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ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริม
ควบคุมและป้องกันโรค 
และการจัดการสุขภาพ 

ยกระดับบริการสู่M1 
ประชาชนเข้าถึงบริการ เป็นที่
พึ่งไว้วางใจของคนล าปาง 

คนเก่ง ดี มีความสุข บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภบิาล 



แผนผังทิศทางของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเกาะคา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561–2565) 

 วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

“โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลที่คนล าปางไว้วางใจ ภายในปี 2565” 

พันธกิจ 
(Mission) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

M1. จดัระบบบริการสขุภาพ รักษา 
ส่งเสริม ป้องกนั ฟืน้ฟู แบบองค์รวม  ให้
มีคณุภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาล เชื่อมโยงทกุเครือข่าย
บริการ  

M2. จดัการส่ิงแวดล้อมให้ปลอดภยัเอือ้ต่อ
การส่งเสริมสขุภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 

M3. พฒันาบุคลากรสาธารณสขุทกุระดบั
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และจดัองค์กรให้
สามารถปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงได้
อย่างมีความสขุ  และร่วมผลิตบุคลากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสขุหลายสาขา 

M4. บริหารจดัการทรัพยากรด้าน
สาธารณสขุให้มีประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

SI1.พัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน ควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศ 
Prevention & Promotion 
Excellence (PPE) 

SI3.พัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
People Excellence (PE) 

SI2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็น
เลิศ Service Excellence (SE) 

 

SI4.พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ Governance Excellence  
(GE) 

 
G1. ภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการ
จัดระบบ
สุขภาพ  

 

G2. 
ประชาชน
พึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้  
  

G3. ระบบ
ส่งเสริม
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย 
ป้องกันควบคุม
โรคและปัญหา
สุขภาพมี
ประสิทธิภาพ  

 

G6. 
โรงพยาบาล
ผ่านการรับรอง
คุณภาพ
มาตรฐานอย่าง
ต่อเน่ือง 

G7. ระบบ
บริการแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์
ทางเลือกมี
ประสิทธิภาพ 

G15. บุคลากร
สุขภาพดีมี
ความสุข  

 

G21. การ
บริหาร
ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลมี
ประสิทธิภาพ  

 

G16. บุคลากร
มีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ  

 

G20. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ  

 

G4. ระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภค
มีประสิทธิภาพ  

 

G5. การ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและ
ระบาดวิทยา 

 

G8. ระบบการ
รักษาพยาบาล
และการฟื้นฟู
สภาพมี
ประสิทธิภาพ  

 

G9. ประชาชน
ได้รับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ที่ได้มาตรฐาน 
ทั่วถึง และทัน
การณ์  

 

G10. พัฒนา
ระบบส่งต่อ 
THAI REFER 

 

G17. มีบุคลากร
เพียงพอและ
เหมาะสมตาม
ภาระงาน  

 

G22. การ
บริหารการเงิน
การคลังมี
ประสิทธิภาพ  

 

G18. บุคลากร
มีคุณธรรม
จริยธรรม  

 

G11.พัฒนาศูนย์ 
COC เกาะคา 

 

G12.พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service plan) 

 

G13. 
โรงพยาบาล
มีส่ิงแวดล้อม
ที่ดีและเอื้อ
ต่อสุขภาพ  

 

G14. ประชาชนมี
ความพึงพอใจจาก
การรับบริการ  

G19. มี
งานวิจัยและ
นวัตกรรมใน
การดูแลผู้ป่วย  

 

G24. ระบบ
สนับสนุน
บริการเพียงพอ
และมี
ประสิทธิภาพ  

 

G23. การบริหาร
จัดการมี  
ธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส 
และบริหารความ
เส่ียง 



เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์รพ.แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
SI1.พัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน ควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศ 
Prevention & Promotion 
Excellence (PPE) 
“ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการ
ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค”  

SI2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ Service 
Excellence (SE) 
“ยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ 
ประชาชนเข้าถึงบริการ เป็นที่
พึ่งไว้วางใจของคนล าปาง”  

SI3.พัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ People Excellence 
(PE) 
“คนเก่ง ดี มีความสุข” 

 
 

SI4.พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ Governance 
Excellence  (GE) 
“บริหารจัดการที่เป็นเลิศและมี
ธรรมาภบิาล” 
 

 

G1. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบสุขภาพ  

G6. โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

G15. บุคลากรสุขภาพดีมีความสุข  G20. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ  

G2. ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
ได้  

G7. ระบบบริการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

G16. บุคลากรมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

G21. การบริหารก ากับยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงพยาบาล 

G3. ระบบส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ม
วัย ป้องกันควบคุมโรคและปัญหา
สุขภาพมีประสิทธิภาพ  

G9. ประชาชนได้รับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน 
ท่ัวถึง และทันการณ์  

G17. มีบุคลากรเพียงพอและ
เหมาะสมตามภาระงาน  

G22. การบริหารการเงินการคลังมี
ประสิทธิภาพ  
 

G4. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคมี
ประสิทธิภาพ  

G10. พัฒนาระบบส่งต่อ THAI 
REFER 

G18. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม  G23. การบริหารจัดการบริหารความ
เส่ียงและมีธรรมาภบิาลความโปร่งใส 

G5. การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
และระบาดวิทยา 

G12.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service plan) 

G19. มีงานวิจัยและนวัตกรรมในการ
ดูแลผู้ป่วย  

G24. ระบบสนับสนุนบริการเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ  

G8. ระบบการรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสภาพมีประสิทธิภาพ  

G13. โรงพยาบาลมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี
และเอื้อต่อสุขภาพ  

G11.พัฒนาศูนย์ COC เกาะคา G14. ประชาชนมีความพึงพอใจจาก
การรับบริการ  



ยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ 
(Service Excellence) 
 

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) 
 

4. ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิ
บาล (Governance Excellence) 
 

กิจกรรมโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 



ยุทธศาสตร์ 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ 
(Service Excellence) 
 

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) 
 

4. ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิ
บาล (Governance Excellence) 
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