
 

 
 

 

  

 

 

 

แผนผังทิศทางของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหัวหิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565–2570) 
 

 (Ultimate Goal) 

 (VISION) โรงพยาบาลศูนย์(A)คุณภาพคู่คณุธรรมของประเทศ (Quality and Moral Super Tertiary care Hospital of Thailand) 
 
 

ก้าวน าสูโ่รงพยาบาลศูนยใ์นดวงใจของชาวหัวหินและผู้รับบริการทั้งของไทยและต่างประเทศมุ่งมัน่ให้ประชาชนทุกคนเป็นหมอท่ีดีที่สุดของตนเอง 

1. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการบุคลากรให้มีความ
พร้อมสมบูรณ์ในการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตอนล่างของเขต 5 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ หัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง  
มะเร็ง ทารกแรกเกิด ไต ทันตกรรม และการแพทย์ทางเลือก
คุณภาพระดับชั้นน า 

2. ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน สร้างความรอบรู้
และวัฒนธรรมสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชน 
และการควบคุมป้องกันโรคและการมีส่วนร่วม
ที่เข้มแข็งทันการเปลี่ยนแปลง 

3. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุ คคลและพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทุกระดับให้มีขีด
ความสามารถสูงมีความเชี่ยวชาญทันการเปลี่ยนแปลง
และเป็นที่ยอมรับไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ 

4. พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ทันสมัยมีธรรมาภิบาลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองสูง 

5. สร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรม
บริการสุขภาพ รองรับความต้องการทางสุขภาพ
และความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบบริการ
เพื่อร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพ 

พันธกิจ 
(Mission) 

1. พัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศและ
พัฒนาเครือข่ายบริการให้เป็นหุ้นส่วนบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและสร้างเครือข่ายชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 

5. พัฒนางานวิชาการและวิจัยด้านสุขภาพและการ
เป็นสถาบันร่วมสอนบุคลากรทางการแพทย์ใน
สาขาต่างๆ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีความ
เป็นมืออาชีพ 

3. บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ได้ความรู้
ความสามารถ ความเสียสละ เรียนรู้ตลอดเวลา มี
คุณธรรมและมีความสุข 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1.1 ระบบบริการทางการแพทย์มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์
และเหมาะสมในการถวายการบริการทางการแพทย์ 
1.2 โรงพยาบาลมีความสมบูรณ์ของระบบบริการในระดับ
โรงพยาบาลตติยภูมิข้ันสูง  และผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและ
วางใจในคุณภาพทางการแพทย์ 
1.3 ประชาชนในพื้นที่บริการและผู้รับบริการเข้าถึงบริการ
ด้วยความสะดวกได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยรวดเร็ว 
1.4 นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์สามารถสร้าง
คุณค่าในการบริการคุณภาพแก่ประชาชนและสร้างโอกาส
ทางรายได้แก่โรงพยาบาล 

2.1 ชุมชนในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลมีค่านิยม
และวัฒนธรรมสุขภาพที่ เ ข้มแข็งสามารถจัดการ
สุขภาพ ความเสี่ยงและภัยคุกคามทางสุขภาพและ
พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ ปัญหาสุขภาพป้องกันได้
ลดลง ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน 
2.2 พื้นที่บริการของโรงพยาบาลปลอดภัยจากโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า การเจ็บป่วยและป่วยตายใน
พื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ ประชาชนมี
สุขภาพดีมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่พึ งประสงค์ใน
ชุมชนและประชาชนที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง 

3 .1  บุ คล ากรทางการแพทย์ มีค วาม
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ มีสมรรถนะสูง มี
ความสุขและความภาคภูมิใจในหน้าที่ทาง
การแพทย์เพื่อประชาชน 
3.2 บุคลากรทุกระดับมีความมั่นคงใน
หน้ าที่ แ ล ะคุณภาพชี วิ ตที่ ดี ข้ึ นอย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
ท า งานอย่ างมีความสุข ในองค์กรที่ มี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 

4.1 โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ บุคลากร
และองค์กรปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลง 
4.2 โรงพยาบาลเป็นองค์กรดิจิทัล มีความทันสมัย ระบบบริหาร
และบริการ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรมีทักษะดิจิทัล 
4.3 โรงพยาบาลมีความม่ันคงทางการเงินมีรายได้เพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.4 การเติบโตของผู้ใช้บริการที่มีก าลังซื้อเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ใช้บริการมีความประทับใจเชื่อม่ันและวางใจในบริการ 
4.5 โรงพยาบาลเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่มีภูมิทัศน์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน
ค่าแก่ผู้รับบริการ องค์กรและสังคม 

5.1 องค์ความรู้ และนวัตกรรมการบริการ
สุขภาพที่ผลิตและพัฒนาโดยโรงพยาบาลเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน 
สั ง ค ม  บุ ค ล า ก ร ใ ฝ่ รู้  เ รี ย น รู้ ต ล อดชี วิ ต 
โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับ
แนวปฏิบัติที่ดีต่อประเทศ 
5.2 ระบบการบริการเพื่อรองรับการ จัด
การศึกษาสามารถร่วมผลิตนักศึกษาและ
บุคลากรทางการแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
พึงประสงค์ 

1.1 สร้างระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลใหม้ีความพร้อมอย่างสูงสุด
ในการถวายการแพทย์แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจน
พระบรมวงศานุวงศ์ 
1.2 ยกระดับโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศด้านบริการอุบัติเหตุและ
โรคหัวใจ ในระดับสากล 
1.3 พัฒนาระดับคุณภาพสู่โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพระดับ A  คุณภาพ 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
1.4 สร้างเครือข่ายบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพแบบบูรณา
การเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีดีมีคุณภาพอย่างรวดเร็วปลอดภัยไร้
รอยต่อ 
1.5 พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์เพื่อสร้าง
คุณภาพการบริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการและมูลค่าแก่โรงพยาบาล 
 
 

2.1 บูรณาการร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนชุมชนให้มี
สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาวะ
ให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
2.2 สร้างระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกับเครือข่าย
สาธารณสุขภาคเอกชนและเครือข่ายผู้ประกอบการให้
เ ข้มแข็ง   ตอบสนองต่อการควบคุมโรคระบาดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 
2.3 สร้า งและบริหารจัดการคลั งความรู้ สุขภาพให้
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง 

3.1. เสริมสร้ า งสมรรถนะทางการแพทย์แก่
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  แ ล ะ พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูง
สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาล 
3.2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีธรร
มาภิบาล  สร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม ความสุข 
ความสามัคคี  ยึดประโยชน์ของประชาชนและ
องค์กรเป็นส าคัญ 

4.1 พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพมีความเป็นมืออาชีพมีธรรมาภิบาล 
4.2 พัฒนาเทคโนโลยี ให้ตอบสนองต่อการบริหารและการ
ให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ประชาชน (รพ.หัวหิน 4.0) ยกระดับสู่
โรงพยาบาลดิจิทัลในทุกภารกิจ 
4.3 พัฒนารพ.ให้มีฐานะการเงินมั่นคงมั่งค่ังแบบพอเพียง พึ่งพา
ตนเองได้ 
4.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพมาตรฐานบริการระดับสูงรองรับ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
4.5 พัฒนาให้โรงพยาบาลมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ี
มีประสิทธิภาพต้นแบบ Green and Clean ระดับประเทศ 

5.1 พัฒนางานวิชาการและการวิจั ย ด้าน
การแพทย์ การสาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับปัญหา
พื้นท่ี  เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพบริการและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน. 
5.2 สร้างองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ียั่งยืน 
5.3 พัฒนาการบริการ รองรับการเป็น รพ.
สมทบในการผลิตแพทย์คุณภาพ 

เป้าประสงค์
(Goal) 

(Strategies) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

มกราคม 2566 



 

 

 

 (Ultimate Goal)  : ก้าวน าสู่โรงพยาบาลศูนย์ในดวงใจของชาวหัวหินและผู้รับบริการทั้งของไทยและต่างประเทศมุ่งมั่นให้ประชาชนทุกคนเป็นหมอท่ีดีที่สดุของตนเอง 
เข็มมุ่ง ปี 2565  :  ER  คุณภาพ , Patient Identification การระบุตัวผู้ป่วย 
ค่านิยม   :  ความสุข  ความสามคัคี  น าการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศและพัฒนา
เครือข่ายบริการให้เป็นหุ้นส่วนบริการที่มีประสทิธิภาพ 

2. พัฒนาและสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 

3. บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ได้ความรู้
ความสามารถ ความเสียสละ เรียนรู้ตลอดเวลา มี
คุณธรรมและมีความสุข 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีความเป็นมืออาชีพ 

5. พัฒนางานวิชาการและวิจัยด้านสุขภาพและการเป็น
สถาบันร่วมสอนบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ 

1. โครงการแผนพิทักษ์รามา 
2. โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
   เฉพาะทางแก่บุคลากรทางการแพทย์ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์แผนไทยและ  
   การการแพทย์ทางเลือกสู่ความเป็นเลิศ 
5. โครงการพัฒนาระบบนัดหมายผู้ป่วย Online 
6. โครงการโรงพยาบาลคุณภาพระดับ  A 
7. โครงการโรงพยาบาลปลอดภัยไร้รอยต่อ 
8. โครงการจัดหาวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
   สู่ความเป็นเลิศ 

1. โครงการชุมชนรอบรู้สุขภาพ 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการหยุดยั้งปัญหาสุขภาพ 
   กลุ่มวัย 
3. โครงการพัฒนาหอผู้ป่วยแยกโรคเพื่อรองรับผู้ป่วย 
   โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
4. โครงการพัฒนาเครือข่าย การเฝ้าระวัง และควบคุม 
    โรคระบาดที่มีประสิทธิภาพสูง 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์ 
2. โครงการองค์กรแห่งความสุข 
3. โครงการองค์กรแห่งคุณธรรม 
 

1. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
2. โครงการโรงพยาบาลหัวหิน4.0 digital hospital 
3. โครงการ โรงพยาบาลมั่งคั่ง ยั่งยืน พึงพาตนเองได้ 
4. โครงการโรงพยาบาลหัวหินมหาการุณย์ 
5. โครงการ Green & Clean Hospital 
 

1. โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. โครงการโรงพยาบาลหัวหิน สถาบันสมทบเพื่อการ 
    ผลิตแพทย์คุณภาพ 
 

1.ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ
ถวายการแพทย์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ทั้ ง ด้านมิ ติ
บุคลากร สถานที่ ระบบบริการ เครื่องมืออุปกรณ์ 
2.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความ
สมบูรณ์ของระบบบริการในระดับโรงพยาบาลตติยภูมิข้ัน
สูงตามแผนพัฒนาตามปีของความเป็นเลิศแต่ละด้าน 
3.ร้อยละของตัวชี้วัดคุณภาพทางการแพทย์  3 ตัวชี้วัด
ส าคัญที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามเป้าหมายการ
พัฒนาประจ าปีของคลินิกความเป็นเลิศ (Clinical Quality KPI)  
4.ร้อยความพอใจของหน่วยบริการ    
5.ร้อยละการลดลงของความเสี่ยงทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล (Medical Error) (ก าหนดให้แต่ละหน่วย
บริการคัดเลือกความเสี่ ยง ความไม่ปลอดภัยทาง
การแพทย์ 1 รายการ ต่อปี และด าเนินการจัดการให้ลดลง 

1.จ านวนประชาชนที่มีรายชื่อในหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการดูแลโดย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
2.ร้อยละตัวชี้วัดการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยๆ ที่บรรลุผล
ความส าเร็จโดยมีผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน 
3.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่
4.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก  
อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพที่ดี  
 

1.ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุข
ของคนท างาน (Happinometer)   
3.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

1.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือเกณฑ์มาตรฐาน AHA 
2.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กร
ดิจิทัล 
3.ระดับของอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio 
ระดับของอัตราส่วนทุนหมุนเวีนน Current Ratio 
4.จ านวนรายได้การจัดบริการ พรีเมี่ยม /SMC 
5.ร้อยละการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 
6.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากข้ึนไป 

1.จ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่
ผลิตและพัฒนาโดยโรงพยาบาลเกิดประโยชน์ต่อการ
จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน สังคม 
2.ระ ดับความส า เ ร็ จ ในการ เตรี ยมความพร้อมใน
โรงพยาบาลเพื่อรองรับการจัดการศึกษาสามารถร่วมผลิต
นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่พึ่งประสงค์ 
  

โรงพยาบาลศูนย์(A)คุณภาพคู่คณุธรรมของประเทศ (Quality and Moral Super Tertiary care Hospital 
of Thailand) 
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