
วิสัยทัศน์ ( Vision ) :  “ โรงพยาบาลชุมชน คุณภาพมาตรฐาน  เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี ” 

พัฒนา 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทั้ง 4 มิติให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
ประชาชนสุขภาพดีและ
มีความพึงพอใจ 

Content  Here 

You can simply impress 
your audience and add a 

unique zing and appeal to 
your Reports. 

Content  Here 

You can simply impress 
your audience and add a 

unique zing and appeal to 
your Reports. 

พัฒนา 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
สมรรถนะและมีความสุข 

พัฒนา 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อให้มีการจัดการ
สุขภาพที่เข้มแข็ง 

พันธกิจ ( Mission )  



Continuous Improvement 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

Empowerment 

เสริมพลัง 

Patient Focust 
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

    Team Work  

Example Text :  
I hope and I believe that this 
Template will your Time, Money 
and Reputation.  

C 

E 

P 

T 

A 

ท างานเป็นทีม 

Agility 

มีความยืดหยุ่น 

ค่านิยม C  - E  -  P  - T -  A 



การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีสมรรถนะและ

มีความสุข 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ให้มี
ประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ

สุขภาพ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

G1. ประชาชนสุขภาพดี 
G2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ  
G3. ผู้รับและผู้ให้บริการปลอดภัย 
G4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มสีมรรถนะและมคีวามสุข 

G5 บุคลากรมีสมรรถนะ 
G6 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
G7 บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข 

G8 บริหารจัดการมีความโปร่งใส 
G9 บริหารการเงินมปีระสิทธิภาพ 
G10 สารสนเทศมปีระสิทธิภาพ 
G11โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี เอ้ือ
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพ 

G12 ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งประชาชนพึ่งตนเองได้ 

4 ยุทธ 12 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์โรงพยาบาลมะนัง  2564-2567 



แผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะนัง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน 

2.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีสมรรถนะ

และมีความสุข 

3. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ให้มี

ประสิทธิภาพ 

4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ

สุขภาพ 
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G1.ประชาชนสุขภาพดี 

G4.พึงพอใจ  G3ผู้รับและผู้ให้บริการปลอดภัย G2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ  

G5บุคลากรมีสมรรถนะ G7บุคลากรมีสุขภาพดีและมี
ความสุข 

G6บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

G10สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
G9บริหารการเงินมี

ประสิทธิภาพ 
G11โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

G8บริหารจัดการมีความ
โปร่งใส 

G12 ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งประชาชนพึ่งตนเองได้ 

 วิสัยทัศน์    โรงพยาบาลชุมชน คุณภาพมาตรฐาน เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
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โรงพยาบาลมะนัง 

 
อัตลักษณ์ 

ซื่อสัตย์  มคีวามสามคัคี  มีน้้าใจเสียสละ 
 
 

Core value (  C E P T A ) 
Continuous Improvement :  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

     Empowerment    :  เสริมพลัง  
     Patient Focus   :  มุ่งเน้นผู้ป่วย 
     Team Work     :  ท้างานเป็นทีม  
     Agility     :  มีความยดืหยุ่น 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2564 
      1. พัฒนาระบบการเข้าถึง ในกลุ่มโรค Stroke 
      2. ลดอัตราการเกิดภาวะ Septic shock 



 
 
 
 

 
ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ 

1. โรงพยาบาลคุณภาพ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง 4 มิติให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อประชาชนสุขภาพดีและมีความพึงพอใจ 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะและมี
ความสุข 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 

1. การพัฒนาคุณภาพบริการ 
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
3. การบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนสุขภาพดี 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้มีการ
จัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง 

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้มีการ
จัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) :  “ โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ด ี” 



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะนัง 
ปี 2564-2567 

 

พันธกิจ  
(Mission)    

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

(Goal) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
(KPI/Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพท้ัง 
4 มิติให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อ
ประชาชนสุขภาพ
ดีและมีความพึง
พอใจ 

 
 

1.การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 

G1.ประชาชนสุขภาพ
ด ี

K1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน S1 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ 
 

PCT/ปฐมภูมิ 
K2 อัตราการตายของทารกแรกเกิด PCT/ปฐมภูมิ 
K3 อัตรา Cavity Free ในเด็ก 12 ปี >80% PCT 

G2.จัดระบบบริการที่
มีคุณภาพ 

K4 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ S2 พัฒนาระบบการ
ดูแลโรคส าคัญของ
โรงพยาบาล 

PCT 

K5 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง PCT 

K6 อัตราการเสียชีวิตจาก Sepsis PCT 

K7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(TRIAGE LEVEL 1) ภายใน 
24 ช่ัวโมง รพ.ระดับ A,SM1 ทั้งที่ ER และ ADMIT น้อยกว่า ร้อยละ 12 

PCT 

K8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ PCT 

K9 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมได้ PCT 

K10 โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 QMR/ENV/HPH/

เครื่องมือ/IM 
K11อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่ PCT/Clinic TB 

K12 อัตราการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 3 รพ.ผ่านเกณฑ์ PTC 

G3 ผู้รับและผู้
ให้บริการปลอดภัย 

 

K13 จ านวนอุบัติการณ์ของการเกิดความเสี่ยงส าคัญ (9R,2P) ระดับ E 
ขึ้นไป 

S 3 พัฒนาระบบการ
จัดการความเสีย่งให้
เป็นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยขององค์กร 

RM 

 K14 อัตราการเกิดความเสี่ยงรุนแรง ระดับ 4-5 & F-I ซ้ า เป็น 0 RM 

 K15 อัตราการติเช้ือใน รพ. 0.5/1,000 วันนอน IC 



พันธกิจ  
(Mission)    

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

(Goal) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
(KPI/Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
  G4 ผู้รับบริการมคีวาม

พึงพอใจ 

K16 ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับบริการในโรงพยาบาล ระบบบริการ 

2. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีสมรรถนะ
และมีความสุข 

2. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
และมีความสุข 

G5 บุคลากรมี
สมรรถนะ 

K17 ร้อยละบุคลากรมีสมรรถนะหลักผ่านเกณฑ์ มากกว่า ร้อยละ 80 S4 เสริมสร้างวินัย
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากร และความ
ผูกพันในองค์กร 

HRD 

G6 บุคลากรมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

 K18 จ านวนอุบัติการณ์ข้อร้องเรยีน RM 

G7 บุคลากรมีสุขภาพ
ดีและมีความสุข 

K19 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80 HRD 

3. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ ให้
มีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

G8 บริหารจดัการมี
ความโปร่งใส 

 K20 โรงพยาบาลผ่านการประเมนิ ITA ร้อยละ 90 S5 ส่งเสริมการ 
บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล และ
ITA 

คณะกรรมการ
บริหาร 

G9 บริหารการเงินมี
ประสิทธิภาพ 

K21 โรงพยาบาลไม่เกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7  S6 เฝ้าระวังและ
ประเมินภาวะวิกฤติ
ทาง การเงิน 

CFO 

G10 ส า ร ส น เ ท ศ มี
ประสิทธิภาพ 
 

K22 อัตราความสมบูรณ์ของ 43 แฟ้ม ร้อยละ 99.9  S7 พัฒนาคุณภาพ
ระบบข้อมลูและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ 

IM 

K23 อัตราความสมบูรณ์ของผู้ป่วยนอก ร้อยละ 80 IM 

K24 อัตราความสมบูรณ์ของผู้ป่วยใน ร้อยละ 80 IM 

G11 โรงพยาบาลมี K25 Green and Clean Hospital ผ่านเกณฑ์ ดีมาก Plus S8 ส่งเสรมิการบริหาร ENV 



พันธกิจ  
(Mission)    

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

(Goal) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
(KPI/Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สิ่งแวดล้อมท่ีดี เอื้อต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ 

 

จัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงพยาบาล 

4.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อให้มี
การจัดการ
สุขภาพท่ีเข้มแข็ง 

4. การส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพ 

G12 ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนพ่ึงตนเองได ้

K26 จ านวนหมู่บ้านจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 หมู่บ้าน S9 ส่งเสริม การมสี่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง คัด
กรอง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  

ปฐมภมู ิ
K27 ระดับความส าเร็จของ พชอ.ท่ีมีคุณภาพผ่านระดับ 5 
 

ปฐมภมู ิ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


