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นโยบายโรงพยาบาลยางสีสรุาช 
  ด้านการบริการ พฒันาระบบบรกิารของโรงพยาบาลใหม้คีุณภาพมาตราฐานวชิาชพี ใหค้วามมัน่ใจและสนองตอบความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาศกัยภาพบุคคลากร เครื่องมอื เครื่องใชท้ีท่นัสมยัและมเีทคโนโลยกีารแพทยท์ีเ่หมาะสม จดัอาคารสถานทีท่ีเ่หมาะสมต่อการใหบ้รกิารมี
ความสะอาดปลอดภยั มคีวามสะดวกคล่องตวัในการเขา้รบับรกิาร 

ด้านการบริหาร ใชห้ลกัธรรมาภบิาล สรา้งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคสว่น การบรหิารทีมุ่่งเน้นผลสมัฤทธิ ์ความโปร่งใส ประหยดั มคีุณภาพ 
ภายใตร้ะเบยีบกฎเกณฑท์างราชการและมรีะบบคุณธรรมในการบรหิารจดัการบุคลากร 

ด้านการเงินการคลงั เพิม่รายรบั ลดรายจ่าย มรีะบบบรหิารการเงนิการคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ด้านสงัคม มุง้เน้นความสมคัรสมานสามคัค ีมจีรยิธรรม สง่เสรมิการมสีว่นร่วมกบักจิกรรมของชุมชนหรอืหน่วยงานอื่นในพืน้ที่ 
ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สรา้งความร่วมมอืในเครอืข่าย มแีนวทางในการด าเนินงานสาธารณสุข ทัง้เชงิรุก เชงิรบัและในภาวะวกิฤต พฒันาระบบการ

สง่ต่อ การสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนัและควบคุมโรคทีส่ าคญัในพืน้ทีข่องเครอืข่ายสุขภาพ พฒันาระบบทีเ่ชื่อมโยงกนัไดท้ัง้เครอืข่าย มรีะบบบรหิารจดัการการเงนิ 
การคลงัและบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

ด้านความมัน่คงของโรงพยาบาล เน้นระบบความปลอดภยับรหิารความเสีย่งและการเจรจาไกล่เกลีย่ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูม้า
รบับรกิาร มุ่งเน้นการพฒันาพฤตกิรรมบรกิารของบุคลากรโรงพยาบาลเพือ่ลดปัญหาขอ้รอ้งเรยีนผูใ้หบ้รกิารและผมูารบับรกิารเกดิความพอใจ 
 

    วิสยัทศัน์  

  เป็นโรงพยาบาลทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิารพงึพอใจ ชุมชนมสีว่นร่วมแบบยัง่ยนื      
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   ค่านิยม (values):  

ค่านิยมของโรงพยาบาลยางสสีุราช ม ี4 ขอ้ “ Y-A-N-G-”  

Y=Yardstick & Yield         : ยดึมาตรฐาน มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 

A=Accountability            : รบัผดิชอบในหน้าที่ 

N=Network    : การมเีครอืขา่ยและท างานเป็นทมี 

G= Good Governance   : ยดึหลกัธรรมภบิาลในการท างานทีด่ ี
 

    พนัธกิจ 
1.  พฒันาบุคลากรทุกระดบั 
2.  พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้คีุณภาพ 
3.  พฒันาระบบบรกิารใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี 
4.  สนบัสนุนการสรา้งสุขภาพโดยภาคเีครอืขา่ยและชุมชนมสีว่นร่วมอย่างเขม้แขง็     

  
     ประเดน็ท้าทายเชิงกลยทุธ ์
           1.  การพฒันาคุณภาพบรกิารเพือ่สรา้งความพงึพอใจแก่ผูร้บับรกิาร 
           2.  การจดัระบบการดแูลโรคทีเ่ป็นปัญหาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบับรบิท 
          3.  การพฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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     เป้าประสงค ์
            1.  จดับรกิารทางการแพทยร์ะดบั F2 ทีม่คีุณภาพเหมาะสม 
            2.  ประชาชนมทีกัษะในการจดัการสุขภาพใหป้ลอดภยัจากภาวะสุขภาพ 

3. การบรหิารจดัการทรพัยากรทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
4. บุคลากรมคีุณภาพชวีติทีส่มดุล 

       วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์
1. เพือ่จดับรกิารทีไ่ดม้าตรฐานมคีุณภาพคลอบคลุม 4 มติ ิตามบรบิท ระดบั F2 
2. เพือ่ลดอุบตักิารณ์การเกดิโรคจากภาวะคุกคามดา้นสุขภาพ 
3. เพือ่พฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
4. เพือ่ใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

        กลยทุธ ์(Strategy) 

S1พฒันาระบบบรกิารทางการแพทยใ์นกลุ่มโรคส าคญัทีเ่หมาะสมตามบรบิท  
S2 พฒันาระบบบรกิารรบัและสง่ต่อผูป่้วย  
S3 พฒันาระบบคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน  
S4 พฒันาเวชศาสตรเ์ชงิรุกรพ.สต.และระบบหมอครอบครวัในการดแูลในชุมชน  
S5 สรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู ้
S6 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและภาคเีครอืข่ายมคีวามสามารถในการดแูลภาวะสุขภาพ 
S7 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล /บรหิารจดัการก าลงัคน 
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แผนกลยทุธโ์รงพยาบาลยางสีสรุาช จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ.2564-2566 

ประเดน็ท้าทายเชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.การพฒันาคุณภาพบรกิารเพือ่
สรา้งความพงึพอใจแก่
ผูร้บับรกิาร 

1.จดับรกิารทางการแพทยร์ะดบั F2 
ทีม่คีุณภาพเหมาะสมตามบรบิท 

1.เพือ่จดับรกิารทีไ่ดม้าตรฐานมี
คุณภาพคลอบคลุม 4 มติ ิ 
ตามบรบิท ระดบั F2 

1.พฒันาระบบบรกิารทาง
การแพทยใ์นกลุ่มโรคส าคญัที่
เหมาะสมตามบรบิท 

นพ.อรรถวุฒ ิ

2. พฒันาระบบบรกิารรบัและ 
สง่ต่อผูป่้วย 

ชวลัลกัษณ์ 

3.พฒันาระบบคุณภาพใหไ้ด้
มาตรฐาน 

นพ.อรรถวุฒ/ิ
กาญจนา 
 

4.พฒันาเวชศาสตรเ์ชงิรุกรพ.สต.
และระบบหมอครอบครวัในการ
ดแูลในชุมชน 

นพ.ชยัวุฒ/ิองคก์ร
แพทย ์

2. การจดัระบบการดแูลโรคที่
เป็นปัญหาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบั
บรบิท 
 

2. ประชาชนมทีกัษะในการจดัการ
สุขภาพใหป้ลอดภยัจากภาวะ
สุขภาพ 
 

2.เพือ่ลดอุบตักิารณ์การเกดิโรค
จากภาวะคุกคามดา้นสุขภาพ 
 

5. สง่เสรมิและสนบัสนุนให้
ประชาชนและภาคเีครอืข่ายมี
ความสามารถในการดแูลภาวะ
สุขภาพ 

อะนุตย ์

6.สรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ กาญจนา 
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แผนกลยทุธโ์รงพยาบาลยางสีสรุาช จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ.2564-2566 

ประเดน็ท้าทายเชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

3. การพฒันาระบบบรหิารจดัการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3.การบรหิารจดัการทรพัยากรที่
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

3.เพือ่พฒันาระบบบรหิารจดัการ
ทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 

7.พฒันาประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการทีเ่ป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล 
/บรหิารจดัการก าลงัคน 
 

สุดตา 
ทพิาพร 
มยุรฉตัร 

4.บุคลากรมคีุณภาพชวีติทีส่มดุล 
 

4.เพือ่ใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
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แผนกลยทุธโ์รงพยาบาลยางสีสรุาช จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ.2564-2566 (เช่ือมโยงสู่ตวัช้ีวดั) 

กลยุทธ์ วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั (KPI) เกณฑ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบบริการทาง
ก ารแพ ท ย์ ใน ก ลุ่ ม โรค
ส าคัญ ที่ เห ม าะสมต าม
บรบิท 

เพิ่ มศักยภาพการ
บริการในกลุ่ ม โรค
ส าคญั 

1.รอ้ยละการ readmit / revisit   <2/<10% นพ.อรรถวุฒ ิ
และทมีPCT 2. อุบตักิารณ์การเสยีชวีติดว้ย โรคเสีย่งสงู 2% 

3. รอ้ยละผูป่้วยทรุดลงสง่ต่อภายใน 2 ชม.หลงั admit <5% 

2.พัฒ นาระบบรับ ส่ งต่ อ
ผูป่้วย 

เพื่ อ พั ฒ น า ก า ร
บริหารจัดการส่งต่อ
ที่สะดวกรวดเรว็และ
มปีระสทิธภิาพ 

4.รอ้ยละการสง่ต่อผูป่้วยทีไ่ดคุ้ณภาพโดยประเมนิจากรพ.ทีร่บัผูป่้วย 90 นพ.อรรถวุฒ ิ
และทมีPCT 5. รอ้ยละผูป่้วยทีม่ภีาวะวกิฤตฉุิกเฉินไดร้บัการสง่ต่อดว้ยระบบEMS 70% 

 

3.พัฒนาระบบคุณภาพให้
ไดม้าตรฐาน 

จดับรกิารทีม่ี
คุณภาพมาตรฐาน 

6.ผ่านการประเมนิ HA ผ่าน กาญจนา 
นพ.อรรถวุฒ ิ7. ผ่านการประเมนิ QA ผ่าน 

8. ผ่านการประเมนิ LA ผ่าน 
9 ผ่านการประเมนิ HA ยาเสพตดิ ผ่าน 
10 ผ่านการประเมนิ คุณภาพมาตรฐาน X ray ผ่าน 
11 ผ่านการประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม ระดบั 5 
12. ผ่านการประเมนิ Green&Clean hospital Plus  
13. ผ่านการประเมนิ NCD คลนิิก PlUS ระดบัดเีด่น 
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แผนกลยทุธโ์รงพยาบาลยางสีสรุาช จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ.2564-2566 (เช่ือมโยงสู่ตวัช้ีวดั) 

กลยุทธ์ วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั (KPI) เกณฑ์ ผู้รบัผิดชอบ 
4.พฒันาเวชศาสตรเ์ชงิ
รุกรพ.สต.และระบบหมอ
ครอบครวัในการดแูลใน
ชุมชน  
 

เพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารสต.
ในการดูแลผู้ ป่ วยนอกโรค
เรื้อรงั (DM/HT)โดยทีมหมอ
ครอบครัวและเพิ่มคุณภาพ
การดแูลต่อเนื่อง 

14.สดัสว่นการใหบ้รกิารผูป่้วยนอกโรค DM/HT โดยแพทยอ์อกเวช
ศาสตรช์ุมชน รพ.สต.เทยีบกบัโรงพยาบาลแม่ขา่ย 

50:50 นพ.ชยัวุฒ/ิองคก์ร
แพทย/์ทมีหมอ
ครอบครวั 15.รอ้ยละผูป่้วยกลุ่มเป้าหมายส าคญัทีไ่ดร้บัการเยีย่มบา้น 80 

16.รอ้ยละความพงึพอใจการบรกิารเชงิรุกในชุมชน 
 

90 

5. สร้างองค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้
 

เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการ
สรา้งผลงานวชิาการ : 
นวตักรรม CQI งานวจิยั ทุก
ระดบั 
 

17จ านวนผลงานวชิาการ 20 เรื่อง/ปี กาญจนา 

6.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนและภาคี
เครอืข่ายมคีวามสามารถ
ในการดแูลภาวะสุขภาพ 

เพื่ อ ให้ประชาชนสามารถ
พึ่ งตนเองและปรับ เปลี่ยน
พฤกรมดา้นสุขภาพได ้

18.รอ้ยละต าบลจดัการสุขภาพ 80% อะนุตย ์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ภาคเีครอืขา่ยชุมชน 

19. รอ้ยละต าบลทีม่กีารด าเนินงานกองทุนอปท.ในการพฒันา
คุณภาพชวีติผูส้งูอายุ 

100% 

20.รอ้ยละของตวัชีว้ดัตามกลุ่มวยัทีผ่่านเกณฑ ์(รอ้ยละ 80) 
 

80% 

21.ลดอตัราอุบตักิารณ์ของผูป่้วยโรคส าคญั DM,HT,Stroke      5% 
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แผนกลยทุธโ์รงพยาบาลยางสีสรุาช จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ.2564-2566 (เช่ือมโยงสู่ตวัช้ีวดั) 

กลยุทธ์ วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั (KPI) เกณฑ์ ผู้รบัผิดชอบ 
7. พฒันาประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิดว้ยธรร
มาภบิาล /บรหิารจดัการก าลงัคน 
 

เพื่อบริหารทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

22.อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (current 
ratio) 

≥1.50 สุดตา 
ศุภลกัษณ์ 

23.อตัราสว่นสนิทรพัยค์ล่องตวั (quick ratio) ≥1 
- ค่า CMI เฉลีย่ 0.5 

พฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากร
บุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ 

24. รอ้ยละความพงึพอใจของบุคลากร 80% สุดตา 
ทพิาพร 

-25.รอ้ยละบุคลากรไดร้บัการพฒันาในกลุ่ม
โรคส าคญั 

100% 

26. จ านวนขอ้รอ้งเรยีน ลดลง 
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหถู้กตอ้ง ทนัเวลา และรกัษา
ความลบั 

27.ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศใหต้อบสนองต่อการพฒันาองคก์ร 

ระดบั 4 มยุรฉตัร 

 






