
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการสุขภาพที่มีความเป็นเลิศด้านบริการอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินในเขต 5 

1.ยกระดับระบบบริการการแพทย์ระดับตติย
ภูมิที่มีความเป็นเลิศ 

(Medical Excellence) 

2.พัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลและระบบบริการ
ที่มีความเป็นเลิศ 

(PP & Service Excellence) 

5.พัฒนาระบบบริการเพิ่มพิเศษ
ส าหรับประชาชน         

(Convenient Service Hospital) 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

(Governance Excellence) 

3.ปรับวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนา
ทรัพยากรบุคลให้ก้าวสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (People Excellence) 

1.พร้อมถวายการแพทย์แด่ Super VIP                                       
2.เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและ
โรคหัวใจฉุกเฉิน (Trauma & Heart Center)  

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ            
   Service Plan             
4. มีเครือข่ายบริการสุขภาพและระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

1.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน                            
2.เพิ่มศักยภาพบริการด้านอุบตัิเหตุและ
โรคหัวใจ                                         

3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service 
Plan ทุกสาขาให้ได้ตามเกณฑ์  
4. พัฒนาคณุภาพชีวิตคนไทยทุกลุ่มวัย  
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ   
6. การป้องกันและควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ                                                                                  

7.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล      
8.เสริมสรา้งขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร                                        
9.ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและการ
จัดการความรู ้
10.การพัฒนางานวิจัย และนวตกรรมด้านสุขภาพ 

 

16. จัดบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขตามมาตรฐาน 
(Standard Healthcare) และ
บริการเสริม (Facilities) 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

พันธกิจ 
(Mission) 

 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ                   
6.เป็นหน่วยบริการส่งเสริมวิชาการและ
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ 

7. โรงพยาบาลมีระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ 
8. พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพ                                   
9. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Smart Hospital)      
                   

10. เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น    
11. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน 
สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 

11. พัฒนาประสทิธิภาพระบบการควบคุมการ
ตรวจสอบภายใน  
12.พัฒนาองค์กรคุณภาพ PMQA,HA   
13.การบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม 
14. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง       
15. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการ 

1.พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในการ
ถวายการแพทย์แด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 
2.ยกระดับระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล ไร้รอยต่อ สู่ความเป็นเลิศด้าน
บริการอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉิน 
 

3.พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย
ทุกระดับให้มี คุณภาพและมาตรฐานการ
จัดบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ Service plan 
4.บูรณาการร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง
เส ริมกา รมี ส่ วน ร่ วม ในกา รป รับ เปลี่ ยน
วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาวะให้มีความ
เข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองได้

5.พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับ
ให้มีศักยภาพสูงก้าวไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

 

6.พัฒนาระบบบ ริห ารจั ดกา รใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

 

7. สร้างระบบบริการเพิ่ มพิ เศษ 
(Convenient Health Care) 

 



แผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 
วิสัยทัศน์ : ศูนย์บริการสุขภาพท่ีมีความเป็นเลิศด้านบริการอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินในเขต 5 

พันธกิจ (Mission) 
ประเด็นยุทธศาสตร์   
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค ์(Goal) กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความ
พร้อมในการถวายการแพทย์แด่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 

1. ยกระดับระบบบริการการแพทย์
ระดับตติยภูมิท่ีมีความเป็นเลิศ 
(Medical Excellence) 

1. พร้อมถวายการแพทย์แด่ Super VIP                          1. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน         

2. ยกระดับระบบบริการสุขภาพที่
มีมาตรฐานระดับสากล ไร้รอยต่อ 
สู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
อุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉิน 

2. เป็นศูนย์ความเช่ียวชาญด้านอุบัติเหตุและ
โรคหัวใจฉุกเฉิน (Trauma & Heart Center)      

2. เพิ่มศักยภาพบริการด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจ                                          

3. พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล
ในเครือข่ายทุกระดับให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดบริการทาง
การแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์   Service plan 

2. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและ
ระบบบริการท่ีมีความเป็นเลิศ   
(PP & Service Excellence) 

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  Service 
Plan             

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ทุก
สาขาให้ได้ตามเกณฑ์                                 

4. มีเครือข่ายบริการสุขภาพและระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกลุ่มวัย                                   

4.บูรณาการร่วมกับภาคีทุกภาค
ส่วนเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม
สุขภาพและวิถีสุขภาวะให้มีความ
เข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดีด้วย
ตนเองได้อย่างยั่งยนื 

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

6. การป้องกันและควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพ 

 



พันธกิจ (Mission) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ์ (Strategy) 

5.พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ทุกระดับให้มีศักยภาพสูงก้าวไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและ
พัฒนาทรัพยากรบุคลให้ก้าวสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้      
(People Excellence) 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ                   

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล      

8.เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

6. เป็นหน่วยบริการส่งเสริมวิชาการและเป็นศูนย์
แห่งการเรียนรู ้

9. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการ
ความรู้ 
10.การพัฒนางานวิจัย และนวตกรรมด้านสุขภาพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Governance 
Excellence) 

7. โรงพยาบาลมีระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ 

11. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการควบคุมการ
ตรวจสอบภายใน 
12.พัฒนาองค์กรคุณภาพ PMQA,HA    

13.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

8. พัฒนาระบบการเงนิการคลังให้มีประสิทธิภาพ 14. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง                                               

9. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล  (Smart Hospital) 

15. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

7.สร้างระบบบริการเพิ่มพิเศษ 
(Convenient Health Care) 
 

5.พัฒนาระบบบริการเพิ่มพิเศษ
ส าหรับประชาชน (Convenient 
Service Hospital) 

10. เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้มากขึ้น  

16. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตาม
มาตรฐาน (Standard Healthcare) และบริการ
เสริม (Facilities) 11. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน สร้างรายได้ 

พึ่งพาตนเองได้ 



 


