
 
 

 
แผนยุทธศาสตร ์

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร 
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560 – 2564) 

 

 
 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 
 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ปี 2560 –  2564 จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรโรงพยำบำล    
เจริญศิลป์ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำโรงพยำบำล ในอีก 5 ปี 
ข้ำงหน้ำ โดยแผนกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนครโดย 
เน้นกำรมีส่วนร่วมของทีมงำนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกำสและภำวะคุกคำม 
ตลอดจนปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นทิศทำง เป้ำหมำยของกำรพัฒนำในปี 
ต่อๆไป 

แผนยุทธศำสตร์ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ กลุ่มงำน และหน่วยงำน
ต่ำงๆ ให้เกิดควำมสอดคล้องเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยขององค์กร สำมำรถตอบสนองต่อกำรน ำ
แผนยุทธศำสตร์ สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณหัวหน้ำฝ่ำย / งำน ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์โรงพยำบำลและร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ เพ่ือให้โรงพยำบำลเจริญศิลป์เป็นโรงพยำบำลชุมชน        
ที่มีคุณภำพมำตรฐำน เป็นที่พ่ึงของประชำชน เพ่ือกำรมีสุขภำพดีต่อไป 
 
 

      (นำยสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

สารบัญ 

  หน้ำ 

 ค ำน ำ  

 สำรบัญ  

 สรุปผลกำรทบทวนยุทธศำสตร์ 1 

 วิสัยทัศน์โรงพยำบำล 1 

 พันธกิจโรงพยำบำล 2 

 ค่ำนิยม โรงพยำบำล 2 

 เข็มมุ่ง/จุดเน้นของโรงพยำบำล 3 

 กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564   4 

 ทิศทำงแผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลเจริญศิลป์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 5 

 แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลเจริญศิลป์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 16 

 กำรวิเครำะห์องค์กร  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์ 
โรงพยำบำลเจริญศิลป์ได้ด ำเนินกำรทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ระยะ  5  ปี (2560-2564) ในช่วง

เดือนกันยำยน – ตุลำคม 2559  เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหำสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพ่ือบรรลุควำม 
ส ำเร็จ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรที่ได้คุณภำพมำตรฐำนเกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน จำกกำรทบทวน
ทิศทำงและเป้ำหมำยโดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในองค์กร ผลของกำรทบทวนแผนดังกล่ำวได้มี
กำรปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และได้ก ำหนดกลยุทธ์หลัก (Strategic Formulation) และก ำหนด
ตัวชี้วัดหลัก (KPI) ของโรงพยำบำล เพ่ือน ำไปสื่อสำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ให้ผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลเกิดควำม
เข้ำใจร่วมกันและเป็นเครื่องมือน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป 

 

ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
โรงพยำบำลเจริญศิลป์เป็นโรงพยำบำลชุมชนขนำดกลำง (ระดับ F2) มีควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วย

ในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ครอบคลุมทุกสำขำในด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำ กำร
ฟ้ืนฟูสภำพ และรับผู้ป่วยส่งต่อระดับต้น (First-level Referral Hospital) จำกเครือขำ่ยบริกำรปฐมภูมิ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) ) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
“โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการปลอดภัย  

ชุมชนร่วมใจ  บุคลากรมีความสุข” 
 

ค ำส ำคัญ นิยำม 

โรงพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ  หมำยถึง เป็นโรงพยำบำลที่มีกำรพัฒนำ กำรรักษำพยำบำล กำรฟ้ืนฟู
สภำพให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เพิ่มบทบำทในด้ำนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพและป้องกันโรค เป็นตัวอย่ำงของสถำนที่ท ำงำนที่เอ้ือต่อสุขภำพ 
(Healthy workplace) และบุคลำกรของโรงพยำบำลเป็นแบบอย่ำงของ    
ผู้มีพฤติกรรมสุขภำพที่ดี เชื่อมโยงกำรดูแลผู้ป่วยในโรงพยำบำลกับกำร
ดูแลในชุมชน และกำรด ำเนินงำนเชิงรุกในชุมชน ดูแลคนดีไม่ให้ป่วย ดูแล
คนป่วยไม่ให้ป่วยซ้ ำ ป่วยหนักข้ึน 

ผู้รับบริกำรปลอดภัย ผู้รับบริกำรหมำยถึง คนท ำงำน ผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร ทั้งในโรงพยำบำล และ
ชุมชนมีควำมปลอดภัย ได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อภำวะ
สุขภำพ ได้รับกำรจัดสิ่งแวดล้อม เช่นสถำนที่ท ำงำน ระบบงำนที่เอ้ือต่อ
กำรท ำงำน ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือให้ผู้รับบริกำรปลอดภัย  
 

ชุมชนร่วมใจ   หมำยถึง ภำคี เครือข่ำยสุขภำพในระดับต่ำง ๆ ร่วมแรง ร่วมใจ ในกำร
สร้ำงสุขภำพ สำมำรถดูแลตนเองได้ จนเกิดชุมชนเข้มแข็ง  

บุคลำกรมีควำมสุข บุคลำกรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ มีสมรรถนะตำมสำยงำน สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่เต็มควำมสำมำรถ มีสุขภำพแข็งแรง ควำมเครียดอยู่ในระดับปกติ 
และยึดหลักศีล 5   

 
 



 
 
พันธกิจ (mission) 

1. ให้บริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพแบบองค์รวม ด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรสร้ำงเสริม ป้องกันโรคและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพแก่ประชำชน โดยสอดคล้องกับสภำพปัญหำในชุมชน 

2. พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีพฤติกรรมบริกำรที่ดี มีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่
ดี มีควำมสุขในกำรท ำงำน 

3. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยบริกำรสุขภำพในกำรจัดระบบสุขภำพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชำชน 
    4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ให้มีประสิทธิภำพ  
 
ค่านิยม (Core values) 
 ใช้หลัก “ART HOS.”        
   A =  Accountability           -  มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
   R = Relationship               -  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   T = Teamwork                  -  ท ำงำนเป็นทีมและมีภำคีเครือข่ำยในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
   H = Healthy                    -  ผู้รับบริกำร บุคลำกร และชุมชน มีสุขภำพดี 
   O = Learning Organization  -  เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
   S  = Safety & quality          -  ยึดมั่นในควำมปลอดภัย และคุณภำพเป็นหลัก 
 

สมรรถนะหลักขององค์กร ( Core Competency) 
     “มีควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในด้ำนกำรสร้ำงเสริม ป้องกัน รักษำ 
       และฟ้ืนฟูสภำพ” 

 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่มีคุณภำพและมีควำมปลอดภัย 

2. บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญตำมสำยงำน มีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม   
จริยธรรม และมีควำมสุขในกำรท ำงำน 
3. ชุมชนเข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
4. ระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรมีประสิทธิภำพ 
 

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  
 จุดเน้น 1:  ส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ได้มำตรฐำนครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน 

  จุดเน้น 2 : พัฒนำระบบบริกำรในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหำในพ้ืนที่ 
  จุดเน้น 3: พัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อผู้รับบริกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค 



 
 
 จุดเน้น 4 : ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  ป้องกันโรค  ในประชำชนทุกกลุ่มวัย ที่
สอดคล้องกับปัญหำสุขภำพในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 จุดเน้น 5 : บริหำรจัดกำรด้ำนเสถียรภำพทำงกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสด้วยหลกัธรรมำภิบำล 
 จุดเน้น 6 : พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ โรงพยำบำลให้มีประสิทธิภำพ 
             จุดเน้น 7 : พัฒนำบุคลำกรให้ เก่ง ดี มีสุข 

 

เข็มมุ่ง/จุดเน้นโรงพยาบาลเจริญศิลป์ปี 2560 
 จุดเน้น 1 : ส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ได้มำตรฐำนครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
 จุดเน้น 2 : พัฒนำระบบบริกำรในกลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหำในพื้นที่ 
       จุดเน้น 3 : พัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อผู้รับบริกำร 
     จุดเน้น 4 : ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรส่งเสริมประชำชนทุกกลุ่มวัย ในกำรสร้ำงสุขภำพที่สอดคล้อง    
                            กับปัญหำสุขภำพในพ้ืนที่ 

   จุดเน้น 5 : บริหำรจัดกำรด้ำนเสถียรภำพทำงกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสด้วยหลกัธรรมำภิบำล 
 จุดเน้น 6 : พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ โรงพยำบำลให้มีประสิทธิภำพ 

 
การเชือ่มโยงยุทธศาสตร์สู่จุดเน้นในการพัฒนาโรงพยาบาล ปี 2560  

4 ยุทธศาสตร์ 6 จุดเน้น  
 

ยุทธศาสตร์ปี 2560 จุดเน้นในการพัฒนาปี 2560 
1.พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน   จุดเน้น 1:  ส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ได้

มำตรฐำนครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ จุดเน้น 2 : พัฒนำระบบบริกำรในกลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหำ

ในพ้ืนที่ 
จุดเน้น 3: พัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อผู้รับบริกำร 

3. พัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำน
สร้ำงสุขภำพ 
 

จุดเน้น 4 : ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรส่งเสริม
ประชำชนทุกกลุ่มวัย ในกำรสร้ำงสุขภำพที่สอดคล้อง
กับปัญหำสุขภำพในพ้ืนที่ 

4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

จุดเน้น 5 : บริหำรจัดกำรด้ำนเสถียรภำพทำงกำรเงิน
ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล 
จุดเน้น 6 : พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ 
โรงพยำบำลให้มีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 



 
 
 

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

Flow ขั้นตอน/วิธีการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิเครำะห์ (SWOT) 

     - ปัจจัยภำยใน (จุดแข็ง จุดอ่อน)  

 - ปัจจัยภำยนอก (โอกำส อุปสรรค) 

2. ทบทวนวิสัยทัศน์ 

3. ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์/ 

กลยุทธ์/ เป้ำประสงค/์ ผลผลิต และ 

ตัวชี้วัดผลงำน 

4. จัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธ์ศำสตร์ 

5. เสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำขอ
ควำมเห็นชอบ และอนุมัติเผยแพร่ 

6. เผยแพร่แผนยุทธ์ศำสตร์ 

ให้บุคลำกรทรำบทั้งองค์กร 



 
 

ทิศทางยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเจริญศิลป์ (พ.ศ. 2560-2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic 

Issues 
กลยุทธ์  Strategic เป้าประสงค์ Goals มาตรการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดหลัก  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการสร้าง
เสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
วัย 
จุดเน้น 1:  ส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ได้มำตรฐำนครอบคลุม
ทุกกลุ่มวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำงำนสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ได้มำตรฐำน  
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
 

1. ประชำชนทุกกลุ่มวัยมี
กิจกรรมและเข้ำถึงกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ได้มำตรฐำน 

 

1.กำรเร่งรัดกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกท่ี
อำยุครรภ์ภำยใน 12 สัปดำห์ 
2. กำรฝำกครรภ์ครบ 12 ครั้ง ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 
3.หญิงตั้งครรภ์ได้รับยำเม็ดเสริม
ไอโอดีน 
4.กำรป้องกันมำรดำคลอดตำย 
5.ป้องกันมำรดำคลอดตกเลือด 
6.ป้องกันทำรกขำดออกชิเจนระหว่ำง
คลอด 
7.ลดอัตรำทำรกคลอดน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 
2500 กรัม 
8.กำรดูแลหญิงหลังคลอด ครบ 3 ครั้ง 
ตำมเกณฑ์ 
9.กำรพัฒนำคลินิกฝำกครรภ์และห้อง
คลอดคุณภำพ 
10. กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือน 
 
 

1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
กำรฝำกครรภ์ครั้งแรกใน 12 W. 
2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝำก
ครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตำมเกณฑ์ 
3.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยำ
เม็ดเสริมไอโอดีน 
4.อัตรำตำยของหญิงคลอด 
5. อัตรำมำรดำคลอดตกเลือด 
6.อัตรำทำรกขำดชิเจนระหว่ำง
คลอด 
7.อัตรำทำรกคลอดน้ ำหนักต่ ำ
กว่ำ 2500 กรัม 
8.ร้อยละกำรเยี่ยมหญิงหลัง
คลอด ครบ 3 ครั้ง ตำมเกณฑ์ 
9.ผ่ำนกำรประเมินคลินิกฝำก
ครรภ์และห้องคลอดคุณภำพ 
10.อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือน 
 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic 
Issues 

กลยุทธ์  Strategic เป้าประสงค์ Goals มาตรการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดหลัก  

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ต่อ) (ต่อ) 11. ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตเด็ก 0- 5 
ปี มีส่วนสูงตำมเกณฑ์รูปร่ำงสมส่วน 
12. เด็ก 0 – 5 ปี ไดรับวัคซีนครบตำม
เกณฑ์ 
13.กำรป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย 
14.กำรส่งเสริมเด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 
15. รพ.มีระบบกำรเฝ้ำระวังปัญหำ IQ 
<EQ 
16. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กมีกำรเฝ้ำ
ระวังโรคมือเท้ำปำก 
17.เด็กนักเรียนมีรูปร่ำงดี สมส่วน 
18.เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับกำรตรวจ
คัดกรองสำยตำและกำรได้ยิน 
19.กำรป้องกันฟันแท้ผุในนักเรียน 
(อำยุ 12 ปี) 
20.ลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกำรจมน้ ำ
ของเด็กอำยุ ต่ ำกว่ำ 15 ปี 
21. กำรลดอัตรำป่วยโรคไข้เลือดออก
อย่ำงลดลงร้อยละ 20 ของค่ำมัธยฐำน
ย้อนหลัง 5 ปี  
 
 
 

11. ร้อยละเด็ก 0- 5 ปี มี
ส่วนสูงตำมเกณฑ์รูปร่ำงสมส่วน 
12.ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี ไดรับ
วัคซีนครบตำมเกณฑ์ 
13.ร้อยละฟันผุในเด็กปฐมวัย 
14. ร้อยละเด็กมีพัฒนำกำร
สมวัย 
15.ร้อยละเด็กท่ีมี IQ,EQตำม
เกณฑ์ 
16.อัตรำป่วยโรคมือเท้ำปำก 
17.ร้อยละนักเรียนรูปร่ำงดี สม
ส่วน 
18. ร้อยละนักเรียน ป.1ได้รับ
กำรตรวจคัดกรองสำยตำและ
กำรได้ยิน 
19. ร้อยละฟันผุของนักเรียน 
(อำยุ12ปี) 
20.อัตรำกำรเสียชีวิตจำกำร
จมน้ ำของเด็กอำยุ ต่ ำกว่ำ 15 ปี 
21.อัตรำป่วยโรคไข้เลือดออก
อย่ำงลดลงร้อยละ 20 ของ
ค่ำมัธยฐำนย้อนหลัง 5 ปี  
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic 
Issues 

กลยุทธ์  Strategic เป้าประสงค์ Goals มาตรการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดหลัก 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ต่อ) (ต่อ) 22.ลดอัตรำกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิง
อำยุ 15 – 19 ปี 
23.ลดอัตรำป่วยด้วยโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ 
24.ส่งเสริมกำรบริกำรที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่น 
25. กำรคัดกรองโรคเบำหวำน/ควำม
ดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง 
26.กลุ่มเสี่ยงเบำหวำน/ควำมดัน ได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 3 อ.  2 ส. 
27.ลดอัตรำป่วยโรคเบำหวำนรำยใหม่
ให้ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
28.ลดอัตรำป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง
รำยใหม่ให้ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
29.ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมระดับ
น้ ำตำลได้ดี 
30.ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับควำมดันได้ดี 
31.ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับกำรคัดกรอง
ภำวะแทรกซ้อน ตำ/ ไต / เท้ำ 
32.ผู้ป่วยเบำหวำนที่มีลกำรตรวจ 
HbA1C น้อยกว่ำ 7 มำกว่ำร้อยละ 50  
 

22.อัตรำกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิง
อำยุ 15 – 19 ปี 
23.อัตรำป่วยโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ 
24.ผ่ำนกำรประเมินคลินิก
บริกำรที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 
25.อัตรำกำรคัดกรอง
โรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง 
ในกลุ่มเสี่ยง 
26.ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน/
ควำมดัน ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วย 3 อ. 2 ส. 
27.อัตรำป่วยโรคเบำหวำนรำย
ใหม่ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
28.อัตรำป่วยโรคควำมดันโลหิต
สูงรำยใหม่ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
29.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่
ควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี 
30.ร้อยละผู้ป่วยโรคควำมดันโลหติ
สูงที่ควบคุมระดับควำมดันได้ด ี
31.ร้อยละ.ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับ
กำรคัดกรองภำวะแทรกซ้อน 
ตำ/ ไต / เท้ำ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic 
Issues 

กลยุทธ์  Strategic เป้าประสงค์ Goals มาตรการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดหลัก 

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) 33.ลดอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย 
CKD จำกระยะ 3B สู่ ระยะ 4 
34.กำรส่งเสริมกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตำนม 
35.กำรส่งเสริมกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูก 
36.กำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ 
มะเร็งท่อน้ ำดีในกลุ่มเสี่ยง 
37.กำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคหำยขำด 
38.กำรตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง 
39.ลดอัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วง 
40.กำรเฝ้ำระวังสำรพิษในเกษตรกร 
41. ผู้ป่วยเตียง 3,4 ได้รับกำรเยี่ยม
บ้ำน 
42.ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย (Palliative 
Care) ได้รับกำรดูแลและประเมินด้ำน
จิตใจ 
43. ผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวได้รับ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทำงกำรเลื่อนไหว 
44.ผู้สูงอำยุได้รับกำรตรวจคัดกรอง
ADL 

 

32.ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำนที่มี
ลกำรตรวจ HbA1C น้อยกว่ำ 7 
33.อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย 
CKD จำกระยะ 3B สู่ ระยะ 4 
34.อัตรำกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตำนม 
35.อัตรำกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูกสะสม 5ปี 
36.อัตรำกำรตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ ำดีใน
กลุ่มเสี่ยง 
37.อัตรำกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรค
หำยขำด 
38.ร้อยละกำรตรวจคัดกรองวัณ
โรคในกลุ่มเสี่ยง 
39.อัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วง 
40.ร้อยละเกษตรกรตรวจพบ
สำรเคมีในเลือด 
41.ร้อยละกำรเยี่ยมผู้ป่วยเตียง 
3,4 
42.ร้อยละผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
ได้รับกำรดูแลและประเมินด้ำน
จิตใจ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic 
Issues 

กลยุทธ์  Strategic เป้าประสงค์ Goals มาตรการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดหลัก 

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) 43.ร้อยละผู้พิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวได้รับอุปกรณ์ 
ช่วยเหลือทำงกำรเลื่อนไหว 
44.ร้อยละผู้สูงอำยุได้รับกำร
ตรวจคัดกรองADL 

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
จุดเน้น 2 : พัฒนำระบบบริกำรใน
กลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหำในพ้ืนที่ 
กลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหำของพื้นที่  
- โรคเรื้อรัง ได้แก่ เบำหวำน ควำม
ดันโลหิตสูง Asthma COPD 
- โรคฉุกเฉิน ได้แก่ ACS Stroke HI 
- โรคระบำด ได้แก่ไข้เลือดออก, ซิกำ
อุจจำระร่วง 
- โรคติดเชื้อ ได้แก่วัณโรค HIV 
- อนำมัยแม่และเด็ก ได้แก่ PPH 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำระบบ
บริกำรตั้งแต่แรกรับรักษำ
จนกระท่ังกำรดูแลต่อเนื่องที่
บ้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่มี
คุณภำพ และมีควำมปลอดภัย 

 

1. พัฒนำระบบคัดกรองผู้ป่วยด่ำน
หน้ำ 
2. พัฒนำ CPG โดยทีมสหวิชำชีพ ใช้
ร่วมกันทั้ง CUP 
3. ทีมสหวิชำชีพมีส่วนร่วมในกำรดูแล
ผู้ป่วย 
4. พัฒนำระบบ One stop service 
5. สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชน/
ผู้รับบริกำรในกำรเฝ้ำระวังภัยจำกโรค 
และดูแลตนเอง 
6. พัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย 
7. พัฒนำระบบกำรส่งต่ออย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
8. พัฒนำระบบกำรดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน 
9. ระบบเครื่องมือทำงกำรแพทย์ ให้มี
ประสิทธิภำพ เพียงพอ พร้อมใช้  
10. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
 

1. อัตรำตำยในโรงพยำบำล  
2. อัตรำกำรติดเชื้อใน
โรงพยำบำล 
3. อัตรำกำรเข้ำรับกำรรักษำซ้ ำ
ใน 28 วันโดยไม่ได้วำงแผน 
4. อัตรำควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
5. ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ 
6. อุบัติกำรณ์ Sentinel event  
7. อุบัติกำรณ์ร้องร้องเรียน
ระดับ 4 ขึ้นไป 
8. ตัวชี้วัดจำก SIMPLE 
9. ตัวชี้วัดในกลุ่มโรคส ำคัญ 
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กลยุทธ์  Strategic เป้าประสงค์ Goals มาตรการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดหลัก  

 กลยุทธ์ 2 : พัฒนำระบบบริกำร
เชิงรุกในชุมชน 

1. ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่มี
คุณภำพ และมีควำมปลอดภัย 
 

1. ร่วมกับภำคีเครือข่ำยรณรงค์คัด
กรองกลุ่มเสี่ยงต่ำง ๆ 
2. ให้ควำมรู้ เสริมพลัง ภำคีเครือข่ำย 
และหำ role model  
3. mapping กลุ่มเสี่ยงในกลุ่มโรค
ส ำคัญ 
 
 
 
 

1. ประชำชนอำยุตำมเกณฑ์
ได้รับกำรคัดกรองควำมเสี่ยง
ด้ำนสุขภำพ  
2. ลดอัตรำกำรเจ็บป่วยเพ่ิมด้วย 
โรคเรื้อรัง  5 โรค ได้แก่ 
โรคหัวใจ เบำหวำน โรคควำม
ดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือด
สมอง และมะเร็ง  ร้อยละ 5 
ของปีที่ผ่ำนมำ 

จุดเน้น 3 : พัฒนำสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยต่อผู้รับบริกำร 

 

กลยุทธ์ที่ 3 : หน่วยบริกำรผ่ำน
กำรประเมินมำตรฐำนตำมเกณฑ์
คุณภำพบริกำร 
 

1. ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่มี
คุณภำพ และมีควำมปลอดภัย 

 

1. พัฒนำสถำนทีท่ ำงำนให้น่ำอยู่ น่ำ
ท ำงำน 
2. กิจกรรม 5 ส 
3. พัฒนำสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์      
อำชีวอนำมัย 
4. ระบบสำธำรณูปโภคมีควำม
เพียงพอ พร้อมใช้ 
5. พัฒนำระบบกำรก ำจัดขยะ มูลฝอย 
บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 
6. ระบบเครื่องมือทำงกำรแพทย์ ให้มี
ประสิทธิภำพ เพียงพอ พร้อมใช้ 
7.หมู่บ้ำน/ชุมชนมีกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

1. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์
สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน 
2. โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ 
อำชีวอนำมัย 

 3. ร้อยละหน่วยงำนผ่ำนเกณฑ์  
   5 ส 
4. ข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
5. อุบัติกำรณ์เกี่ยวกับระบบ
สำธำรณูปโภคระดับ 4 ขึ้นไป 
6. เครื่องมือทำงกำรแพทย์ได้รับ
กำรตรวจสอบควำมเที่ยงทุกปี 
7. ร้อยละหมู่บ้ำน/ชุมชนมีกำร
บริกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค 
จุดเน้น 4 : ร่วมกับภำคีเครือข่ำยใน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  ป้องกันโรค  
ในประชำชนทุกกลุ่มวัย ที่สอดคล้อง
กับปัญหำสุขภำพในพ้ืนที่ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนำภำคี
เครือข่ำยในสร้ำงเสริมสุขภำพ 
กำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคและภัย
สุขภำพ  มีตำมดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชุมชนเข้มแข็ง สำมำรถดูแล
สุขภำพและพ่ึงตนเองได้ 

 

1. ประชุมชี้แจงนโยบำย ทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนแก่ภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง 
2. สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชน/
ผู้รับบริกำร เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสุขภำพและ กำรปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภำพ 
3. สร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงภำคี
เครือข่ำย 
4. ประสำนงำนและติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของภำคีเครือข่ำย 
5. จัดระบบกำรสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยด้ำนกำร
ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำน 
สำธำรณสุข 

6. บูรณำกำรแผนกำรจัดกำรสุขภำพ
ทุกระดับ ระหว่ำงหน่วยงำนและภำคี
เครือข่ำยที่เก่ียวข้อง 
7. สนับสนุนให้หน่วยงำนภำคี
เครือข่ำย และประชำชนด ำเนินกำร
สร้ำงสุขภำพ และมีกำรติดตำม
ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

1. ภำคีเครือข่ำยมีแผนงำน/
โครงกำรแก้ไขปัญหำ
สำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
2. ภำคีเครือข่ำยมีกิจกรรมด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน 
3. ร้อยละหมู่บ้ำนจัดกำร
สุขภำพดี 
4. ร้อยละหมู่บ้ำนจัดตั้งชมรมวิ่ง
เพ่ือสุขภำพ 
5. ร้อยละอปท.ในเขตอ ำเภอ
เจริญศิลป์เปิดหน่วยบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
6. ร้อยละหมู่บ้ำนมีค่ำ HI < 10 
7. หมู่บ้ำนปลอดเหล้ำในงำน
บุญ 
8. กำรจัดตั้งชมรมต่ำงๆ ใน
ชุมชน 
- อสม.เชี่ยวชำญโรคหัวใจ   
- อสม.เชี่ยวชำญ 10 สำขำ ทุก
หมู่บ้ำน 
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(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) 8. ส่งเสริมเครือข่ำยอำสำสมัคร 
สำธำรณสุขในกำรมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมให้เครือข่ำยสุขภำพ 
ระดับท้องถิ่นเป็นเจ้ำภำพด ำเนินงำน
และสนับสนุนงบประมำณแผนงำน 
อย่ำงมีระบบแบบแผน 
10. สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนใน 
กำรส่งเสริมสุขภำวะอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 
 

- กลุ่มรักษ์เบำหวำน รักษ์ไต 
- กลุ่มสำยสัมพันธ์ดูแลผู้ติดเชื้อ 
HIV ระดับอ ำเภอ 

 - อสม.น้อยพิชิตยุงลำยใน 
  โรงเรียน 
- วัดส่งเสริมสุขภำพ   
- หมู่บ้ำนสำยใยรักแห่ง 
ครอบครัว 
- กลุ่มเอคโค เพ่ือฟ้ืนฟู
สมรรถภำพผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ   
- ต ำบลจัดกำรสุขภำพดี  
- หมู่บ้ำนไอโอดีนต้นแบบ 
- โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  
- จ ำนวนเครือข่ำยสุขภำพ
เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
จุดเน้น 5 : บริหำรจัดกำรด้ำน
เสถียรภำพทำงกำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 7 : เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  
( คน เงิน และวัสดุ) ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 8 :  พัฒนำระบบ
หลักประกันสุขภำพอย่ำงมี
คุณภำพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 

1. ระบบบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรมีประสิทธิภำพ 
 
 

1. จัดท ำแผนรองรับกำรจัดกรอบ
อัตรำก ำลังอย่ำงเหมำะสม 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผนกำรใช้ทรัพยำกรแบบ
บูรณำกำร 
3. บริหำรงบประมำณในรูปแบบ
คณะกรรมกำรจำกภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้องในสังกัด 
4. พัฒนำระบบเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์
ด้ำนกำรเงินกำรคลังเครือข่ำยหน่วย
บริกำรสุขภำพทุกระดับ 
5. พัฒนำระบบบัญชีตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
6. พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยผู้บันทึก
บัญชีและเครือข่ำย CFO  
7. พัฒนำระบบควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
8. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรำชกำร 
ใสสะอำด 
9.จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูล 
 
 
 

1. อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(current ratio) 
2. อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว  
(quick ratio) 
3. อัตรำส่วนเงินสด  
(cash ratio) 
4. อัตรำควำมครอบคลุมกำรมี
สิทธิในหลักประกันสุขภำพ 
5. อัตรำครองเตียง 
8 ผ่ำนกำรประเมิน ITA 
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มาตรการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดหลัก 

KPI 

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) ด้ำนกำรจัดกำรเพ่ือกำรบริหำรที่
โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
10. นโยบำย/มำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
11. จัดให้ประชำชนทุกคนมี
หลักประกันสุขภำพ 
12. จัดระบบบริกำรสุขภำพให้
ประชำชนทุกกลุ่มอย่ำงท่ัวถึงและ
เป็นธรรม 

 

จุดเน้น 6 : พัฒนำระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ โรงพยำบำลให้มี
ประสิทธิภำพ 

 

กลยุทธ์ที่ 9 : เพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบข้อมูลข่ำวสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพ่ิมประสิทธิภำพ
ควำมสมบูรณ์เวชระเบียน 

 
 
 
 

1.ระบบบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรมีประสิทธิภำพ 
- มีศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน 
- เวชระเบียนมีควำมสมบูรณ์ 
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
 
 

 
 
 
 

1. พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรให้มี
คุณภำพ สำมำรถเชื่อมโยง และ
น ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกระดับ 
2 เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
ผู้รับผิดชอบ และพัฒนำศักยภำพของ
ผู้ใช้งำนในหน่วยงำน 
 
 
 
 

1. อุบัติกำรณ์ Information 
systems down time >     
30 นำที 
2. อัตรำควำมสมบูรณ์ของ        
เวชระเบียนนอก 
3. อัตรำควำมสมบูรณ์ของ 
เวชระเบียนใน 
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กลยุทธ์ 

Strategic 

เป้าประสงค์ 
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มาตรการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดหลัก 

KPI 
จุดเน้น 7: พัฒนำบุคลำกรให้ เก่ง ดี 
มีสุข 
 

 

กลยุทธ์ที่ 11 : พัฒนำบุคลำกร
ให้มี Competency ตำมสำย
งำน 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนำบุคลำกร
ให้เป็นต้นแบบด้ำนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

 

1. บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ 
ควำมเชี่ยวชำญตำมสำยงำน  
- มีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี  
- มีคุณธรรม จริยธรรม  
- มีควำมสุขในกำรท ำงำน 

 

 

 

 

 

1.จัดท ำแผนพฒันำบุคลำกรทั้งหลักสูตร
ระยะสั้น และระยะยำว  
2. อบรมควำมรู้ และฝึกทักษะ ซ้อมแผน 
ทั้งในโรงพยำบำล และส่งอบรมภำยนอก 
3. สนับสนุนกำรจัดท ำงำนวิจัย R2Rด้ำน
สำธำรณสุข 
4. พัฒนำนวัตกรรม, CQI และเร่ืองเล่ำ 
5. สนับสนุนและส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยแก่บุคลำกรในรูปแบบตำ่งๆ 
6. นโยบำยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  
7. ตรวจสุขภำพประจ ำปี และเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน 
8. อบรมศีล 5 แก่บุคลำกร และโครงกำร
ทัวร์ธรรมะ 
9. ร่วมกิจกรรมทั้งในโรงพยำบำลและ
ร่วมกับชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ ต่อเนื่อง
เพื่อสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี10. 
จัดสรรค่ำตอบแทนทุกระดับอยำ่งเป็น
ธรรมและเหมำะสม 
11. กำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ 
อย่ำงมีมำตรฐำนเปน็ธรรม  
12. จัดสวัสดิกำรตำมสทิธิ์/เกณฑ์พื้นฐำน 
13. ประเมินบรรยำกำศองค์กร  

1. บุคลำกรได้รับกำรอบรม / 
เพิ่มพูนควำมรู้ตำมสำยงำน
ก ำหนด 10 วัน/คน/ป ี
2. จ ำนวนนวัตกรรมและ CQI ใน
หน่วยงำนอย่ำงน้อย หน่วยงำนละ  
2 เร่ือง/ป ี
3. ร้อยละบุคลำกรผ่ำนเกณฑ์
สมรรถนะหลักขององค์กร 
4. หน่วยบริกำรมีบุคลำกร
สำธำรณสุขดีเด่น หรือบุคคล
ต้นแบบประจ ำปี อย่ำงน้อย 1 
คน/ปี  
5. ร้อยละบุคลำกรตรวจสุขภำพ
ประจ ำป ี
6. ร้อยละบรรยำกำศองค์กรและ
ควำมพึงพอใจในงำนของบุคลำกร 
7. ร้อยละควำมผูกพันของ
บุคลำกรต่อองค์กร 
8. ร้อยละบุคลำกรมีควำมเครียด
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 

     



 
 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  พ.ศ.2560 – 2564 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการ
สร้างเสริมสุขภาพให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
จุดเน้น 1:  ส่งเสริมกิจกรรม
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ได้
มำตรฐำนครอบคลุมทุกกลุ่ม
วัย 

1. ประชำชนทุกกลุ่มวัยมี
กิจกรรมและเข้ำถึงกิจกรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพท่ีได้
มำตรฐำน 
 

กลุ่มสตรีและเด็กอายุ 0 – 5 ป ี        

1ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำก
ครรภ์ครั้งแรกใน 12 สัปดำห์ 

>80%      COM/PCU 

2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝำกครรภ์ครบ 5 ครั้ง 
ตำมเกณฑ์ 

>80%      COM/PCU 

3.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยำเม็ดเสริม
ไอโอดีน 

100%      COM/PCU 

4.อัตรำตำยของหญิงคลอด <15:แสน      COM/PCU/LR 
5.อัตรำมำรดำคลอดตกเลือด 0      PCT/LR 

6.อัตรำทำรกขำดชิเจนระหว่ำงคลอด <9:กำรเกิด
มีชีพพันคน 

     PCT/LR 

7.อัตรำทำรกคลอดน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 2500 
กรัม 

ไม่เกิน 5 : กำร
เกิดมีชีพพันคน 

     COM/PCU 

8.ร้อยละกำรเยี่ยมหญิงหลังคลอด ครบ 3 
ครั้ง ตำมเกณฑ์ 

100%      COM/PCU 

9.ผ่ำนกำรประเมินคลินิกฝำกครรภ์และห้อง
คลอดคุณภำพ 

ผ่ำนกำร
ประเมิน 

     COM/PCU/LR 

10.อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 
เดือน 

>30%      COM/PCU 



 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ผลลัพธ์   
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

 
2563 

 
2564 

(ต่อ) (ต่อ) 11. ร้อยละเด็ก 0- 5 ปี มีส่วนสูงตำมเกณฑ์
รูปร่ำงสมส่วน 

>90%      COM/PCU 

12.ร้อยละเด็ก 0–5 ปี ได้รับวัคซีนครบตำม
เกณฑ์ 

100%      COM/PCU 

13. ร้อยละฟันผุในเด็กปฐมวัย <3%      ทันตกรรม 
14.ร้อยละเด็กมีพัฒนำกำรสมวัย >85%      COM/ 
กลุ่มวัยเรียน  อายุ 5 – 14 ป ี        
15.ร้อยละเด็กท่ีมี IQ,EQตำมเกณฑ์ >70%      งำนให้

ค ำปรึกษำ 
16. อัตรำป่วยโรคมือเท้ำปำก ลดลงจำกปี

ที่ผ่ำนมำ 
     COM/PCU 

17. ร้อยละนักเรียนรูปร่ำงดี สมส่วน >80%      COM/PCU 

18. ร้อยละนักเรียน ป.1ได้รับกำรตรวจคัด
กรองสำยตำและกำรได้ยิน 

100%      OPD 

19.ร้อยละฟันแท้ผุของนักเรียน (อำยุ12ปี) .05ซี่ : คน      ทันตกรรม 

20.อัตรำกำรเสียชีวิตจำกำรจมน้ ำของเด็กอำยุ 
ต่ ำกว่ำ 15 ปี 

<6.5 : 
Pop15ปี
แสนคน 

     ER/PCU 

21.อัตรำป่วยโรคไข้เลือดออกอย่ำงลดลงร้อย
ละ 20 ของค่ำมัธยฐำนย้อนหลัง 5 ปี 
 

<50 : แสน      COM/PCU 
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(ต่อ) (ต่อ) กลุ่มวัยรุ่น  อายุ 15 – 21 ปี        

22.ร้อยละกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุ 15–19 
ปี 

<50% : หญิง
15-19 ปี 
ตั้งครรภ์ 

     COM/PCU 

23.อัตรำป่วยโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ไม่เกินค่ำเฉลี่ย
ย้อนหลัง5ปี 

     COM/PCU 

24.ผ่ำนกำรประเมินคลินิกบริกำรที่เป็นมิตร
กับวัยรุ่น 

ผ่ำนประเมิน      COM/PCU 

กลุ่มวัยท างาน อายุ 15 – 59 ปี        

25.อัตรำกำรคัดกรองโรคเบำหวำน/ควำมดัน
โลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง 

>95%      COM/PCU 

26.ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน/ควำมดัน ได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 3 อ. 2 ส. 

90%      COM/PCU 

27.อัตรำป่วยโรคเบำหวำนรำยใหม่ต่ ำกว่ำปีที่
ผ่ำนมำ 

ลดลง3%จำก
ปีที่ผ่ำนมำ 

     OPD 

28.อัตรำป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ต่ ำ
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ 

ลดลง3%จำก
ปีที่ผ่ำนมำ 

     OPD 

29.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมระดับ
น้ ำตำลได้ดี 

>50%      OPD 
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 (ต่อ) 30.ร้อยละผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับควำมดันได้ดี 

>50%      OPD 

31.ร้อยละ.ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับกำรคัดกรอง
ภำวะแทรกซ้อน ตำ/ ไต / เท้ำ 

90%      OPD 

32.ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำนที่มีลกำรตรวจ 
HbA1C น้อยกว่ำ 7 

>50%      OPD 

33.อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย CKD จำก
ระยะ 3B สู่ ระยะ 4 

<5%      OPD 

34. อัตรำกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนม >80%      COM/PCU 

35.อัตรำกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก >80%      COM/PCU 
36.อัตรำกำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ 
มะเร็งท่อน้ ำดีในกลุ่มเสี่ยง 

>60%      COM/PCU 

37.อัตรำกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคหำยขำด 95%      COM/PCU 
38.ร้อยละกำรตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง 

100%      COM/PCU 

39.อัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วง 1380:แสน      COM/PCU 

40.ร้อยละเกษตรกรตรวจพบสำรเคมีในเลือด <5%      COM/PCU 

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ        
41.ร้อยละกำรเยี่ยมผู้ป่วยเตียง 3,4 95%      COM/PCU 

42. ร้อยละผู้ป่วยระยะสุดท้ำยได้รับกำรดูแล
และประเมินด้ำนจิตใจ 

100%      COM/PCU 
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ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 
จุดเน้น 2 : พัฒนำระบบ
บริกำรในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหำ
ในพ้ืนที่ 
 

1. ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่
มีคุณภำพ และมีควำม
ปลอดภัย 

43.ร้อยละผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวได้รับ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทำงกำรเลื่อนไหว 

100%      COM/
กำยภำพ 

44.ร้อยละผู้สูงอำยุได้รับกำรตรวจคัดกรอง
ADL 

95%      COM/PCU 

45. อัตรำตำยรวมของผู้ป่วยใน 0      PTC/IPD 

46. อุบัติกำรณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ ER 0      PTC/ER 
47. อัตรำกำรติดเชื้อรวมในโรงพยำบำล < 5      IC 
48. อัตรำกำร Re admit ใน 28 วันโดยไม่ได้
วำงแผน 

< 10      PTC/IPD 

49. อุบัติกำรณ์แพ้ยำซ้ ำ 0      PTC 
50. อัตรำ dispensing error OPD 
 

<0.5 :1000 
ใบสั่งยำ 

     PTC 

51. อัตรำ administration error IPD 0 : 1000 
วันนอน 

     PTC 

52. ร้อยละควำมครอบคลุมของหน่วยงำนที่
รำยงำนควำมเสี่ยง 

> 80 % 
(หน่วยงำน) 

     RM 

53. จ ำนวนกำรเกิดซ้ ำของอุบัติกำรณ์ระดับ  
E–I (ที่วำงมำตรกำรป้องกันไว้) 
 
 

0      RM 
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54. อุบัติกำรณ์ข้อร้องเรียนระดับ 4 ขึ้นไป 0      กบ./ไกล่
เกลี่ย 

55. อัตรำควำมพึงพอใจผู้ป่วยใน > 85 %      OPD 

56. อัตรำควำมพึงพอใจผู้ป่วยนอก > 85 %      IPD 

58. ร้อยละผู้ป่วย ACS เข้ำถึงบริกำรทันเวลำ 
ภำยใน 2 ชม. หลังมี onset chest pain 
 

100 %      PCT 

59. ร้อยละผู้ป่วย Stroke เข้ำถึงบริกำร
ทันเวลำภำยใน 1 ชม. หลังมี onset 

100 %      PCT 

60. เครื่องมือทำงกำรแพทย์ผ่ำนกำร
ตรวจสอบควำมเที่ยงทุกปี 

100 %      EQP 

จุดเน้น 3 : พัฒนำสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยต่อผู้รับบริกำร 

ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่มี
คุณภำพ และมีควำม
ปลอดภัย 

61.ผ่ำนกำรประเมินอำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนของบุคลำกำรใน
โรงพยำบำล 

ผ่ำนกำร
ประเมิน 

     HRD/PCU 

62.ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนอำคำรและ
สิ่งแวดล้อม 

ผ่ำนกำร
ประเมิน 

     HRD/PCU 

63. ผลกำรกรวดน้ ำ อุปโภค บริโภค/น้ ำทิ้ง 
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

ผ่ำนกำร
มำตรฐำน 

     HRD/PCU 

64. จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกชุมชนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

0      HRD/PCU 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายใน
การด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพ  ป้องกันโรค 
จุดเน้น 4 : ร่วมกับภำคี
เครือข่ำยในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ  ป้องกันโรค  ใน
ประชำชนทุกกลุ่มวัย ที่
สอดคล้องกับปัญหำสุขภำพใน
พ้ืนที่ 
 

ชุมชนเข้มแข็ง สำมำรถดูแล
สุขภำพและพ่ึงตนเองได้ 

65. อปท. ในเขตอ ำเภอเจริญศิลป์เปิดหน่วย
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

100 % 
(7 แห่ง) 

     COM/PCU 

66. จ ำนวนหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพดี 59 หมู่บ้ำน      COM/PCU 

67. ร้อยละหมู่บ้ำนจัดตั้งชมรมวิ่งเพื่อสุขภำพ > 80 %      COM/PCU 

68. ร้อยละหมู่บ้ำนมีค่ำ HI < 10 100 % 
(หมู่บ้ำน) 

     COM/PCU 

69. จ ำนวนโรงเรียนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร 

1 แห่ง:
อ ำเภอ 

     COM/PCU 

70. จ ำนวนหมู่บ้ำนไอโอดีนต้นแบบ  30 หมู่บ้ำน      COM/PCU 

71. จ ำนวนวัดส่งเสริมสุขภำพ   1วัด:ต ำบล      COM/PCU 

72. หมู่บ้ำนปลอดเหล้ำในงำนบุญ 
 
 
 
 
 

59 หมู่บ้ำน      COM/PCU 

 
 
 



 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ผลลัพธ์   
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

 
2563 

 
2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
จุดเน้น 5 : บริหำรจัดกำรด้ำน
เสถียรภำพทำงกำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพ 

1.ระบบบริหำรจัดกำร 
ภำยในองค์กรมี
ประสิทธิภำพ 

73. อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน        
(current ratio) 

> 1.5 เท่ำ      กบ./บริหำร 

74. อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว         
(quick ratio) 

> 1.0 เท่ำ      กบ./บริหำร 

75. อัตรำส่วนเงินสด (cash ratio) > 0.8 เท่ำ      กบ./บริหำร 
76. อัตรำครองเตียงผู้ป่วยใน > 80 -100      กบ./บริหำร 

จุดเน้น 6 : พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี สำรสนเทศ 
โรงพยำบำลให้มีประสิทธิภำพ 
 

1.ระบบบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กรมี
ประสิทธิภำพ 
- มีศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำน 
- เวชระเบียนมีควำม
สมบูรณ์ สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

77. ร้อยละของควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน  (Internal audit) 

> 80 -100      IM 

78. ร้อยละของควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
ผู้ป่วยนอก (Internal audit) 

> 80 %      IM 

79. อุบัติกำรณ์ Information systems 
down time > 30 นำท ี

0      IM 

80. ร้อยละตัวชี้วัดบรรลุตำมแผนยุทธศำสตร์
ของโรงพยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 

> 80%      กบ.,IM 



 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ผลลัพธ์   
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

 
2563 

 
2564 

จุดเน้น 7: พัฒนำบุคลำกรให้ 
เก่ง ดี มีสุข 
 

 

1. บุคลากรมคีวามรู ้ทกัษะ 
ความเชีย่วชาญตามสายงาน  
- มสีขุภาพและคณุภาพชวีติ
ทีด่ ี 
- มคีณุธรรม จรยิธรรม  
- มคีวามสขุในการท างาน 
 

81. ร้อยละบุคลำกรได้รับกำรอบรม 10 วัน/
คน/ปี 

100 %      HRD 

82. ร้อยละบุคลำกรผ่ำนเกณฑ์สมรรถนะหลัก
ขององค์กร 

100 %      HRD 

83. ร้อยละบุคลำกรตรวจสุขภำพประจ ำปี 100 %      HRD 
84. ร้อยละบุคลำกรสุขภำพดี > 80 %      HRD 
จ ำนวนบุคลำกรมีค่ำ BMI เกินมำตรฐำน  < 10 คน      HRD 
85. ร้อยละควำมพึงพอใจในบรรยำกำศกำร
ท ำงำนองค์กร  

> 80 %      HRD 

86. ร้อยละบุคลำกรมีควำมเครียดอยู่ในเกณฑ์
ปกติ 

> 95 %      HRD 

87. ร้อยละของบุคลำกรที่รับรู้กำรน ำทิศทำง
องค์กร รับรู้และเข้ำใจวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม 
 

> 80%      HRD 

 



 
 
      

การวิเคราะห์องค์กร 
1. กำรวิเครำะหปจจัยภำยใน โดยใช 7-S Model 

 
7 S Model Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) 

1. Strategy S1.มีฝ่ำยแผนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
ทำงกำรแพทย์รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 S2. แผนกลยุทธขององคกรมีควำมชัดเจน 
ครอบคลุม 4 มิต ิ
S3. มีกำรก ำหนดกลยุทธ/เข็มมงุในกำรท ำงำน 
S4. มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพชัดเจน 

W1.แผนปฏิบัติกำรบำงแผนไมสอดคลองและ
ครอบคลุมกับกลยุทธ 
W2.กำรติดตำม/ประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ยังไมตอเนื่อง 
W3.กำรปฏิบัติตำมแผนไมครบถว้น/ไม
ครอบคลุมทุกแผน 
W4.ยังไมมี Action plan ครอบคลุม       
ทุกหนวยงำน 

2. Structure 
 
 
 

S5. แบงโครงสรำงบริหำรงำนที่ชัดเจน 
S6. ผบูริหำรใหอิสระในกำรตัดสินใจแกหนวย
งำนยอย 
S7.โครงสรำงองคกรเนนกำรมีสวนรวมของ
บุคลำกร 
S8.โครงสรำงกำรพัฒนำคุณภำพมีทีมครอมสำย 
งำนในกำรบริหำรจัดกำร 

W5.บำงงำนมีกำรทับซอนของกำรปฏิบัติงำน 

3. System S9.มีสภำพคลองของระบบกำรเงินและบัญชี 
S10.มีระบบบริหำรยำและเวชภัณฑ 
S11.ระบบกำรดูแลผูปวยเรื้อรังแบบ One 
Stop service และ ระบบ fast track ในโรค
ฉุกเฉิน 

W6. ระบบงำนบริกำร ลำชำ/รอนำน 
W7. ระบบขอมูล สำรสนเทศยังไมเสถียร  
W8. ระบบพัสดุ /กำรส ำรองยังไมชัดเจน 
W9. ระบบกำรสื่อสำรและประสำนงำน 
ระหวำงหนวยงำนบำงครั้งไมเปนตำมขั้นตอน 

  



 
 

7 S  Model Strength  (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

3. System  W10. ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
- ไม่ต่อเนื่อง 
- ระบบนิเทศก ำกับติดตำมประเมินผลงำนยัง
ไม่ชัดเจน 
W11.ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
-หน่วยงำนวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนบำงอย่ำง
เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
- กำรบันทึกในเวชระเบียนบำงประเด็นยังไม่
ถูกต้องและครบถ้วนตำมเกณฑ์ 
-ระบบกำรจัดเก็บ/ประมวลผลข้อมูลและ 
กำรน ำไปใช้ยังไม่ชัดเจน 

4. Staff 

 

S12.บุคลำกรส่วนใหญ่ มีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน และเป็นคนในพ้ืนที่ 
S13. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมมุ่งมั่น และมีกำร
ท ำงำนเป็นทีม 

 

W12.กำรจัดสรรบุคลำกรไม่สำมำรถเป็นไป 
ตำมก ำหนด 
W13.กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลไม่
ครอบคลุม 
W14.ระบบกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรไม่ตรง
กับสำยงำน 
W15. อัตรำก ำลังไม่สำมำรถจัดลงตำมแผนที่
วำงไว้ 
W16.บุคลำกรบำงส่วนมีภำวะเสี่ยงด้ำน
สุขภำพ 

5. Skill 

 

S14. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ทักษะ
เหมำะสมกับงำนท่ีรับผิดชอบ 
S15. มีบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญ (พยำบำลจิต
เวช,พยำบำลเวชปฏิบัติ  นักกำยภำพบ ำบัด 
พยำบำล IC   เทคนิคกำรแพทย์) 

W17.บุคลำกรส่วนใหญ่มุ่งท ำงำนประจ ำ
มำกกว่ำกำรท ำงำนแบบริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
W18. บำงหน่วยงำนไม่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน เช่นงำนโภชนำกำร   
W19.กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร
รำยบุคคลไม่ครอบคลุม 
W20.กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในระดับ
ปฏิบัติ  โดยเฉพำะสำยงำนสนับสนุนบริกำรยัง
ไม่ต่อเนื่อง 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

7 S  Model Strength  (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

6.Style 

 

S16.ผู้บริหำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

S17.ผู้บริหำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  

S18. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำงำน 
เช่นสนับสนุนกำรอบรม,งบประมำณ 

 S19.ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรท ำงำนคุณภำพ 

W21.ผู้บริหำรบำงคนมีทักษะกำรประสำนงำน
และกำรสื่อสำรยังไม่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

W22.ผู้บริหำรบำงคนมีทิศทำงในกำรท ำงำน
ไม่ชัดเจน 

W23.ผู้บริหำรบำงคนมีกำรควบคุมก ำกับ 
ตรวจสอบงำน ที่เป็นรูปธรรมน้อย 

W24.กำรวิเครำะห์กำรคุ้มค่ำคุ้มทุนในกำรใช้ 

งบประมำณไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง 

7. Share  Value 

 

S20. มีค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร และบุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมกัน
ก ำหนด 
S21.มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมค่ำนิยม/
วัฒนธรรมองค์กร 

W25.กำรปฏิบัติของบุคลำกรตำมค่ำนิยม/
วัฒนธรรมองค์กร ไม่ครอบคลุม 

W26. กำรกระตุ้นจำกระดับหัวหน้ำยังไม่
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
2. กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในโดยใช้   BSC 

 

มุมมองด้าน Strength  (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 
1. C : Customer 
 เป็นมุมมองด้ำนลูกค้ำ เช่น 
ควำมพึงพอของลูกค้ำ
ภำพลักษณ์, กระบวนกำรด้ำน
กำรตลำด, กำรจัดกำรด้ำน
ลูกค้ำสัมพันธ์ 

S22. ประชำชนสนใจดูแลสุขภำพ
ตนเองมำกข้ึน 
S23.ประชำชนมีศักยภำพในกำรดูแล
ตัวเองและครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย 
S24.มีแกนน ำสุขภำพท่ีเข้มแข็งใน
ชุมชน 

W27. มีข้อร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ  ในด้ำนต่อไปนี้ 
    - พฤติกรรมบริกำร 
    - กำรรักษำพยำบำล 
    - กำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่   
    - ควำมสะอำดของสถำนที่ 
    - ควำมล่ำช้ำของกำรบริกำร 
    - เจ้ำหน้ำที่มีน้อย 
    - แพทย์มีเวลำให้ข้อมูลกับผู้ป่วยน้อย 
    - ห้องน้ ำมีน้อย/ไม่สะอำด 
    - เก้ำอ้ีรอตรวจมีน้อย 
    - จุดบริกำรน้ ำดื่มมีน้อย 
    - สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 
    - สถำนที่คับแคบ 
W28.1 ข้อร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ  ได้รับกำรแก้ไขไม่
หมด/ล่ำช้ำ 

2. P  : Process 
เป็นมุมมองด้ำนกระบวนกำร
ท ำงำนภำยในองค์กรเอง เช่น 
กำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ, 
กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพ, กำร
ประสำนงำน ภำยในองค์กร, 
กำรจัดกำรด้ำนสำยงำนผลิตที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นต้น 

S25.กำรจัดท ำมำตรฐำนต่ำงๆ ของ
หน่วยงำน เพ่ือพัฒนำงำน เช่น HA 
/HPH/QA 

W29.มำตรฐำนงำนบริกำรยังไม่ครอบคลุมในบำง
หน่วยงำน 
W30.มำตรฐำนงำนบริกำรบำงเรื่องยังไม่ลงสู่กำร
ปฏิบัติ 
W31.มำตรฐำนงำนบริกำรบำงเรื่องยังปฏิบัติไม่เป็น
แนวทำงเดียวกัน 
W32.ด้ำนโครงสร้ำง สิ่งแวดล้อมบำงประเด็นยังไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย 

W33.กำรคิดค้นนวัตกรรมในหน่วยงำนยังมีน้อย 
W34.กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่
ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

มุมมองด้าน Strength  (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

3. L :Learning 

เป็นมุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และ
กำรเติบโต เช่นกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
พนักงำน, ควำมพึงพอใจของ
พนักงำน, กำรพัฒนำระบบ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำงำน 

S26.มีกำรสนับสนุนบุคลำกรในกำร
เข้ำร่วมประชุม/อบรมต่ำงๆ 

S27.ควำมพึงพอใจของบุคลำกร
สูงขึ้น 

 

W35.กำรอบรมยังไม่เป็นตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

W36.ระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 

ยังไม่เพียงพอ 

4. F: Financial 
 เป็นมุมมองด้ำนกำรเงิน เช่น 
กำรเพ่ิมรำยได้ ประสิทธิภำพใน
กำรผลิตที่มีต้นทุนต่ ำและมีกำร
สูญเสียระหว่ำงผลิตน้อย กำรหำ
แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

S28.มีรำยรับนอกงบประมำณ 
ระดับดี 
S29.มีสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
 

W37.รำยจ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภคมีแนวโน้มสูงขึ้น 
W38. รำยจ่ำยหมวดค่ำแรง เพิ่มข้ึนตำมระเบียบ 
และนโยบำยของรัฐบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ PEST-HEP Model 

 

PEST-HEP Model Opportunities (โอกาส) Threat  (ภัยคุกคาม) 

1.Politics 
 

O1. มีนโยบำยด้ำนสุขภำพระดับชำติ 
ระดับท้องถิ่นที่ชัดเจน 
O2.นโยบำยสร้ำงเสริมสุขภำพได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำกองค์กร
ท้องถิ่น 
O3.มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพ
สถำนพยำบำลจำกระดับประเทศ 
ระดับจังหวัดอย่ำงชัดเจน  
O4. นโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วน
หน้ำ 

T1. ได้รับงบประมำณจัดสรรตำมโครงกำร
หลักประกันสุขภำพฯ ไม่เพียงพอ 
T2. นโยบำยเร่งด่วนไม่อยู่ในแผนยุทธศำสตร์ 
T3. ควำมไม่ม่ันคงของนโยบำยกำรเมือง ส่งผลต่อ
ระบบรำชกำร 
T4. กำรปฏิรูประบบสุขภำพท ำให้ควำมคำดหวัง
ของประชำชนด้ำนงำนบริกำรสูงขึ้น 
 

2.Economic 
 

O5. มีพ้ืนที่กำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น ปลูกข้ำว ยำงพำรำ 
O6. รำยได้ของประชำกรเพ่ิมขึ้น 

T5. รำคำน้ ำมันสูง/ค่ำครองชีพสูงขึ้น 
T6. รำยได้ประกันสังคมมีน้อยเนื่องจำก 
ประชำกรส่วนใหญ่ใช้สิทธิ UC  

3.Social 
 

O7. องค์กำรท้องถิ่นเข้มแข็ง ให้ควำม
ร่วมมือ ในทุกภำคส่วน 
O8.ในชุมชนมีแกนน ำที่เข้มแข็ง เช่น 
ผู้สูงอำยุ ผู้ติดเชื้อ กลุ่ม อสม. 
O9.ได้รับบริจำคเครื่องมือกำรแพทย์ 
จำกเกจิอำจำรย์ 
 

T7. ประชำชนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจร 
T8. มีกำรโจรกรรมมำกขึ้น 
T9. มีแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนเสี่ยง 
ต่อกำรเกิดโรคติดต่อ 
T10.ผู้สูงอำยุมีแนวโน้มสูงขึ้น 
T11.กำรฟ้องร้องบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ิมข้ึน 
T12.ประชำชนมีควำมคำดหวังกำรบริกำรสูงขึ้น 

4.   Technology 

 

O10.ระบบกำรสื่อสำรที่ทันสมัย  
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ข่ำวสำรได้ง่ำย สะดวก/รวดเรว็ 

T13.เกิดมลพิษมำกขึ้นจำกเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PEST-HEP Model Opportunities (โอกาส) Threat  (ภัยคุกคาม) 

5.  Health 
 

O11.มีระบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
  ประชำชนในชุมชน 
O12.มีเครือข่ำยกำรดูแลสุขภำพใน
ชุมชน 
O13.มีกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพให้
ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย เช่น  PCU, รพ.
สต. 
O14.มีทำงเลือกด้ำนบริกำรสุขภำพ
มำกขึ้น 

T14.เกิดควำมเสื่อมถอยด้ำนพฤติกรรม  มีกำร
เลียนแบบที่ไม่ถูกต้อง  
T15.พฤติกรรมสุขภำพเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค 
ฉุกเฉิน เช่น MI 
T16.ผู้ป่วยเรื้อรังมีจ ำนวนมำก 
T17.ปัญหำสุขภำพประชำกรมีควำมรุนแรงและ
ซับซ้อน 
T18.เสี่ยงต่อเกิดกำรระบำดของโรค เช่น 
ไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ 
T19. โรคเรื้อรังเริ่มพบในผู้มีอำยุน้อย 

6. Environment 
 

O15.กำรคมนำคมสะดวก  
O16.มีหนองน้ ำขนำดใหญ่เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวของอ ำเภอ 

T20. สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง (สวนยำงเพิ่ม) 
เสี่ยงต่อกำรเกิดเกิดโรคระบำด 
 

7. People 
 

O17. ประชำชนมีกำรศึกษำ/มีควำมรู้
มำกขึ้น 
O18. สนใจรับรู้ข่ำวสำรมำกขึ้น 
 

T21. สูงอำยุมำก ผู้พิกำรเพ่ิมขึ้น 
T22. ประชำชนเรียกร้องสิทธิมำกขึ้น 
T23. มีกำรเปรียบเทียบบริกำรกับภำคเอกชน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
วิเคราะห์กลยุทธ์  
กลยุทธ์  SO (ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส) 

Strength  (จุดแข็ง) Opportunities (โอกาส) SO Strategies 
S1. แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีควำม
ชัดเจน  ครอบคลุม  4 มิต ิ
S2. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์/เข็มมุ่งในกำร
ท ำงำน 
S3. มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพชัดเจน 
S4. แบ่งโครงสร้ำงบริหำรงำนที่ชัดเจน 
S5. ผู้บริหำรให้อิสระในกำรตัดสินใจแก่
หน่วยงำนย่อย 
S6.โครงสร้ำงองค์กรเน้นกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกร 
S7.โครงสร้ำงกำรพัฒนำคุณภำพมีทีม
คร่อมสำยงำนในกำรบริหำรจัดกำร 
S9.มีระบบบริหำรยำและเวชภัณฑ์ 
S10.ระบบกำรดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบ 
One Stop service และ ระบบ fast 
track ในโรคฉุกเฉิน  
S11.บุคลำกรส่วนใหญ่ มีประสบ 
กำรณ์ในกำรท ำงำน และเป็นคนในพ้ืนที่ 
S12. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมมุ่งมั่น 
และมีกำรท ำงำนเป็นทีม 
S13. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ทักษะ
เหมำะสมกับงำนท่ีรับผิดชอบ 
S14. มีบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญ 
(พยำบำลจิตเวช,เวชปฏิบัติ , IC นัก
กำยภำพ,และเทคนิคกำรแพทย์)  
S15.ผู้บริหำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
S19. มีค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็น
ลำยลักษณ์อักษร และบุคลำกรมีส่วน
ร่วมกันก ำหนด  
S20. มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
ค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร 
S21. ประชำชนสนใจดูแลสุขภำพตนเอง
มำกขึ้น 
S22.ประชำชนมีศักยภำพในกำรดูแล
ตัวเองและครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย 

O3. มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพ
สถำนพยำบำลจำกระดับประเทศ 
ระดับจังหวัดอย่ำงชัดเจน  
O10. ระบบกำรสื่อสำรที่ทันสมัย  
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ข่ำวสำรได้ง่ำย สะดวก/รวดเรว็ 
O14. มีทำงเลือกด้ำนบริกำรสุขภำพ
มำกขึ้น 
O17. ประชำชนมีกำรศึกษำ/มีควำมรู้
มำกขึ้น 
O18. สนใจรับรู้ข่ำวสำรมำกขึ้น 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 1: พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพใหมี้คุณภาพ ได้มาตรฐาน 
 
กลยุทธ์ 1 : พัฒนำระบบบริกำรตั้งแต่
แรกรับรักษำจนกระทั่งดูแลต่อเนื่องที่
บ้ำน 
กลยุทธ์ 2 : พัฒนำระบบบริกำรเชิงรุกใน
ชุมชน 
 
 (S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6+S7+ 
S9+S10+ S12+S13+ S15+S19+ 
S22+S23+S24+S25+O3+ O10+ 
O14+ O17+ O18) 
  
 

 

 



 
 
 

Strength  (จุดแข็ง) Opportunities (โอกาส) SO Strategies 

S23.มีแกนน ำสุขภำพที่เข้มแข็งในชุมชน 
S24.กำรจัดท ำมำตรฐำนต่ำงๆ ของ
หน่วยงำน เพ่ือพัฒนำงำน เช่น HA 
/HPH/QA/สำยใยรัก 
S25.มีกำรสนับสนุนบุคลำกรในกำรเข้ำ
ร่วมประชุม/อบรมต่ำง 

  

S1. แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีควำมชัดเจน  
ครอบคลุม  4 มิติ 
S2. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์/เข็มมุ่งในกำร
ท ำงำน 
S3. มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพชัดเจน 
S5. ผู้บริหำรให้อิสระในกำรตัดสินใจแก่
หน่วยงำนย่อย 
S11.บุคลำกรส่วนใหญ่ มีประสบ 
กำรณ์ในกำรท ำงำน และเป็นคนในพ้ืนที่ 
S15.ผู้บริหำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
S21. ประชำชนสนใจดูแลสุขภำพตนเอง
มำกขึ้น 
S22.ประชำชนมีศักยภำพในกำรดูแล
ตัวเองและครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย 
S23.มีแกนน ำสุขภำพท่ีเข้มแข็งในชุมชน 
 

O1. มีนโยบำยด้ำนสุขภำพระดับชำติ 
,ระดับท้องถิ่นที่ชัดเจน 
O2. นโยบำยสร้ำงเสริมสุขภำพได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำกองค์กร
ท้องถิ่น 
O5. มีพ้ืนที่กำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น ปลูกข้ำว ยำงพำรำ 
O6. รำยได้ของประชำกรเพ่ิมขึ้น 
O7. องค์กำรท้องถิ่นเข้มแข็ง ให้
ควำมร่วมมือ ในทุกภำคส่วน 
O8.ในชุมชนมีแกนน ำที่เข้มแข็งเช่น 
ผู้สูงอำยุ ผู้ติดเชื้อ กลุ่มอสม. 
O10. ระบบกำรสื่อสำรที่ทันสมัย  
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ข่ำวสำรได้ง่ำย สะดวก/รวดเรว็ 
O11. มีระบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ประชำชนในชุมชน 
O12. มีเครือข่ำยกำรดูแลสุขภำพใน
ชุมชน 
O13. มีกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ
ให้ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย เช่น  
PCU, รพ.สต. 
O14. มีทำงเลือกด้ำนบริกำรสุขภำพ
มำกขึ้น 
O17. ประชำชนมีกำรศึกษำ/มี
ควำมรู้มำกขึ้น 
O18. สนใจรับรู้ข่ำวสำรมำกขึ้น 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงานสร้างสุขภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนำภำคีเครือข่ำยในกำร
เฝ้ำระวัง ป้องกัน  สร้ำงเสริมสุขภำพ 
และติดตำมดูแลต่อเนื่องในชุมชน 
 
 (S1+ S2+ S3+S5+ S11+ S15+ S21+ 
S22+ S23+ S24+ S25+O1 
+ O2 +O5+O6+O7+O8+O10+ O11+ 
O12+ O13+ O14+ O17+ O18) 

 



 
 
กลยุทธ์  ST (ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

Strength  (จุดแข็ง) Threat  (ภัยคุกคาม) ST Strategies 

S2. มีกำรก ำหนดกลยุทธ/์เข็มมุ่งในกำรท ำงำน 
S8. มีสภำพคล่องของระบบกำรเงินและบญัชี 
S16. ผู้บริหำรสนับสนุนกำรมีสว่นร่วมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  
S17. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกบักำรพัฒนำ
งำน เชน่สนับสนนุกำรอบรม,งบประมำณ 
S18.ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรท ำงำนคุณภำพ 
S26.ควำมพึงพอใจของบุคลำกรสูงขึ้น 
S27.มีรำยรับนอกงบประมำณ 
ระดับด ี
S28.มีสภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

T1. ได้รับงบประมำณจัดสรรตำม
โครงกำรหลักประกันสุขภำพฯ ไม่
เพียงพอ 
T2. นโยบำยเร่งด่วนไม่อยู่ในแผน
ยุทธศำสตร ์
T3. ควำมไม่มัน่คงของนโยบำย 
กำรเมือง ส่งผลต่อระบบรำชกำร 
T4. กำรปฏิรูประบบสุขภำพท ำให้
ควำมคำดหวังของประชำชนดำ้นงำน
บริกำรสูงขึ้น 
T11.กำรฟ้องร้องบุคลำกรทำงกำร 
แพทย์เพิ่มข้ึน 
T22. ประชำชนเรียกร้องสิทธิมำกข้ึน 
T23. มีกำรเปรียบเทียบบริกำรกับ
ภำคเอกชน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7 : เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร  
( คน เงิน และวัสดุ) ให้มีประสิทธิภำพ 
 
กลยุทธ์ที่ 8 :  พัฒนำระบบหลักประกัน
สุขภำพอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
 
 (S2+S8+ S16+S17+S18+S26+ S27+ 
S28+T1+ T2 +T3+ T4+ T11+ T22+ 
T23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Weakness  (จดุอ่อน) Opportunities (โอกาส) WO Strategies 
W4.กำรปฏิบัติตำมแผนไม่ครบถ้วน/ไม่
ครอบคลุมทุกแผน 
W5.ยังไม่มี Action plan ครอบคลุมทุก
หน่วยงำน 
W6.บำงงำนมีกำรทับซ้อนของกำร
ปฏิบัติงำน 
W7. ระบบงำนบริกำร  - ล่ำชำ้/รอนำน 
W14.กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร
รำยบุคคลไม่ครอบคลุม 
W15.ระบบกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรไม่
ตรงกับสำยงำน 
W16. อัตรำก ำลังไม่สำมำรถจัดลงตำมแผน
ที่วำงไว้ 
W17.บุคลำกรบำงส่วนมีภำวะเสี่ยงด้ำน
สุขภำพ 
W18.บุคลำกรส่วนใหญ่มุ่งท ำงำนประจ ำ
มำกกว่ำกำรท ำงำนแบบริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
W19. บำงหน่วยงำนไม่มีบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน เช่นงำน
โภชนำกำร   
W20.กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร 
รำยบุคคลไม่ครอบคลุม 
W21.กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในระดับ
ปฏิบัติ  โดยเฉพำะสำยงำนสนับสนุนบริกำร
ยังไม่ต่อเนื่อง 
W22.ผู้บริหำรบำงคนมีทักษะกำร
ประสำนงำนและกำรสื่อสำรยังไม่เป็น
แบบอย่ำงที่ดี 
W23.ผู้บริหำรบำงคนมีทิศทำงในกำร
ท ำงำนไม่ชัดเจน 
 
 

O3.มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพ
สถำนพยำบำลจำกระดับประเทศ 
ระดับจังหวัดอย่ำงชัดเจน  
O4. นโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วน 
หน้ำ 
O10.ระบบกำรสื่อสำรที่ทันสมัย  
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ข่ำวสำรได้ง่ำย สะดวก/รวดเร็ว 
O15.กำรคมนำคมสะดวก  
 
O17. ประชำชนมีกำรศึกษำ/มี
ควำมรู้มำกขึ้น 
O18. สนใจรับรู้ข่ำวสำรมำกขึ้น 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำบุคลำกรให้มี 
Competency ตำมสำยงำน 

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนำบุคลำกรให้เป็น
ต้นแบบด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 (W4+ W5+ W6+ W7+W14+ W15+ 
W16+W17+W18+ W19+ W20+ 
W21+W22+ W24+W30+  
W31+ W34+O3+O4+ O10+ 
O15+O17+ O18) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Weakness  (จดุอ่อน) Opportunities (โอกาส) WO Strategies 

W28. มีข้อร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ  ในด้ำน
ในด้ำนต่อไปนี้ 
    - ควำมสะอำดของสถำนที่ 
    - ห้องน้ ำมีน้อย/ไม่สะอำด 
    - เก้ำอ้ีรอตรวจมีน้อย 
    - จุดบริกำรน้ ำดื่มมีน้อย 
    - สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 
    - สถำนที่คับแคบ 
W28.1 ข้อร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ  ได้รับ
กำรแก้ไขไม่หมด/ล่ำช้ำ 
W29.มำตรฐำนงำนบริกำรยังไม่ครอบคลุม  
ในบำงหน่วยงำน  
W30.มำตรฐำนงำนบริกำรบำงประเด็นยัง
ไม่ลงสู่กำรปฏิบัติ 
W31.มำตรฐำนงำนบริกำรบำงประเด็นยัง
ปฏิบัติไม่เป็นแนวทำงเดียวกัน 
W32.ด้ำนโครงสร้ำง สิ่งแวดล้อมบำง
ประเด็นยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย 
W34.กำรอบรมยังไม่เป็นตำมแผนที่ก ำหนด
ไว้ 
W35.ระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำงำนยังไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O3. มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพ
สถำนพยำบำลจำกระดับประเทศ 
ระดับจังหวัดอย่ำงชัดเจน  
O4. นโยบำยหลักประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำ 
O10. ระบบกำรสื่อสำรที่ทันสมัย  
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ข่ำวสำรได้ง่ำย สะดวก/รวดเรว็ 
O15.กำรคมนำคมสะดวก  
O17.ประชำชนมีกำรศึกษำ/มีควำมรู้
มำกขึ้น 
O18.สนใจรับรู้ข่ำวสำรมำกขึ้น 

 

 
กลยุทธ์ที ่3 : หน่วยบริการผ่านการ
ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
บริการ 
จุดเน้นที่ 2 : พัฒนำสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยต่อผู้รับบริกำร 
 
 
 (W28+ W28.1+ W29+ W30+ W31+ 
W32+ W34+W35+O3+O4+ O10+ 
O15+O17+ O18) 

 

 

 

 

 



 
 
กลยุทธ์  WT ( ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

Weakness  (จดุอ่อน) Threat  (ภัยคุกคาม) WT Strategies 

W1.ยังไม่มีฝ่ำยแผนฯ รับผิดชอบแผนกล
ยุทธ์ 
W2.แผนปฏิบัติกำรบำงแผนไม่สอดคล้อง
และครอบคลุมกับกลยุทธ์ 
W3.กำรติดตำม/ประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ยังไม่ต่อเนื่อง 
W8. ระบบข้อมูล สำรสนเทศยังไม่เสถียร        
W9. ระบบพัสดุ /กำรส ำรองยังไม่ชัดเจน 
W10. ระบบกำรสื่อสำรและประสำนงำน 
-กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน
บำงครั้งไม่เป็นตำมข้ันตอน 
W11. ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
- ไม่ต่อเนื่อง 
- ระบบนิเทศก ำกับติดตำมประเมินผลงำน
ยังไม่ชัดเจน 
W12.ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
-หน่วยงำนวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนบำงอย่ำง
เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
- กำรบันทึกในเวชระเบียนบำงประเด็นยัง
ไม่ถูกต้องและครบถ้วนตำมเกณฑ์ 
-ระบบกำรจัดเก็บ/ประมวลผลข้อมูลและ
กำรน ำไปใช้ยังไม่ชัดเจน 
W36.รำยจ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภคมีแนวโน้ม
สูงขึ้น 
W37. รำยจ่ำยหมวดค่ำแรง เพิ่มข้ึนตำม
ระเบียบ และนโยบำยของรัฐบำล 

 

 

 

 

T1. ได้รับงบประมำณจัดสรรตำม
โครงกำรหลักประกันสุขภำพฯ ไม่
เพียงพอ 
T3. ควำมไม่ม่ันคงของนโยบำย 
กำรเมือง ส่งผลต่อระบบรำชกำร 
T4. กำรปฏิรูประบบสุขภำพท ำให้
ควำมคำดหวังของประชำชนด้ำนงำน
บริกำรสูงขึ้น 
T5. รำคำน้ ำมันสูง/ค่ำครองชีพสูงขึ้น 
T6. รำยได้ประกันสังคมมีน้อย 
เนื่องจำกประชำกรส่วนใหญ่ 
ใช้สิทธิ UC  
T7. ประชำชนไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยจรำจร 
T8. มีกำรโจรกรรมมำกขึ้น 
T11.กำรฟ้องร้องบุคลำกรทำงกำร 
แพทย์เพ่ิมขึ้น 
T12.ประชำชนมีควำมคำดหวัง 
กำรบริกำรสูงขึ้น 
T13.เกิดมลพิษมำกขึ้นจำก
เทคโนโลยี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 9 : เพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพ่ิมประสิทธิภำพควำม
สมบูรณ์เวชระเบียน 
 
(W1+ W2+ W3+ W8+ W9+ 
W8+W10+ W11+ W12+ W36+ 
W37+T1+ T3+ T4+ T5+ T6+ T7+ 
T8+T11+T12+T13) 

 

 

 

 



 
 
 

Strength  (จุดแข็ง) Threat  (ภัยคุกคาม) ST Strategies 

S11.บุคลำกรส่วนใหญ่ มีประสบ 
กำรณ์ในกำรท ำงำน และเป็นคนในพ้ืนที่ 
S15.ผู้บริหำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
S21. ประชำชนสนใจดูแลสุขภำพตนเอง
มำกขึ้น 
S22.ประชำชนมีศักยภำพในกำรดูแลตัวเอง
และครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย 
S23.มีแกนน ำสุขภำพท่ีเข้มแข็งในชุมชน 

T9. มีแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำ 
ท ำงำนเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคติดต่อ 
T14.เกิดควำมเสื่อมถอยด้ำน
พฤติกรรม มีกำรเลียนแบบที่ไม่
ถูกต้อง  
T15.พฤติกรรมสุขภำพเสี่ยงต่อกำร
เกิดโรค ฉุกเฉิน เช่น MI 
T16.ผู้ป่วยเรื้อรังมีจ ำนวนมำก 
T17.ปัญหำสุขภำพประชำกรมีควำม
รุนแรงและซับซ้อน 
T18.เสี่ยงต่อเกิดกำรระบำดของโรค 
เช่น ไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ ำ 
T20. สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง  
(สวนยำงเพิ่ม) เสี่ยงต่อกำรเกิดเกิด
โรคระบำด 
T21. สูงอำยุมำก ผู้พิกำรเพ่ิมขึ้น 

 

7. พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพเชิงรุก 

ให้สอดคล้องกับโรคในพ้ืนที่ 

(S11+ S15+ S21+ S22+ S23+ 
T9+T14+ T15+ T16+ T17+ T18+ 
T20+ T21) 

 

 

 

สรุปการก าหนดกลยุทธ์จาก    SWOT analysis TOWS  Matrix 
SO Strategies :กลยุทธ์หลัก 
SO 1. พัฒนำระบบบริกำรให้มีคุณภำพ 
SO 2. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน 

WO Strategies:กลยุทธ์พัฒนา 
WO1.พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้มีคุณภำพ 
WO2.พัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 

ST Strategies: กลยุทธ์ขยายงาน 
ST 1. บริหำรจัดกำรด้ำนเสถียรภำพทำงกำรเงิน. 

WT Strategies: ปรับปรุงงาน 
 WT1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในโรงพยำบำล 

 

 

 


