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพครใูนการดแูล
นักเรยีนกลุ่มเสี่ยงดา้นยาและสารแสพตดิ
กิจกรรมหลัก

1.เพือ่พฒันา
องค์ความรู้
บุคลากรครูใน
การดูแลนัก 
เรียนกลุ่มเส่ียง
2.เป็นเวที
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
ในการท างาน
ด้านยาเสพติด
ในโรงเรียน

บุคลากรครูที่
รับผิดชอบงาน
ด้านยาเสพติด
โรงเรียนของ
ส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน 
เขต 1 และ
โรงเรียนมัธยม
ศึกษา อ.ปาง
มะผ้าและ
อ.ปาย 

 -นางปรียากร 
ลังกา 
 -นางดวงใจ 
โชติกาญน์ชย
เกษม 
 -นางสาวสุรีรัตน์
 พทิักษ์พจิติรแสง

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพือ่
วางแผน

2. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแล
นักเรียนผู้ที่มีปัญหาการใช้ยาและสารเสพติด
หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพือ่
สรุปผลในการด าเนินงาน

โครงการขยายผลการบ าบดัฟ้ืนฟูโดยการมี
ส่วนรว่มของชุมชน (CBTx) สู่ต าบลมั่นคง
 มั่งค่ังยั่งยืน

เพือ่พฒันา
บุคลากรใน
พืน้ที่
ด าเนินการ
บ าบัดฟืน้ฟฯู 
โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ด้วย
รูปแบบการ
บ าบัดที่
เหมาะสม

บุคลากรด้าน
สุขภาพ และ
ประชาชนใน
ชุมชนแม่ลา
น้อย

กิจกรรมหลัก
1. เตรียมความพร้อมติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผล

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วเิคราะห์ปัญหา วางแผน

3. ประชุมพืน้ที่ ประสานงาน ส่งเสริม
กิจกรรม

ประชาชนได้รับการ
บ าบัดฟืน้ฟทูี่มีมาตรฐาน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน

รูปแบบการบ าบัดรักษา
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ซ-3
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมปีระสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
ผู้รับผิดชอบรอง  รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ
เป้าประสงค์   
                 โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์

               1. เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เป็นองค์กรแห่งความสุข อย่างยั่งยืน
               2. จัดการส่ิงแวดล้อม มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ และเยียวยา
               3. TMH Digital Hospital 4.0                      
               4.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถให้บริการทีดี่ได้
ตวัชี้วัด
               ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการขอสมัครรางวัลเลิศรัฐ

               ระดับความส าเร็จของหน่วยงานทีด่ าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)
               ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
               ระดับความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR SC)
               Digital Reform (Digital Transformation)  

 ฌ
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข



กลยุทธ์

               1. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
               2. องค์กร Happy workplace
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ
               3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ

               4. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการการบริหารส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
               5. ส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม แบบแผนปฏิบัติราชการ
ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
               6. TMH Digital Hospital 4.0   
ผู้รับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์
               7. องค์กรพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ(Excellence Service Behavior)
ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
               8. พัฒนาบุคลากร Key success person
ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ฌ
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
   180,940          -            -      7,600  20,900  75,800  56,940       700          -      7,600          -            -    11,400

     39,090          -            -            -            -    39,090          -            -            -            -            -            -            -   

1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 39,090        -      -      -      -      39,090  -      -      -      -      -      -      -      

ตวัชี้วัด

ประโยชน์ที่
ได้รบั/ตัวชี้วัด

 
งบประมาณล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

 -นางเกษร 
 มูลฟอง
 -นายอนันต์  
สังเกตุใจ    
 -นางสาว
ณิชาลฏา  พทิักษ์

กิจกรรมหลัก

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยทุธศาสตรท์ี่ 5  พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมี
ประสิทธภิาพ

กลยทุธ ์ 1 : พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารพัฒนา
คุณภาพเพ่ือความตอ่เน่ืองและยั่งยืน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินและเข้า
เยี่ยมส ารวจเพือ่เฝ้าระวงั (Surveillance 
Survey) จากสถาบันพฒันารับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล

39,090    

1. เพือ่พฒันา
ระบบงาน
บริการ
บ าบัดรักษา
ยาและสาร
เสพติด สู่การ
รับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล
2. ผลักดันให้
เกิดการ
พฒันา
คุณภาพงาน
อย่างต่อเนื่อง

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 
110 คน

1.ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
(Surveillance Survey) 
2.การใช้เคร่ืองมือ
คุณภาพ และมาตรฐาน 
HA สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพฒันา
ระบบงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธภิาพสูงสุด

ระดับความส าเร็จของ
การเยี่ยมส ารวจและผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 
(Surveillance Survey)

39,090        

ฌ-1
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประโยชน์ที่
ได้รบั/ตัวชี้วัด

 
งบประมาณล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

     72,690          -            -            -    20,900    1,750  49,340       700          -            -            -            -            -   

2 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 72,690        -        -        -        20,900  1,750    49,340  700       -        -        -        -        -        

47,590        47,590      

20,900        20,900      

1,750          1,750        

1,750          1,750        

700             700          

คณะกรรมการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการออมเงิน 

  Happy Body

กลยทุธ ์ 2 : องค์กร Happy workplace

บุคลากรมีความรู้ เข้าใจ
 มีความสุขทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต เกิด
ความรัก ความผูกพนัต่อ
องค์กร และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

ตวัชี้วัด
ร้อยละความสุขความ
ผูกพนัธใ์นองค์กร 
HAPPINOMETER

โครงการพัฒนาความสุขความผูกผันของ
บคุลากรตาม Happy Workplace

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  Happy Money
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม/่บุคลากรของ
โรงพยาบาล ปีที่ 2 ประจ าปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล

กิจกรรมให้ความรู้วธิกีารผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยตนเอง/การร้องเพลง/เล่น
เกมส์/กิจกรรมบัดด้ี

  Happy Society

สนับสนุน โครงการ หนึ่งล้านชั่วโมงจิตอาสา
 กรมการแพทย์

  Happy Heart
สนุบสนุน โครงการ 1 กรมการแพทย์ 
500,000 CC ต่อชีวติเพือ่นมนุษย์

  Happy Relax
อบรมให้ความรู้ด้านกองทุนรวม

เพือ่เผยแพร่
ความรู้ ทักษะ
 และส่งเสริม
ให้บุคลากรมี
ความสุขทั้ง
สุขภาพกาย
และจิตมี
คุณภาพชีวติที่
ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
ด้วนรากฐาน
วฒันธรรม
การอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน

ฌ-2
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประโยชน์ที่
ได้รบั/ตัวชี้วัด

 
งบประมาณล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

     34,960             -               -               -               -       34,960             -               -               -               -               -               -               -   

3 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 34,960        -          -          -          -          34,960    -          -          -          -          -          -          -          

34,960        34,960      

ตวัชี้วัด

             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

4 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

3.ลดการใช้พลังงานและน้ า

กลยทุธ ์ 3 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ
และประสิทธภิาพ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูง้านดา้น
อ านวยการ

1. เพือ่ถ่าย 
ทอดองค์ความ
รู้การปฏิบัติ
งานด้าน
อ านวยการ
2. เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพ
และประสิทธิ
ผลในการ
ปฏิบัติราชการ

บุคลากร
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 
จ านวน 92 
คน

ความเส่ียงของ
อุบัติการณ์ด้าน
อ านวยการ รวมถึงข้อ
ร้องเรียนลดลง

กิจกรรมหลัก

คณะกรรมการ
การบริหาร
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

กิจกรรมหลัก
1.พลังงานทดแทน (ติดต้ังโซลาร์ รูฟท็อป)

ตวัชี้วัด
ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานของหน่วยงาน

กิจกรรมอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม

2.อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (การจัดการขยะ,ลด
ใช้พลาสติก)

1. จ านวนองค์ความรู้
ด้านบริหารที่ถ่ายทอด 
7.2 บุคลากรผู้เข้าร่วมมี
ความรู้เพิม่ขึ้น

 -นางศิริพร ณ 
มาตค า    
 -นายเผดิมพงศ์
 สายจนี     
 -นางสาวกรรลิ
กา สะอาดจติต์  
 -นางสาวนันท์น
ภัส ชอบชื่นกมล 
 -นายธรีเดช  
คงตาล

บุคลากรได้รับการพฒันา
จิตส านึก ทัศนคติ การ
ใช้พลังงาน และอยู่
ร่วมกับส่ิงแวดล้อม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานอ านวยการ

กลยทุธ ์ 4 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เพือ่ให้
เจ้าหน้าที่
ตระหนักถึง
การรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
ลดการใช้
พลังงาน ลด
ค่าใช้จ่ายใน
โรงพยาบาล

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 
110 คน

ฌ-3
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประโยชน์ที่
ได้รบั/ตัวชี้วัด

 
งบประมาณล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

5

-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

     34,200             -               -         7,600             -               -         7,600             -               -         7,600             -               -       11,400

6 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 34,200        -           -           7,600        -           -           7,600        -           -           7,600        -           -           11,400      

30,400        7,600        7,600        7,600        7,600        

3,800          3,800        

กลยทุธ ์ 6 : TMH Digital Hospital 4.0
เพือ่พฒันา
ระบบโครง
สร้างพืน้ฐาน 
เพิม่ประสิทธิ
ภาพการให้
บริการ ใน
รูปแบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ลด
การ
ใช้กระดาษ มี
ระบบสารสน
เทศที่รวดเร็ว
และเชื่อมโยง
ด้านข้อมูล 

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 
110 คน

 -นางปรียากร 
ลังกา    
 -นายนิรุชา 
ทรัพย์สุวาณิชย์ 
 -นายชวนากร  
เงินใสกิจกรรมหลัก

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโรงพยาบาลธญัญารกัษ์
แม่ฮอ่งสอน

ประชุมจัดท าระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ประชุมสรุปผลการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบริการและบริหาร
จัดการมีประสิทธภิาพ

ตวัชี้วัด
1.ระบบ back office 1
 ระบบ
2.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลบริการ 1 ระบบ 
3.ระบบบริหารความ
เส่ียง HRLS 1 ระบบ

กลยทุธ ์ 5 : ส่งเสรมิค่านิยม วัฒนธรรม แบบแผนปฏิบัติราชการ
กิจกรรมสรรสรา้งค่านิยมสู่นวัตกรรมองค์กร เพือ่สร้าง

ค่านิยมยึดถือ
ไวเ้ป็น
เป้าหมาย
ร่วมกัน เกิด
เป็นวฒันธรรม
องค์กรที่มุ่ง
ไปสู่ความ
ส าเร็จ

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 
110 คน

คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

กิจกรรมหลัก
การสร้างค่านิยมสู่นวตักรรมองค์กร

สรุปผล

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั
เกิดค่านิยมร่วมกัน 
วฒันธรรมองค์กร สู่
นวตักรรมองค์กร

ฌ-4
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประโยชน์ที่
ได้รบั/ตัวชี้วัด

 
งบประมาณล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

7

-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

8

-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

9

-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

กลยทุธ ์ 7 : องค์กรพฤติกรรมบรกิารเป็นเลิศ(Excellence Service Behavior)
กิจกรรมพัฒนาความสามารถบคุลากรและ
มาตรฐานกลางการบรกิาร พฤตกิรรม
บรกิารเปน็เลิศ (ESB)

เพือ่ให้
บุคลากรมี
ความรู้ 
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของการ
บริการ 
พฤติกรรม
บริการเป็นเลศ
 (ESB)

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 
110 คน

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั
ปรับปรุงคุณภาพการ
บริการอย่างต่อเนื่องได้
อย่างเป็นรูปธรรม สร้าง
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร

คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

กิจกรรมหลัก

การพฒันาความสามารถบุคลากรและ
มาตรฐานกลางการบริการ พฤติกรรมบริการ
เป็นเลิศ (ESB)

สรุปผล

กิจกรรมพัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนา
รายบคุคล (IDP)

เพือ่พฒันาขีด
ความสามารถ
ของตนเอง ให้
มีความรู้ 
ทักษะ 
สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ที่หน่วยงานก าหนด

คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

กิจกรรมหลัก
การพฒันาบุคลากรตามแผนพฒันา
รายบุคคล (IDP)

สรุปผล

กลยทุธ ์ 8 : พัฒนาบุคลากร Key success person
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญ
ตามสายงานวิชาชีพ

เพือ่เตรียม
ความพร้อม
บุคลากรให้มี
คุณสมบัติ 
ความสามารถ
และศักยภาพ
ในการท างาน

บุคลากร 
โรงพยาบาล
ธญัญารักษ์
แม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั
บุคลากรมีคุณสมบัติ 
ความสามารถ และ
ศักยภาพในการท างาน
ส าหรับต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

กิจกรรมหลัก
การพฒันาสมรรถนะความเชี่ยวชาญตามสาย
งานวชิาชีพ

สรุปผล

ฌ-5
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
   445,250            -              -      61,100    51,250    41,750    16,450    79,780    19,300    56,930    99,140    19,550            -   

1 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 129,100     -       -       56,900 26,900 -       -       21,900 -       -       23,400 -       -       

56,900        56,900      

21,900        21,900      

23,400        23,400      

26,900        26,900      

2 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 142,120     -         -         -         -         -         2,850     47,080   5,700     38,500   28,440   19,550   -         

2,850          2,850      

2,850          2,850      

2,850          2,850      

19,550        19,550    

19,500        19,500    

47,080        47,080    

28,440        28,440    

19,000 19,000    

3 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 147,250     -           -           4,200       24,350    29,900     13,600    10,800     13,600    3,500       47,300    -           -           

52,800        26,400      26,400      

24,650        10,050      7,300        7,300        

55,100        14,300      13,600      13,600      13,600      

14,700        4,200        3,500        3,500        3,500        

 
งบประมาณล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย
ประโยชน์ที่

ได้รบั/ตัวชี้วัด

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4. กิจกรรมกีฬาสี
โครงการ "พัฒนาคุณภาพบรกิาร งาน
บรหิารทัว่ไป"

โครงการส่งเสรมิพัฒนาบคุลากรใหม้ี
คุณภาพชีวิตทีด่ี



 -นางสาว
นันท์นภัส 
ชอบชื่นกมล
 -นางสาว
สุนิสา น้อยสี

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมวนัสถาปนาโรงพยาบาล

3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

 -นางศิริพร      
ณ มาตค า
 -นางสาว
อาทิตยา ศรีกรกิจกรรมหลัก

1.กิจกรรมพฒันาแหล่งน้ าห้วยปุ
2.กิจกรรมท าแนวกันไฟ
3.กิจกรรมปลูกป่ารักษาต้นน้ า

 -นางสาวกิ่ง
กาญจน์ สุนภาว
รานนท์
 -นายศุภกร 
จนัทร์เหมือน
 -นายภานุวฒัน์ 
มีเดช
 -นายณรงค์ชัย 
พนมไพร

ผู้ป่วยที่เข้า
รับการบ าบัด
รักษาฟืน้ฟ
สมรรถภาพ

2. กิจกรรมรดน้ าด าหัว

เพือ่ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
พฒันาคุณภาพ
ชีวติ สู่องค์กร
ที่เข้มแข็ง

บุคลากร   
รพ.ธมส. 
และผู้เข้ารับ
การบ าบัด

บุคลากรได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และพฒันาคุณภาพชีวติ 
สู่องค์กรที่เข้มแข็ง

6.กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย

8.กิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจลดภัย
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ส่งเสริมให้
บุคลากรเรียน
รู้และพฒันา
จิตส านึก  
เพือ่สร้างเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม การ
ปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยี 
ระบบงาน
สภาพแวดล้อม

บุคลากร   
รพ.ธมส.
และผู้เข้ารับ
การบ าบัด

บุคลากรมีความรู้ 
สามารถพฒันาจิตส านึก 
 เพือ่สร้างเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม การ
ปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยี ระบบงาน
สภาพแวดล้อม

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์

4.กิจกรรมBig Cleaning day
5.กิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลาย

7.กิจกรรมตรวจวศิวะกรรมความปลอดภัย

เพือ่ให้ผู้ป่วย
ได้พฒันาเร่ือง
ทักษะและ
คุณภาพชีวติ

ผู้ป่วยมีความพร้อมใน
การกลับไปด ารงชีวติอยู่
กับครอบครัวในสังคมได้
อย่างปกติสุข2. กิจกรรมการปฐมพยาบาล

3. กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์
4. กิจกรรมธรรมมะ

โครงการพฒันาทักษะชีวติและส่งเสริม
คุณภาพชีวติในผู้ป่วยระยะฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ญ-1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 
งบประมาณล า

ดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย
ประโยชน์ที่

ได้รบั/ตัวชี้วัด

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 26,780       -         -         -         -         11,850   -         -         -         14,930   -         -         -         

14,930        14,930    

โครงการประชาสัมพันธเ์พ่ือสรา้งความรู้
ความเข้าใจดา้นยาและสารเสพตดิแก่
ประชาชน

 -นายจริวฒัน์ 
ศรีจนัทร์

กิจกรรมหลัก

2. กิจกรรม"รณรงค์วนัต่อต้านยาเสพติดโลก"

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านยาและสาร
เสพติดที่ถูกต้อง

ผู้เข้ารับการ
บ าบัด ญาติ 
เยวชน
ประชาชน
ทั่วไป และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เพือ่ส่งเสริมให้
ชุมชน เข้าใจผู้
ผ่านการบ าบัด
รักษา ช่วยกัน
ดูแล เป็นเคร่ือ
ข่ายในการ
ป้องกัน 11,850    

1. กิจกรรมนิทรรศการ เร่ืองโทษและพษิภัย
ของยาเสพติด 11,850        
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น ้าหนัก

ตวัชี วัดผลการปฏบิัตริาชการ (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก

มติทิี่ 1 มติดิา้นประสิทธผิล ตามแผนปฏบิัตริาชการ (ร้อยละ 60)

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ทิศทางงานวิชาการ (Research , TA , CPG , MD)  เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 20.00 ≤1 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-5.00 งานสนบัสนนุวิชาการ
นางปรียากร ลังกา

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ระดับความส าเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์ 10.00 ≤1 1.01-2.01 2.01-3.01 3.01-4.01 4.01-5.01 งานสนบัสนนุวิชาการ
นางปรียากร ลังกา

ตัวชี้วัดที่ 1.3  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ 20.00 ≤1 1.01-2.02 2.01-3.02 3.01-4.02 4.01-5.02 วิชาการพยาบาล/งาน
สนบัสนนุวิชาการ
นางปรียากร ลังกา

ตัวชี้วัดที่ 1.4  ระดับความส าเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ 10.00 1 2 3 4 5 งานสนบัสนนุวิชาการ
นางปรียากร ลังกา

60.00

เกณฑ์การให้คะแนน

ส่วนที่ 4 ตวัชี วัดการปฏบิัตริาชการตามค้ารับรองการปฏบิัตริาชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงพยาบาลธญัญารักษ์แมฮ่่องสอน  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
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มติทิี่ 2 : มติดิา้นคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 2.1  ระดับความความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการใหบ้ริการประชาชน 3.00 1 2 3 4 5 ผู้ปว่ยนอก

นางกฤติกา มะโนวัน

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการขอสมัครรางวัลเลิศรัฐ 2.00 1 2 3 4 5 วิชาการพยาบาล
นางพนารัตน ์หมืน่พรมมา

ตัวชี้วัดที่ 2.3  ระดับความส าเร็จของหนว่ยงานท่ีด าเนนิการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)

5.00 1 2 3 4 5 งานทรัพยากรบคุคล
นางสาวนนัท์นภสั ชอบ
ชื่นกมล

10.00
มติทิี่ 3 : มติดิา้นประสิทธภิาพของการปฏบิัตริาชการ  (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 5.00 92 94 96 98 100 งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
นายเผดิมพงศ์ สายจีน

ตัวชี้วัดที่ 3.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 2.00 76 82 88 94 100 งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
นายเผดิมพงศ์ สายจีน

ตัวชี้วัดที่ 3.3  ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
หนว่ยงาน

3.00 1 2 3 4 5 งานบริหารทั่วไป
นางสาวอาทิตยา เลียว
สิริพงศ์

10.00
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มติทิี่ 4 : มติดิา้นการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 4.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ (ของหนว่ยงาน) 6.00 1 2 3 4 5 งานยุทธศาสตร์และ

แผนงาน
นายเผดิมพงศ์ สายจีน

ตัวชี้วัดที่ 4.2  ระดับความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบคุคลของการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบคุคล (HR SC)

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะ 5 ป ี(2563-2567) 2.00 1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  ระดับความส าเร็จของการสร้างองค์กรแหง่ความสุข (Happy Workplace) 2.00 1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  บนัทึกฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบคุลากรสาธารณสุข
 (HROPS)

2.00 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดที่ 4.3  Digital Reform (Digital Transformation) 8.00 0.5 1.5 0.5 1.5 1 งานสารสนเทศทาง
การแพทย์
นายชวนากร เงินใส

20.00
น ้าหนักรวม (100) 100.00

งานทรัพยากรบคุคล
นางสาวนนัท์นภสั ชอบ
ชื่นกมล
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