
นโยบายและยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง 

วสิัยทศัน์ 

“โรงพยาบาลชุมชนน่าอยู ่มุ่งเนน้บริการอยา่งมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมและไวว้างใจ” 

พนัธกิจ 

๑. ใหก้ารบริการประชาชนดา้นสุขภาพอยา่งมีคุณภาพ 

๒. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเป็นคนดี เก่ง มีความสุข 

 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการปัญหาสุขภาพ 

 ๔. ส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได ้

 ๕. เป็นแหล่งฝึกอบรม วจิยัและดูงานดา้นสาธารณสุข 

 ๖. พฒันาศกัยภาพ รพ.สต. 

   

จุดมุ่งหมาย 

 ๑. รพ.ชุมชนน่าอยู ่

 ๒. ใหบ้ริการดา้นสุขภาพอยา่งมีคุณภาพ 

 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความไวว้างใจ 

                                   วตัถุประสงค ์

 ๑. เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บการบริการถูกตอ้งรวดเร็ว ปลอดภยัและพึงพอใจ 

 ๒. เพื่อใหผู้รั้บบริการมีความไวว้างใจในการรับบริการ 

 ๓. เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นสุขภาพและการพฒันาบริการ 

 ๔. เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมตามภาระงาน 

 ๕. เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งมีความสุข 

 ๖. เพื่อใหโ้รงพยาบาลมีส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั เอ้ือต่อการท างาน 

 ๗. เพื่อเป็นแหล่งใหค้วามรู้ในการศึกษาดูงานและท าวจิยั 

  

สีประจ าโรงพยาบาล 

“สีเขียวอ่อน” 
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ตน้ไม ้

“ตน้พุทธรักษา” 

  

ค าขวญั 

“อบอุ่นเหมือนบา้น บริการดว้ยใจ สดใสดว้ยรอยยิม้” 

  

ยทุธศาสตร์และตวัช้ีวดัคุณภาพ โรงพยาบาลแม่ทะ 

 1. ยทุธศาสตร์ : การพฒันาระบบบริการสุขภาพเพื่อใหมี้คุณภาพ 

        1.1 อตัราผูป่้วยเสียชีวติในโรงพยาบาล 

        1.2 อตัราท่ีเสียชีวติดว้ยติดเช้ือในกระแสเลือด 

        1.3 อตัราผูป่้วยท่ีเสียชีวิตดว้ยโรค Pneumonia 

        1.4 อตัราผูป่้วยท่ีเสียชีวิตจากโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั 

        1.5 อตัรามารดาเสียชีวติจากกระบวนการคลอดต่อแสนการเกิดมีชีพ 

        1.6 ร้อยละการกลบัมารักษาซ ้ าภายในโรงพยาบาลภายใน 28 วนั โดยไม่ไดว้างแผน 

        1.7 อตัราผูป่้วยส่งต่อโดยไม่ไดว้างแผนภายใน 24 ชัว่โมง 

        1.8 อตัราการระบุตวัผูป่้วยไม่ถูกตอ้ง 

        1.9 อตัราการเกิด Birth Asphyxia 

        1.10 อตัราตกเลือดหลงัคลอด 

        1.11 อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

        1.12 อตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก ทั้งอ าเภอต่อพนัประชากร 

        1.13 ร้อยละผลส าเร็จการรักษาโรควณัโรคปอด (success rate) 

        1.14 ร้อยละความพึงพอใจของผูป่้วยนอก 

        1.15 ร้อยละความพึงพอใจของผูป่้วยใน 

        1.16 จ านวนผูป่้วยแพย้าซ ้ าในระบบ  

        1.17 ความคลาดเคล่ือนจากยาความเส่ียงสูง 

        1.18 อตัราความคลอบคลุมของการรับบริการฝากครรภข์องหญิงตั้งครรภค์รบ 4 คร้ังตามเกณฑ์ 
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        1.19 ความคลอบคลุมวคัซีนครบถว้นในเด็ก อายคุรบ 1 ปี 

        1.20 อตัราเด็ก 0-6 ปี มีภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑ ์

        1.21 อตัราความครอบคลุมของการเยีย่มบา้น 

        1.22 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 

2. ยทุธศาสตร์ : การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

         2.1 ความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทยทุ์กสายงาน 

         2.2 บุคลากรทุกระดบัไดรั้บการประเมินสมรรถนะ 

         2.3 ผลการประเมินบุคลากรท่ีผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 60 

         2.4 บุคลากรไดรั้บการอบรม 10 วนั/คน/ปี 

         2.5 จ านวนผลงานวชิาการ/นวตักรรมท่ีเขา้ร่วมน าเสนอวชิาการ (ทุกระดบั) 

         2.6 จ านวนขอ้ร้องเรียน 

         2.7 จ านวนผลงานวจิยั/ผลงานวชิาการ ท่ีสามารถปรับใชใ้นงาน 

         2.8 ร้อยละความพึงพอใจในงาน 

         2.9 ความสุขในชีวติของบุคลากร (วดัจาก HAPPINPMETER) 

         2.10 อุบติัการณ์เจบ็ป่วยจาการท างาน 

         2.11 อุบติัการณ์เกิดอุบติัเหตุจาการท างาน 

         2.12 ร้อยละของเจา้หนา้ท่ีมีค่า BMI ปกติ 

 3. ยทุธศาสตร์ : พฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

         3.1 มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

         3.2 จ านวนโปรแกรมท่ีไดรั้บการพฒันาหรือสร้างข้ึนใหม่เพื่อสนบัสนุนบริการ 

         3.3 มีศูนยก์ลางฐานขอ้มูลโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 

         3.4 การบนัทึก ผูล้งขอ้มูล ความถูกตอ้งครบถว้น การติดตามขอ้มูล 

         3.5 มีขอ้มูลข่าวสารอพัเดท ใน website รพ. ข่าวสมคัรงาน ประกวดราคา ตวัช้ีวดั กิจกรรมเด่น 
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 4. ยทุธศาสตร์ : พฒันาระบบการเงิน และพสัดุ 
         4.1 ความสมบูรณ์รายการลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล และความทนัเวลาการติดตามการทวงหน้ีรายรับ - 
รายจ่าย 
         4.2 ความทนัเวลาการติดตามทวงหน้ี การคืนเงินยมืบ ารุง ตามเวลาท่ีก าหนด 
         4.3 ความทนัเวลาการติดตามทวงหน้ี การคืนเงินยมืสวสัดิการ ตามเวลาท่ีก าหนด 
         4.4 การติดตามทวงหน้ีค่ารักษาทุกสิทธ์ิ การไดรั้บเงินจากผูป่้วย พรบ. (หลกัฐานการตั้งเบิก การทวง
หน้ี) 
         4.5 ไดรั้บเงินคืนจากการเงินภายใน 15 วนั หลงัส่งเอกสารครบถว้น จากการอบรมสัมมนา 
         4.6 ไดรั้บเงินคืนจากการเงินภายใน 30 วนั หลงัส่งเอกสารครบถว้น จากการท าโครงการ,ออกหน่วยฯ 
         4.7 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current ratio) 
 5. ยทุธศาสตร์ : การพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหน่้าอยูแ่ละปลอดภยั 
        5.1 ส่ิงแวดลอ้มความเป็นระเบียบ 
          5.1.1 คะแนน 5 ส รายเดือน (รายงานตวัช้ีวดัทุกเดือน) 
          5.1.2 ทุกหน่วยงานประกวด ความสวยงาม ความสะอาด ประหยดั กรรมการ 5 ส. คิดเกณฑ ์(ประกวด
ทุก 3 เดือน) 
          5.1.3 ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเยยีวยา บอร์ดความรู้ โปสเตอร์ มุมความรู้ (รายงานตวัช้ีวดัทุก 3 เดือน) 
        5.2 ส่ิงแวดลอ้มเพื่อความปลอดภยั  

          5.2.1 ความพร้อมใชข้องถงัดบัเพลิง 
          5.2.2 จ านวนบุคลากรท่ีติดเช้ือวณัโรค 
          5.2.3 การทิ้งขยะถูกตอ้ง ขยะติดเช้ือ ของมีคม ขยะอนัตราย 
          5.2.4 ผลการตรวจน ้าอุปโภค บริโภค น ้าทิ้ง ระบบบ าบดั 
          5.2.5 การประเมินระบบระบายอากาศไดต้ามมาตรฐาน ลา้งเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐาน  
          5.2.6 ประเมินมาตรฐานความเส่ียงจากการท างาน  
 6. ยทุธศาสตร์ : พฒันาหน่วยบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ 
          6.1 การนิเทศติดตามคุณภาพ รพ.สต. สสช.  
          6.2 การอบรมใหค้วามรู้บุคลากรหน่วยงานปฐมภูมิตามงานท่ีรับผดิชอบ 
          6.3 การสนบัสนุนการพฒันาตามเกณฑ ์รพ.สต. สสช. 
 7. ยทุธศาสตร์ : ส่งเสริมชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
          7.1 DHS  
          7.2 ประสิทธิภาพในงาน Family Care Team 
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 8.ยทุธศาสตร์ : การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมรับ AEC 
     มีตวัช้ีวดัดงัน้ี  
          8.1 มีความรู้ และสามารถส่ือสารภาษา English  
          8.2 มีความรู้ และสามารถส่ือสารภาษา Myanmar 
  
                                     จุดเนน้ในการพฒันาปี 2564 
1. งานอนามยัแม่และเด็ก (พฒันากิจกรรมตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก) 
 2. Hand hygiene 
 3. การดูแลรักษา และป้องกนัโรค Malaria, การดูแลรักษาป้องกนั และฟ้ืนฟู โรค COPD 
4. การดูแลสุขภาพบุคลากร 
 5. ลดภาวะโลกร้อน 

*************************** 


