
1. วิสัยทัศน   โรงพยาบาลชุมชนแมขายที่มีคุณภาพในป 2563 

2. พันธกิจ 

2.1 พัฒนาระบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 

2.2 บริการสรางเสริมโดยมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

2.3 บรหิารจัดการภายในองคกรแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

2.4 สรางเสริมศักยภาพของบุคลากรในองคกรเครือขาย 

3.  คานิยม (values) 

TRCH “ทํางานเปนทีม มุงผลสัมฤทธ์ิ สูผูรบับริการ ดูแลแบบองครวม” 

ตัวยอ  คําอธิบาย 

T Team Work สงเสริมใหเกิดความรวมมือและประสานงานที่ดีภายในองคกร และขยายไปสู

ความรวมมือกบัภายนอก 

R Focus on Results กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน และวัดผลการดําเนินการโดยมุงเนนที่ผลลพัธ

เปนสําคัญ 

C Patient and 

Customer Focus 

รับรูปญหา/ความตองการรบัเสียงสะทอนและตอบสนองความตองการของผูปวย 

ครอบครัว และผูรบัผลงาน 

H Holisticand 

Humanized 

เสริมสรางสุขภาพแบบองครวม โดยใหเกิดสมดุลของการสรางสุขภาวะ และการ

บําบัดรกัษา 

 

4.ความสามารถเฉพาะขององคกร (core competency) 

4.1 การจัดบรกิารงานอาชีวอนามัยในรพ.และเครือขาย 

4.2 การดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รงั (COPD) 



5. ปญหาสุขภาพท่ีสาํคัญในพ้ืนท่ี 

กลุมโรคสําคัญ: 

 กลุมโรคที่มีความเสี่ยงสงู ไดแก STEMI, Stroke, Sepsis 

 กลุมโรคอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ไดแก Head Injury 

 กลุมติดเช้ือ ไดแก TB , Dengue Fever 

 กลุมโรคเรื้อรัง ไดแก DM, HT, COPD 

 กลุมโรคเสี่ยงสูงในผูปวยสูติกรรม ไดแก Birth Asphyxia 

 กลุมโรคทีเ่กิดจากการทํางาน ไดแก Muscle strain 

 

6. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลทาโรงชาง จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ  2562 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลุยุทธ กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 

ประชาชนไดรับบริการ

สุขภาพที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน 

1. เพื่อใหประชาชนที่มา

รับบริการมีความพึง

พอใจ 

2. เพื่อใหประชาชนมีสุข

ภาวะ 

S1. พัฒนาคุณภาพการบริการตาม

มาตรฐาน HA,QA,HPH,LA 

S2. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยตาม

กลุมโรคสําคัญ (STEMI, Stroke, 

Sepsis, HI, DM, HT, COPD, TB, DF, 

Birth Asphyxia) 

S3. การพฒันาระบบอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน 

1. อัตราการตายมารดา 

 

2. อัตราตายปริกําเนิด 

3. อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

4. อัตราความพึงพอใจผูรับบรกิาร 

     4.1 ผูปวยนอก 

     4.2 ผูปวยใน 

5. รอยละผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย 

<17 ตอการเกิดมีชีพ 

100,000 คน 

<3 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ 

<1 ครั้ง ตอ 1,000 วันนอน 

 

≥ 85% 

≥ 85% 

100% 



ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลุยุทธ กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

S4. พัฒนาสูโรงพยาบาลตนแบบดาน

อาชีวอนามัยและสิง่แวดลอม 

S5. พัฒนาสูโรงพยาบาลแพทยแผนไทย

ช้ันนํา 

STEMI ไดรับการสงตอภายใน 30 

นาที 

6. รอยละผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย 

Stroke Fast track ไดรับการสงตอ

ภายใน 3 ช่ัวโมงนับต้ังแตมีอาการ 

7. รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีคา

ระดับ HbA1c นอยกวารอยละ 7 

8. อัตราของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ที่สามารถควบคุม BP ได ≤ 140/90 

mmHg 

9. อัตราการรับไวในโรงพยาบาลซ้ํา

ภายใน 28 วันของผูปวย COPD 

10. อัตราการกําเริบเฉียบพลันที่ตอง

เขารับการรักษาที่หองฉุกเฉินใน

ผูปวย COPD 

11. อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวย

วัณโรคปอดรายใหม 

12. โรงพยาบาลผานเกณฑโรงพยาบาล

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

(RDU) 

 

 

≥ 80% 

 

 

≥40% 

 

≥50% 

 

 

≤ 10% 

 

< 130 ครั้ง ตอแสนประชากร 

 

 

≥85% 

 

ข้ันที่ 3 

 

 



ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลุยุทธ กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

13. โรงพยาบาลผานเกณฑการ

ประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน

ของบุคลากรในโรงพยาบาล 

14. รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่

ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก 

ระดับ 5 

 

 

≥20% 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาระบบสราง

เสริมสุขภาพโดย

ภาคีเครือขายมี

สวนรวม 

ภาคีเครือขายเขมแข็ง เพื่อใหภาคีเครือขายมี

สวนรวมในการสราง

เสริมสุขภาพ 

S6. สงเสริมการมสีวนรวมของภาคี

เครือขาย 

S7. พัฒนาระบบการแกปญหา

สาธารณสุขในพื้นทีโ่ดยการมีสวนรวม 

S8. สนับสนุนสถานบรกิารเครือขาย

สุขภาพ ใหไดคุณภาพมาตรฐาน (รพ.

สต.ติดดาว) 

15. รอยละของคณะกรรมการพฒันา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

ที่มีคุณภาพ 

16. รอยละของหมูบานจัดการสุขภาพดี 

ผานเกณฑการประเมิน 

17. รพ.สต.ในเครอืขายผานเกณฑรพ.

สต.ติดดาว 

 

 

 

100% 

 

≥ 50% 

 

ยุทธศาสตรที่ 3

ระบบบริหาร

จัดการภายใน

องคกรแบบมุงเนน

ผลสัมฤทธ์ิ 

องคกรมีระบบการ

บรหิารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. เพื่อใหการบริหาร

จัดการทรัพยากรมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหการบริหาร

งบประมาณมี

ประสิทธิภาพ 

S9. การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศที่

มีคุณภาพ 

S10. การบริหารจัดการทรัพยากรอยาง

คุมคา 

S11. พัฒนาระบบการเงินการคลงัอยาง

มีประสิทธิภาพ 

18. ดัชนีผูปวยใน (CMI) 

19. อัตราคงคลงั 

- ยา 

- เวชภัณฑมิใชยา 

- วัสดุทันตกรรม 

- ชันสูตร 

≥ 0.8 

≤2 เดือน 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลุยุทธ กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

3.เพื่อใหการบรหิาร

จัดการระบบสารสนเทศ 

(IT) มีประสทิธิภาพและ

ตอบสนองความตองการ

ของผูทีเ่กี่ยวของทุกฝาย 

20. อัตราสภาพคลองทางการเงิน 

(Quick  ratio) 

21. อัตราสวนของเงินทุนหมุนเวียน 

(Current ratio) 

> 1 

 

> 1.5 

ยุทธศาสตรที่ 4 

สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสู

องคกรแหงการ

เรียนรู 

บุคลากรมีศักยภาพ 1. เพื่อพัฒนาระบบ

บรหิารทรัพยากรบุคคล

ใหมีประสิทธิภาพสู

องคกรแหงการเรียนรู 

S12. พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 

S13. เปนผูนําทางดานสงเสริมสุขภาพ

ทั้งองคกร 

S14. เสริมสรางความรักความผกูพันธ

ในองคกร 

22. รอยละของหนวยงานที่มี CQI/

นวัตกรรม อยางนอย 1 เรื่อง/ป 

23. จํานวนงานวิจัย/R2Rที่สอดคลอง

กับปญหาหรือความเสี่ยงใน

โรงพยาบาล 

24. รอยละของบุคลากรในรพ.ที่มีความ

เสี่ยงดานสุขภาพ (กลุมเสี่ยงและ

ปวย) ไดรับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

25. อัตราความพึงพอใจของบุคลากร 

≥ 80% 

 

≥2 เรื่อง/ป 

 

 

≥ 80% 

 

 

 

≥ 80% 

 

7. เข็มมุงป 2562 

7.1 พัฒนาสูระบบสํานักงานไรกระดาษ (Paperless Office) 

7.2 พัฒนาการดูแลกลุมผุปวยทีเ่กิดโรคจากการทํางาน (ปวดเมือ่ยกลามเน้ือ) 

7.3 ลดการเกิดภาวะอาการกําเริบแบบเฉียบพลัน (Acute Exacerbation) ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
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