
แผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลพานทอง ปี 2564-2566 
วิสยัทศัน์   โรงพยาบาลพานทองเป็นโรงพยาบาลชมุชนที�มคีุณภาพอย่างยั �งยนื 
พนัธกิจ  1. ใหบ้รกิารสขุภาพแบบองคร์วม โดยยดึผูใ้ชบ้รกิารเป็นศนูยก์ลาง ตามมาตรฐานวชิาชพี 

2. สรา้งเสรมิสขุภาพของประชาชนสูก่ารมสีขุภาพด ีโดยบรูณาการทุกภาคสว่นและชุมชนมสีว่นร่วม 
3. สง่เสรมิ สนบัสนุนใหเ้กดิบรรยากาศสูก่ารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละมคีวามสขุ 
4. บรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค ์ ประชาชนไดร้บับรกิารสขุภาพที�มคีุณภาพและสามารถจดัการปัญหาสขุภาพชมุชนได ้
ประเดน็ยุทธศาสตร ์  
1.การจดัระบบบริการสุขภาพระดบัอาํเภอแบบองคร์วม มีคณุภาพ มีมาตรฐานและได้รบัการยอมรบัจากชุมชน  

เป้าประสงค ์ประชาชนเชื	อมั 	น และวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที	สะดวก รวดเรว็ ทนัสมยั มีคณุภาพมาตรฐานไรร้อยต่อ 
แผนกลยทุธ ์1 ขบัเคลื�อนและตดิตามการพฒันาคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง 
แผนกลยทุธ ์2 พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารในกลุ่มโรคสาํคญั 
แผนกลยทุธ ์3 พฒันาระบบบรกิารรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยใหม้คีวามเชื�อมโยงอยา่งไรร้อยต่อ 
แผนกลยทุธ ์4 พฒันาคณุภาพความปลอดภยัของผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 

2.การเสริมสรา้งความเข้มแขง็ ให้กบัชุมชนและภาคีเครอืข่ายให้มีส่วนรว่ม ในการดแูลสุขภาพ  
เป้าประสงค ์ประชาชนสามารถพึ	งตนเองด้านสุขภาพ และมีส่วนรว่มจดัการสุขภาพชุมชนอย่างยั 	งยืน 
แผนกลยทุธ ์1 พฒันาคณุภาพชวีติทุกกลุ่มวยั โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
แผนกลยทุธ ์2 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยการดแูลสุขภาพในสถานประกอบการ 

3.สรา้งเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูแ้ละมีความสุข 
เป้าประสงค ์บุคลากรสาธารณสุข มีความสุขในการทาํงาน มีความคงอยู่อย่างภาคภมูิใจและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที	ดี 
แผนกลยทุธ ์1 พฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพและเพยีงพอในการใหบ้รกิาร 
แผนกลยทุธ ์2 เสรมิสรา้งบรรยากาศการทํางานร่วมกนัอยา่งมคีวามสขุภายใตก้ารขบัเคลื�อนดว้ยคา่นิยมองคก์ร 

4.การบริหารจดัการที	มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์มีระบบบริหารจดัการที	ทนัสมยั เอื/อต่อการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และมีธรรมาภิบาล 
แผนกลยทุธ ์1 บรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 
แผนกลยทุธ ์2 พฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 
แผนกลยทุธ ์3 พฒันาระบบบรหิารจดัการสารสนเทศที�สามารถเขา้ถงึ ปลอดภยั นําไปใชป้ระโยชน์ได ้



 
ค่านิยม   มาตรฐานด ีทมีด ีมคีวามปลอดภยั ใฝ่คุณธรรม ( P-T-H-M ) 
วฒันธรรมองคก์ร/อตัลกัษณ์  รบัผดิชอบ สามคัค ีมนีํ าใจ 
เขม็มุ่ง 
 1. ผูป้่วย Stroke สามารถเข้าถึงบริการรกัษาได้ทนัเวลา 
  ติดตามและวดัผลดว้ยตวัชี� วดั จาํนวน 5 ตวัชี� วดั 
  1.รอ้ยละผูป้่วยเป็นโรค Stroke เขา้รบัการรกัษาไดท้นัเวลาที � onset time < 3 hr. ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
  2.รอ้ยละผลประเมนิ Health Literacy Stroke ผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
  3.รอ้ยละของบคุลากรผ่านเกณฑป์ระเมนิสมรรถนะของโรค STROKE รอ้ยละ100 
  4.รอ้ยละของการคดักรองเบาหวานความดนัโลหติสงูในประชาชนอายุ 35 ปีขึ�นไป ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 
  5.รอ้ยละของผูป้่วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงูที �ขึ�นทะเบยีนไดร้บัการประเมนิโอกาสเสี �ยงต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD Risk) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 
 2.ค้นหาความเสี �ยงเชิงรกุ 
  ติดตามและวดัผลดว้ยตวัชี� วดั จาํนวน 2 ตวัชี� วดั 
  1.สดัสว่นการรายงานความเสี �ยงเชงิรุกต่อเชงิรบั ไม่น้อยกว่า 2 
  2.จาํนวนหน่วยงานตน้แบบดา้นการบรหิารความเสี �ยง 
        -ดา้นงานสนบัสนุนบรกิาร อย่างน้อย 1 หน่วยงาน(งานยานพาหนะ) 
        -ดา้นงานบรกิาร อย่างน้อย 1 หน่วยงาน(คลนิิกโรคทั �วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจยัภายนอก 
ด้าน โอกาส(Opportunities) ข้อจาํกดั/อปุสรรค(Threats) 

1.การเมือง 
(Political Component = P)  

1.เครือข่ายท้องถิ�นเข้มแขง็ สง่ผลใหป้ระสานงานดา้นสขุภาพไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ=O1 
“บริหารจดัการงบประมาณด้านสขุภาพในท้องถิ �น(กองทุนตาํบล) ดแูล
ตนเอง” และอบจ.สนับสนุน 
2.มีแผนยทุธศาสตรช์าต ิกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ เช่น EEC แรงงานต่าง
ด้าว ภาษคีวามหวาน ไทยแลนด ์4.0 มคีวามสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
ซึ�งเอื�อต่อการพฒันาทางด้านสขุภาพ =O2 
   -มกีฎหมายที�มกีารเปลี�ยนแปลง ทําใหต้อ้งมกีารจดัการและปรบัเปลี�ยนทมีงาน
เพื�อรองรบัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
   -นโยบายดา้น EEC สง่ผลใหส้ามารถของบประมาณในการพฒันาไดง้า่ยขึ3น 
   -นโยบายไทยแลนด ์4.0 ช่วยสง่เสรมิในการพฒันา 
   -นโยบายทุกระดบัสามารถพฒันา/ปฏบิตัไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและถูกทศิทาง 
   -นโยบาย/กฎหมายแรงงานต่างดา้วสง่ผลการจดัระบบที�ชดัเจน สามารถ
ควบคมุไดง้า่ยขึ3น 
   -ภาษคีวามหวาน (สรรพสามติ) 
   -การจดัซื3อยาและเวชภณัฑร์่วม ทําใหล้ดตน้ทุน สามารถต่อรองราคา(นโยบาย
เขต6) 
   -นโยบายจากกระทรวงสาธารณสขุ ปี 2564 ทั �ง 9 ดา้น สนบัสนุนในการทํางาน 

1.กฎหมาย ระเบียบ นโยบายที�มีการปรบัเปลี�ยนหรือออกใหม่ ส่งผลกระทบให้มีการบริหาร
จดัการล่าช้า 
   - “พ.ร.บ.จดัซื�อจดัจา้ง  พ.ศ. 2560 มขีั �นตอนหลายขั �นตอน ทําใหเ้กดิความล่าชา้” 
การจดัสรรอตัรากําลงัองิฐานประชากร(งานปฐมภูม)ิ 
การจดัสรรงบประมาณจากสปสช.มกีารอา้งองิตามฐานประชากรทะเบยีนราษฎร ์/UC 
2.กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคเอื3อต่อผูบ้รโิภค สามารถรอ้งเรยีน/ฟ้องรอ้งไดง้า่ยขึ3น 
=T1 

2.เศรษฐกิจ 
(Economic Component = E) 

3.อําเภอพานทองเป็นเขตพื3นที�เศรษฐกจิ มกีารขยายตวัของสถานประกอบการ 
คนมงีานทํา มรีายได ้(รพ.มรีายไดจ้ากผูป้ระกนัตนที�มารกัษาพยาบาล/การตรวจ
สขุภาพ ฯลฯ) 
4.การคมนาคมสะดวกขึ3น ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารไดง้า่ยและ
รวดเรว็=O3 

3.มีโรคและอบุตัิเหตุจากการประกอบอาชีพที�สงูขึ�น =T2 
-ผลกระทบจากโควิด19 การตกงาน เศรษฐกิจแย่ลง ผลผลิตมวลรวมลดลง 
4.เสน้ทางคมนาคมและประชากรที�หนาแน่นสงูทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุทางถนนสงูตามมา 

3.สงัคมและวฒันธรรม 
(Sociocultural Component = 
S) 

5.ประชากรมคีวามรูเ้รื�องสทิธใินการเขา้ถงึบรกิารเพิ�มขึ3นทําใหล้ดช่องวา่งระหวา่ง
ผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร 
6.อตัราการเกดิลดลง สดัส่วนประชากรสงูอายสุงูขึ3น(18%) 
7.ประชากรแรงงานต่างดา้วเขา้มาทํางานปรมิาณสงู และมคีวามหลากหลายทาง
วฒันธรรมและพฤตกิรรมการเป็นอยู ่มกีารผสมผสานร่วมกนั 
 

5.มีประชากรแฝงจาํนวนมาก ควบคมุโรคได้ยาก และอาจแพร่กระจายได้ง่าย และเสี�ยงต่อโรค
อบุตัิใหม่ อบุตัิซํ�า = T2 
6.ประชากรกลุ่มผูส้งูอายเุริ�มมากขึ3นตามสดัส่วน(18%ปี63 จะเพิ�มเป็น 31.28% ในปี 2583)สง่ผลใหม้ี
โอกาสถูกทอดทิ3งและไมม่เีวลาในการดแูล 
7.กลุ่มวยัทํางานมกีารใชส้ารเสพตดิและเขา้รบัการบําบดัมากขึ3น(รอขอ้มลู)  
8.สภาพครอบครวัเดี�ยวมากขึ3น ตั 3งครรภก์่อนวยัอนัควร(15-19ปี รอขอ้มลู) เดก็และสตรมีกีารถูก



 
 
 
 
 

กระทําความรุนแรง 
9.มอีตัราการเกดิโรคเรื3อรงัที�สงูขึ3น(รอขอ้มลู) อนัเกดิจากพฤตกิรรม วถิกีารดํารงชพี(อาหารการกนิ) 
ทั 3งในวยัทํางานและสงูอายุ 
10.มปีัญหาดา้นสขุภาพจติที�สงูขึ3น (ขอ้มลูอตัราฆา่ตวัตาย สขุภาพจติ ) 
 =T4  (ปัญหาสภาพสงัคมในแต่ละกลุ่มวยั) 

4.เทคโนโลยี 
(Technological Component = 
T) 

8.มีช่องทางการสื�อสาร หลากหลาย รวดเรว็ มีการใช้อปุกรณ์ เครื�องมือทาง
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื�ออาํนวยความสะดวก และพฒันาระบบงาน =O4 
   -การสื�อสารที�รวดเรว็ มชี่องทางการสื�อสารหลากหลายทําใหส้ามารถเผยแพร่
ไดอ้ยา่งรวดเรว็และแพร(่เฟส ไลน์ ฯลฯ) 
   -มอีุปกรณ์ที�ช่วยในการพฒันางาน เช่น ระบบตดิตาม GPS ในรถยนต ์ช่วย
ควบคมุความเรว็ของรถ ลดความเสี�ยงดา้นการจราจร ฯลฯ 
   -มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตครอบคลุมพื3นที�อําเภอ สามารถตดิต่อสื�อสารได ้
   -มกีารใชอุ้ปกรณ์ เช่น กลอ้งวงจรปิด  
   -มกีารใชแ้อปพลเิคชั �นในการตดิต่อสื�อสาร เพื�ออํานวยความสะดวกและรวดเรว็ 
เช่น ไลน์ 
   -ม ีพรบ.คอมพวิเตอรช์่วยการลดการกระทําผดิ 

11.การสื�อสารที�รวดเรว็และหลากหลายเสี�ยงต่อการรอ้งเรยีน การเจาะระบบขอ้มลู/การแฮคขอ้มลูที�
รวดเรว็ตามมา 
12.สื�อสงัคมออนไลน์เข้าถึงง่ายส่งผลให้เกิดการเลียนแบบและความเชื�อในทางที�ผิด สง่ผลต่อ
การดาํเนินงานดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทั �วถงึ =T3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจยัภายใน 
 

7 s model Strength Weakness 
1.Strategy 
กลยุทธข์ององคก์ร  

1.มีแผนกลยทุธม์ีความสอดคล้องกบันโยบายหน่วยเหนือและมีผู้รบัผิดชอบที�
ชดัเจน 
   -แผนกลยทุธข์ององคก์รมคีวามชดัเจน ครอบคลุม และมคีวามสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรอ์ําเภอ จงัหวดั  
   -เจา้หน้าที�มสีว่นรว่มในการจดัทําแผน  
   -มผีูร้บัผดิชอบหลกัแต่ละแผนกลยทุธ ์
   -การจดัทํากลยทุธข์ององคก์รใช้ “ระบบบรหิารแบบบูรณาการมุง่เน้นผลสมัฤทธิ A
(Integration for Results Based Management : IRBM)” =S4 

1.ขาดการขบัเคลื�อน การติดตาม การประเมินอย่างจริงจงั 
2.ขาดแผนงาน/กจิกรรม/วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ี�ยงัมองไมร่อบดา้น(บรบิทที�เป็นพื3นที�อุตสาหกรรม) 
3.ขาดการตดิตามกํากบัแต่ละกลยุทธ ์
3.ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการสื�อสาร/ถ่ายทอดกลยทุธส์ูผู่ป้ฏบิตั ิ
-การกําหนดคา่เป้าหมายในการวดัผลไมท่า้ทาย 
-การนิยาม/คาํจาํกดัความตวัชี3วดัยงัไมช่ดัเจน 
-มกีารใชต้วัชี3วดัเชงิผลลพัธท์ี�ยงัน้อย และยงัไมค่รอบคลุมในโรคสาํคญัหรอืระบบสาํคญั 
-ขาดการวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบกบัผลลพัธ ์
=W1 

2.Structure  
โครงสรา้งองคก์าร 

2.ผงัโครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งทมีคณุภาพและการมอบหมายงานที�ชดัเจน 
   -โครงสรา้งองคก์รเน้นการมสี่วนรว่มของบุคลากรและมคีณะกรรมการบรหิารงาน
ที�มาจากหน่วยงานทุกฝ่ายทําใหเ้กดิความรวดเรว็ในการรบัรูแ้ละถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้
ปฏบิตั ิ
   -มกีารแต่งตั 3งหวัหน้างานและรองหวัหน้างานเพื�อช่วยในการบรหิารงาน 
   -ขอบเขตงานรบัผิดชอบที�มีความชดัเจน(JD)และเป็นลายลกัษณ์อกัษร =S4 

 

3.System  
ระบบปฏบิตังิาน 

3.มรีะบบการตดิตามที�มปีระสทิธภิาพ(สอบสวนโรค ตดิตามเยี�ยมผูป้่วยต่อเนื�อง One 
Stop Service) 
   -ระบบการสง่ต่อผูป้่วยและใหค้าํปรกึษาระหว่าง รพ. กบั รพ.สต. มคีวามชดัเจน 
(CPG COC) 
4.มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนงานทั 3ง Back office และบรกิาร 
5.มรีะบบและขั 3นตอนการปฏบิตังิานที�ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร (QM PM WI RM
ฯลฯ) 
   -มชี่องทางในการเขา้ถงึระบบบรกิารและผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
สขุภาพ และเสนอขอ้รอ้งเรยีนต่อบุคคล องคก์รไดอ้ยา่งเปิดเผย 
6.มกีารใช้หลกัธรรมาภบิาล 
   -มหีลกัธรรมาภบิาล ความโปร่งใสตรวจสอบไดใ้นการทาํงาน (ควบคุมภายใน 
การบรหิารความเสี�ยง InternalAudit ITA) =S3,S4 
9.มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน(PMS) ที�ชดัเจน และตรวจสอบได้ 

4.ระบบโปรแกรมคลงัพสัดไุมส่ามารถสนบัสนุนขอ้มลูใหห้น่วยงานได ้
   -ระบบการซ่อมแซม ใชเ้วลาที�ค่อนขา้งนานจนไมเ่อื3อต่อผูป้ฏบิตังิาน ไมม่รีะบบการสาํรองเครื�องมอื
ระหวา่งการซ่อม 
   -โปรแกรมสนบัสนุนงานบรกิาร ยงัมไีมเ่พยีงพอ 
   -การบรหิารการเงนิขาดการวเิคราะหต์ดิตามอยา่งต่อเนื�อง 
=W4 



4.Staff  
บุคลากร 

7.มีแผนและกระบวนการสรรหาบคุลากรเพียงพอต่อการจดับริการ 
   -มกีารดแูลสขุภาพของบุคลากร รวมถงึการจดัสิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยั 
   -มรีะบบการสอนงาน(OJT)/ปฐมนิเทศเจา้หน้าที�ใหม ่
   -มกีารพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง มกีารวเิคราะหข์อ้มลูดา้นบุคลากรเพื�อใชใ้น
การพฒันา(เอามาจากสรปุการตรวจเยี &ยมจาก สรพ.เพิ &มเตมิ) 
8.มรีะบบใหข้วญัและกําลงัใจบุคลากร(รางวลับุคลากรตน้แบบ) 
 =S1,S2 

5.ขาดการนําผลการประเมินบคุลากรไปใช้ในการวางแผนแก้ไขอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงาน/
ทุกประเดน็ =W2 
6.บคุลากรกลุ่มเสี�ยงและป่วยมีจาํนวนมาก 
   -บคุลากรมีกลุ่มดี(34.04%)ที�ตํ�า , กลุ่มเสี�ยง(52.98%) ที�ค่อนข้างสงู , กลุ่มป่วย(12.98%)  
   -มีบคุลากรเจบ็ป่วยจากงาน 
   -ช่วงอายขุองบุคลากร ต่างวยั 
   -บุคลากรที�อยูไ่ม่คงที� มกีารยา้ยเขา้ลาออก(กลุ่มจา้งเหมาบรกิาร) 
   -ยงัขาดบุคลากรสําคญั ไดแ้ก่ แพทย(์ขาด 10-15 คน)  
=W2 

5.Skill  
ทกัษะ ความรู ้
ความสามารถ 

10.มแีพทยเ์ฉพาะดา้นอาชวีเวชศาสตรป์ระจําดแูลสขุภาพคนทํางาน 
11.มกีารประเมนิสมรรถนะบุคลากรของกลุ่มโรคที�สาํคญัในแต่ละวชิาชพี 
12.มแีผนและงบประมาณสนับสนุนในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
   -บุคลากรมคีวามรูท้กัษะและความชํานาญเหมาะสมกบังานที�รบัผดิชอบ  
   -บุคลากรมศีกัยภาพในการพฒันา/ปรบัปรงุงาน  
 
=S1 

7.ระบบการจดัการความรูไ้มม่ปีระสทิธภิาพ 
   -มบีุคลากรที�เชี�ยวชาญเฉพาะดา้นน้อย   
8.บุคลากรขาด Service mind และทกัษะการสื�อสารการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   -บุคลากรขาด Service mind และทกัษะการสื�อสารในการใหบ้รกิาร(รอ้งเรยีน,ต่างดา้ว) รวมถงึการ
สื�อสารระหวา่งหน่วยงาน 
   -บุคลากรยงัขาดทกัษะในการจดัการขอ้มลู 
   -ขาดการนิเทศ ตดิตามอยา่งต่อเนื�อง 
   -การวเิคราะหภ์าระงานยงัไมค่รอบคลุม 
   -ขาดการติดตามแผนการพฒันาบคุลากรรายบคุคล(IDP) =W3 

6.Style  
รปูแบบการบรหิาร
จดัการ 

13.ผูบ้รหิารรบัฟังและสนบัสนุนใหม้สีว่นร่วมในการพฒันา 
   - ผูบ้รหิารรบัฟังความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
   - ผูบ้รหิารสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและมกีารใชก้ารมสีว่นร่วม
ในการตดัสนิใจ  
   - ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญักบัการพฒันางาน  
   - ผูบ้รหิารเป็นตวัอยา่งที�ดใีนการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล 
   - สรา้งบรรยากาศที�ดใีนการทํางาน 
   - เป็นมติรและเขา้ถงึงา่ย 
   - มบีุคลกิภาพในการประสาน เชื�อมต่อที�ด ี=S2 

9.ขาดการกระตุ้นและติดตามจากผู้นําอย่างต่อเนื�องในการนําค่านิยม/วฒันธรรมองคก์รเพื�อให้
บรรลวุิสยัทศัน์  
=W1 

7.Shared values  
ค่านิยมร่วม 

14.มเีป้าหมายรว่มเพื�อการบรรลุวสิยัทศัน์ 
   -มวีสิยัทศัน์ คา่นิยม วฒันธรรมร่วมกนั ขององคก์ร 
   -ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง =S4 

10.ขาดการกระตุ้นและติดตามในการนําค่านิยม/วฒันธรรมองคก์รเพื�อให้บรรลวุิสยัทศัน์  
=W1 

 



ตารางสรปุการสงัเคราะหป์ัจจยัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โรงพยาบาลพานทอง ปี 2564-2565(ทบทวนปี2563) 
 

                       ปัจจยัภายนอก 
 

                ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก O= Opportunities (โอกาส) ปัจจยัภายนอก T= Threats (อปุสรรค) 
O1.ภาคเีครอืข่ายมคีวามเขม้แขง็ บริหารจดัการงบประมาณด้าน
สขุภาพในท้องถิ�น(กองทุนตาํบล) ดแูลตนเอง” และอบจ.
สนับสนุน 
O2.แผนยทุธศาสตร ์กฎหมาย EEC นโยบายกระทรวง 9 ดา้น ซึ�ง
เอื3อต่อการพฒันา 
O3.การคมนาคมสะดวกสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 
O4.เทคโนโลยกีารสื�อสารทนัสมยัและหลากหลาย 

T1.อตัราการเกดิลดลง สดัส่วนประชากรสงูอายสุงูขึ3น 
T2.พรบ.จดัซื3อจดัจา้ง พ.ศ.2560 สง่ผลกระทบในการบรหิารจดัการ 
T3.โรคและอุบตัเิหตุจากการประกอบอาชพีที�สงูขึ3น 
T4.สื�อสงัคมออนไลน์เขา้ถงึงา่ยสง่ผลใหเ้กดิการเลยีนแบบและความเชื�อในทางที�ผดิ 
T5.ปัญหาสภาพสงัคมในแต่ละกลุ่มวยั ปัญหาสุขภาพจติ รวมถงึแรงงานต่างดา้วที�มากขึ3น 
T6.มปีระชากรแฝงจํานวนมาก ควบคมุโรคไดย้าก และอาจแพร่กระจายไดง้า่ย และเสี�ยงต่อ
โรคอุบตัใิหม ่อุบตัซิํ3า 

ปัจจยัภายใน S= Strengths (จดุแขง็) SO = กลยทุธห์ลกั เชิงรกุ ST= กลยทุธ ์การชะลอตวั/กึ�งรกุกึ�งรบั 
S1.มรีะบบสนบัสนุนบรกิารที�ด(ีเทคโนโลยสีนบัสนุนบรกิาร,ให้
คาํปรกึษา,สอบสวนโรค ฯลฯ) 
S2.มรีะบบบรหิารจดัการที�ด(ีธรรมาภบิาล,การประเมนิผล 
S3.ระบบบรกิารมคีุณภาพมาตรฐานที�สามารถบูรณาการได ้
S4.มแีผนกลยทุธ ์กําหนดผูร้บัผดิชอบ  
S5.มโีครงสรา้งดา้นการบรหิารและการพฒันาคุณภาพชดัเจน 
S6.บุคลากรมคีวามรูท้กัษะและความชํานาญ และมกีารพฒันา
ต่อเนื�อง 
S7.ผูน้ําทุกระดบัใหค้วามสาํคญัและรว่มมอืในการพฒันางาน 

การจดัระบบบริการสุขภาพระดบัอาํเภอแบบองคร์วม มี
คณุภาพ มีมาตรฐานและได้รบัการยอมรบัจากชุมชน 
กลยทุธ ์ขบัเคลื�อนและตดิตามการพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง(บูรณาการมาตรฐาน) S3+O2 
กลยทุธ ์พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารในกลุ่มโรคสาํคญั 
-มกีารใชเ้ทคโนโลยชี่วยตดิตาม..................S1+O4 
กลยทุธ ์พฒันาระบบบรกิารร่วมกบัภาคเีครอืข่ายใหม้คีวาม
เชื�อมโยงอยา่งไรร้อยต่อ S7+O1 
กลยทุธ ์ พฒันาคณุภาพความปลอดภยัของผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร
(2P Safety) S2-7+O2 

การเสริมสรา้งความเข้มแขง็ ให้กบัชุมชนและภาคีเครอืข่ายให้มีส่วนรว่ม ใน
การดแูลสุขภาพ 
กลยทุธ ์พฒันาคณุภาพชวีติทุกกลุ่มวยั โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนS6+T5,T6 
-แผนพฒันาศกัยภาพแกนนํา/ผูน้ําชุมชนใหส้ามารถดูแลสขุภาพชุมชนได ้
-แผนการดแูลสุขภาพทุกกลุ่มวยั 
กลยทุธ ์เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยการดแูลสขุภาพในสถานประกอบการ 
S6+T3,T5 
-เพิ�มกลุ่ม SHE 
-สรา้งตน้แบบสถานประกอบการ 

ปัจจยัภายใน W= Weakness (จดุอ่อน) WO = กลยทุธก์ารปรบัตวั/พฒันา WT= กลยทุธก์ารตดัทอน/ปกป้อง 
W1.ขาดการกระตุน้และตดิตามจากผูน้ําอย่างต่อเนื�องในการนํา
คา่นิยม/วฒันธรรมองคก์รเพื�อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 
W2.ขาดการนําผลการประเมนิบุคลากรไปใชใ้นการวางแผน
แกไ้ขอยา่งครอบคลุมทุกหน่วยงาน/ทุกประเดน็ 
W3.บุคลากรขาดนิเทศงาน ตดิตามอยา่งต่อเนื�อง 
W4.การสนบัสนุนโปรแกรมสาํเรจ็รปูใหง้านบรกิารยงัไมเ่พยีงพอ 
W5.ขาดทกัษะในการวดัวเิคราะห ์และการถ่ายทอดสู่ผูป้ฏบิตั ิ
W6.การบรหิารการเงนิขาดการวเิคราะหต์ดิตามอยา่งต่อเนื�อง 
สถานการณ์เสี�ยงต่อการเกดิวกิฤตทางดา้นการเงนิ 
W7.ขาดบุคลากรที�สาํคญั ไมเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิาร 

สรา้งเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูแ้ละ
มีความสุข 
กลยทุธ ์พฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพและเพียงพอในการ
ให้บริการ   (W1,3,5+O2,4) 
    -เสรมิสรา้งการเรยีนรูผ้า่นออนไลน์ W5+O4 
    -พฒันาศกัยภาพผูน้ําในดา้น....................W1,3,5+O2 
    -สรา้ง COPs จากการจดัเวท ีKM ,สรา้งทมีวชิาการรุน่ใหม่ 
กลยทุธ ์เสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกนัอย่างมี
ความสขุภายใต้การขบัเคลื�อนด้วยค่านิยมองคก์ร(W1+O2) 
    -Happy 8 

การบริหารจดัการที	มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล 
กลยทุธ ์ บรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพภายใต้หลกัธรรมาภบิาล(W6+T2) 
   -ลดตน้ทุน ไดแ้ก่ ซื3อยารว่ม ทบทวนการใชท้รพัยากร 
   -ศูนยป์ระสานดา้นเครื�องมอืทางการแพทย ์
กลยทุธ ์พฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานขององคก์รใหม้ี
ประสทิธภิาพ (W1,5+ 
กลยทุธ ์พฒันาระบบบรหิารจดัการสารสนเทศที�สามารถเขา้ถงึ ปลอดภยั นําไปใช้
ประโยชน์ได ้T4 
    -ไซเบอรป์ลอดภยั 
   -การใชป้ระโยชน์สารสนเทศ 



ความท้าทายขององคก์ร 
ประเดน็พิจารณาที	สาํคญัจาก SWOT ความท้าทาย ยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ ์

ระบบบรกิารมคีณุภาพมาตรฐาน และโรคหรอืภยัสขุภาพที�เป็น
ปัญหาสาํคญัในพื3นที� 

บูรณาการคณุภาพมาตรฐานและเชื�อมโยงทั 3งเครอืขา่ยบรกิาร
สขุภาพระดบัอําเภอ 

1.การจดัระบบบริการสขุภาพระดบัอาํเภอแบบองคร์วม มี
คณุภาพ มีมาตรฐานและได้รบัการยอมรบัจากชุมชน 
1.1ขบัเคลื�อนและตดิตามการพฒันาคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ที�เกี�ยวขอ้ง 
1.2พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารในกลุ่มโรคสาํคญั 
1.3พฒันาระบบบรกิารรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยใหม้คีวามเชื�อมโยง
อยา่งไรร้อยต่อ 
1.4พฒันาคณุภาพความปลอดภยัของผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 

ความเขม้แขง็ของภาคเีครอืขา่ยกบัการจดัการปัญหาสงัคมใน
แต่ละกลุ่มวยั 

การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการดแูลตนเองโดยการมสี่วน
รว่มของเครอืขา่ยและชุมชน 

2.การเสริมสร้างความเข้มแขง็ ให้กบัชุมชนและภาคี
เครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการดแูลสขุภาพ 
2.1พฒันาคณุภาพชวีติทุกกลุ่มวยั โดยการมสีว่นร่วมของชุมชน 
2.2เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยการดูแลสขุภาพในสถาน
ประกอบการ 

การพฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพตามทศิทางที�องคก์รกําหนด 
 

การพฒันาบุคลากรภายใต้การสรา้งสขุใหท้ ั �วทั 3งองคก์ร 3.พฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และมีชีวิต 
3.1พฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพและเพยีงพอในการใหบ้รกิาร 
3.2เสรมิสรา้งบรรยากาศการทํางานรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุภายใต้
การขบัเคลื�อนดว้ยคา่นิยมองคก์ร 

สถานการณ์วกิฤตทางดา้นการเงนิ ความอยูร่อดขององคก์ร 
กฎหมาย ระเบยีบสง่ผลกระทบในการบรหิารจดัการ สื�อ
ออนไลน์ที�รวดเรว็ 
 

การบรหิารจดัการทรพัยากรภายใตข้อ้จาํกดัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

4.การบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ภายใต้ธรรมาภิบาล 
4.1บรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ ภายใตห้ลกัธรร
มาภบิาล 
4.2พฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของ
องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 
4.3พฒันาระบบบรหิารจดัการสารสนเทศที�สามารถเขา้ถงึ 
ปลอดภยั นําไปใชป้ระโยชน์ได ้

 
 



จากการวิเคราะหโ์รคและภยัสุขภาพดงันี/ 
ภยัสุขภาพ : บริบทในพื/นที	 ผลกระทบจากการสะสม แนวทางการป้องกนั 

1. Traffic Accident เป็นเสน้ทางเชื�อมคมนาคม 
ที�มกีารเดนิทางไป-กลบัในการทาํงานที�เขตพื นที�
อุตสาหกรรม เป็นเสน้ทางผ่านจากอ.พนสันิคม
เขา้สูอ่.เมอืง และเป็นทางผ่านขึ น-ลงมอเตอรเ์วย ์
เป็นเสน้ทางเชื�อมต่อไปจากชลบรุไีปฉะเชงิเทรา  
 

Traffic Accident 
ปี 58 , 59 , 60 , 61, 62 คดิเป็นอตัรา = 5986.18 , 6278.72 , 
6327.55 , 6168.42 , 6514.85 , ต่อแสนปชก. ตามลาํดบั 
เสยีชวีติ 
ปี 58 , 59 , 60 , 61 , 62 คดิเป็นอตัรา = 79.36 , 58.14 , 
84.67 , 69.50 , 49.18 ต่อแสนปชก. ตามลาํดบั 

1.ประเมนิและช่วยเหลอื ณ จุดเกดิเหตุอย่างเหมาะสมโดย 
เพิ�มจุด FR ใหค้รอบคลุมพื นที�ทุกตําบลและชว่งเทศกาล 
พฒันาศกัยภาพทมี FR ดา้นการประเมนิ Primary survey 
2.นําเขา้เพื�อแกไ้ขระดบัอาํเภอพานทอง ในรปูของ พชอ. 
3.ประสานคนืขอ้มลูใหก้บั อปท.เพื�อร่วมแกไ้ขปัญหาอุบตัเิหตุทางถนน  
4.กาํหนดเสน้ทางถนนปลอดภยัระดบัอาํเภอ 

2. DHF เขตอ.พานทองเป็นพื นที�ราบลุ่มเหมอืน
แอ่งกระทะ มนีํ าขงัตามพื นที�และภาชนะกกัเกบ็
นํ าจาํนวนมาก มพีื นที�ทาํเกษตรกรรม มี
ประชากรเคลื�อนยา้ยจากต่างถิ�นอาศยัเป็นจาํนวน
มาก  

อตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 
ปี 2559 = 136.92 ต่อแสนประชากร 
ปี 2560 = 69.84 ต่อแสนประชากร 
ปี 2561 = 125.12 ต่อแสนประชากร 
ปี 2562 = 184.78 ต่อแสนประชากร 
ปี 2563 = 131.13 ต่อแสนประชากร 

1.ประสานความร่วมมอืกบัเครอืขา่ยในการป้องกนั ไดแ้ก่ อสม. มอืปราบน้อย
ตามรอยลกูนํ า หน่วยงานเทศบาล/อบต.ทอ้งถิ�น 
2.จดัรณรงคใ์นช่วงก่อนระยะการระบาด 
3.ประสาน SRRT และชุมชน/ทอ้งถิ�นในการป้องกนัการแพร่กระจายโรค 
4.ดาํเนินนโยบาย 5 ส และ 3 เกบ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางรวมยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลพานทอง 2564 
ความท้าทาย 
(Challenges) ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงคห์ลกั 

(Long term goals) 
วตัถปุระสงค ์

(Short term objectives) 
แผนกลยุทธ ์

(Strategy plans) 
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลกั 
ตวัชี�วดั 

( Key Performance Indicator) 
บูรณาการ
คุณภาพ
มาตรฐานและ
เชื�อมโยงทั �ง
เครอืขา่ยบรกิาร
สุขภาพระดบั
อาํเภอ 

1.การจดัระบบ
บรกิารสุขภาพ
ระดบัอาํเภอแบบ
องคร์วม มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและ
ไดร้บัการยอมรบั
จากชมุชน 

ประชาชนเชื�อมั �น 
และวางใจในระบบ
บรกิารสุขภาพ 
สามารถเขา้ถงึ
บรกิารสุขภาพที�
สะดวก รวดเรว็ 
ทนัสมยั มคีุณภาพ
มาตรฐานไรร้อยต่อ 

1.เพื�อใหร้ะบบบรกิาร
สุขภาพทกุระดบัมี
มาตรฐาน 

กลยุทธ ์1 ขบัเคลื�อนและ
ตดิตามการพฒันาคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง 
 
 

1.การธาํรงมาตรฐานคุณภาพทกุระบบ 
   1.1ประเมนิตนเองตามเกณฑแ์ต่ละ
มาตรฐาน 
   1.2ประเมนิประสทิธภิาพของหน่วยงาน
ตามเกณฑท์ี�องคก์รกําหนด 
   1.3ประเมนิประสทิธภิาพของทมีคุณภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน HA 
   1.4ตดิตามผลลพัธก์ารดําเนินงานระดบั
องคก์ร,ทมี,หน่วยงาน 
   1.5การขอรบัรองมาตรฐานต่างๆตาม
ระยะเวลา 
   1.6การเยี�ยมสาํรวจจากภายในและ
ภายนอก(HA,ISO) 
   1.7การรายงานความกา้วหน้าการ
ดําเนินงานขององคก์ร 
2.สนบัสนุน สง่เสรมิใหร้พ.สต.ผา่นเกณฑ์
รพ.สต.ตดิดาว 
   2.1สนบัสนุนทมีพี�เลี�ยง วชิาการ และ
ทรพัยากรที�กี�ยวขอ้ง 
   2.2 ตรวจประเมนิตามเกณฑม์าตรฐาน
รพ.สต.ตดิดาว 

1.รอ้ยละของมาตรฐานที�ธาํรงไวไ้ดร้บัการรบัรองตามระยะเวลาที�กําหนด รอ้ยละ 100 
2.รอ้ยละของทมีคุณภาพผา่นเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพ รอ้ยละ 60 
3.รอ้ยละของรพ.สต.ผา่นเกณฑร์พ.สต.ตดิดาว รอ้ยละ 100 

   เพื�อใหผู้ป้่วยกลุม่โรค
สําคญัไดร้บัการดูแล
อย่างปลอดภยั 

กลยุทธ ์2 พฒันาคุณภาพการ
ใหบ้รกิารในกลุ่มโรคสําคญั 

1.พฒันาแนวทางในการดูแลผูป้่วยกลุม่โรค
สําคญั 
2.กจิกรรมแลกเปลี�ยนเรยีนรูใ้นการดูแล
ผูป้่วยกลุม่โรคสาํคญั 
3.ทบทวนเหตุการณ์สําคญัระดบั E ขึ�นไป 
4.พฒันาสมรรถนะ/ศกัยภาพบุคลากรในการ
ดูแลกลุ่มโรคสาํคญั 
5.ตดิตาม ประเมนิการใชแ้นวทางในการ
ดูแลผูป้่วยกลุม่โรคสําคญั (PCT Round) 
6.การนเิทศงานโดยหวัหน้างาน 
7.สนบัสนุนอปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละการ
ตรวจวเิคราะหท์ี�เกี�ยวขอ้งในการดูแลผูป้่วย
กลุ่มโรคสําคญั 

4.อตัราการเสยีชวีติของผูป้่วยกลุ่มโรคสําคญั ไมเ่กนิ 1:1000 
5.รอ้ยละของการ Re-visit ภายใน 48 ชั �วโมง ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 
6.รอ้ยละของการ Re-admit ภายใน 28 วนั ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
7.รอ้ยละผูป้่วย STEMI Door to Diagnosis <20 นาท ีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 
8.รอ้ยละผูป้่วย Stroke ที� onset time <3 ชม.ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50 
9.รอ้ยละผูป้่วย Stroke ไดร้บัการสง่ต่อ ภายใน 30 นาท ีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 
10.รอ้ยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ�นไป ที�ไดร้บัการคดักรองเบาหวาน ไมน่้อยกวา่
รอ้ยละ 90 
11.รอ้ยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ�นไป ที�ไดร้บัการคดักรองความดนัโลหติ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 90 
12.รอ้ยละผูป้่วย DM ที�ม ีHbA1c <7% ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 40 
13.รอ้ยละผูป้่วยเบาหวานที�ไดร้บัการคดักรองภาวะแทรกซอ้นพบมภีาวะแทรกซอ้น
ตา-ไต-เทา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
14.รอ้ยละผูป้่วยความดนัโลหติสงูที�ควบคุมระดบัความดนัโลหติได ้<140/90 mmHg 



ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50 
15.รอ้ยละผูป้่วย HT เกดิภาวะ Stroke ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 
16.รอ้ยละของผูป้่วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI รอ้ยละ 0 
17.รอ้ยละของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองหลงัไดร้บัการฟื�นฟูมคีะแนนกจิวตัร
ประจาํวนัดขี ึ�น 4 ระดบั (BI) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
18.รอ้ยละของผูป้่วย Sepsis เสยีชวีติ ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 
19.รอ้ยละการรกัษาหายของผูป้่วยวณัโรค ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 88 
20.รอ้ยละของอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกลดลงจากค่ามธัยฐาน 5 ปี( 59-63) 
21.รอ้ยละของผูป้่วย Multiple trauma ที�ม ีRTS >4 เสยีชวีติ รอ้ยละ 0 
22.รอ้ยละผูป้่วย Head injury unplanned refer รอ้ยละ 0 
23.รอ้ยละของมารดาเสยีชวีติจากการตกเลอืดหลงัคลอด รอ้ยละ 0 
24.อตัราตายปรกิําเนิด (Perinatal Mortality rate) ไมเ่กนิ 6:1000LB 
25.จาํนวนอบุตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนที�ชมุชนไดร้บัผลกระทบจากการจดับรกิารของ
โรงพยาบาล เป็น 0 

   เพื�อใหผู้ร้บับรกิาร
สามารถเขา้ถงึระบบ
บรกิารที�รวดเรว็ 
ปลอดภยั และต่อเนื�อง 

กลยุทธ ์3 พฒันาระบบบรกิาร
รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยใหม้คีวาม
เชื�อมโยงอยา่งไรร้อยต่อ(ภาคี
เครอืขา่ย คอื รพสต. อสม. 
ชมุชน) 

1.พฒันาระบบบรกิารรายโรคที�สาํคญัให้
เชื�อมโยงไปสู่การดูแลระดบัชมุชน 
2.จดับรกิารใหส้อดคลอ้งกบั Service Plan 
3.จดัตั �งทมีหมอครอบครวัใหค้รอบคลุมทกุ
พื�นที� 
4.การประสานการสง่ต่อขอ้มลูการดูแล
ผูป้่วยที�ตอ้งดูแล 
   4.1วางระบบการขอคําปรกึษา 
   4.2วางระบบการส่งต่อขอ้มลูผูร้บับรกิาร 
5.ตดิตามผลการดําเนินงานตวัชี�วดัคุณภาพ
ระดบัอาํเภอใน คป.สอ. 
6.พฒันาความรูใ้หก้บัภาคเีครอืขา่ย 

26.รอ้ยละผูป้่วยและญาตทิี�ไดร้บัการดูแลต่อเนื�องมรีะดบัความรอบรูด้า้นสุขภาพ ไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 60 
27.รอ้ยละผูป้่วยกลุม่โรคสาํคญัไดร้บัการดูแลต่อเนื�อง รอ้ยละ 100 
28.จาํนวนทมี PCC ครอบคลุมพื�นที�อาํเภอพานทอง อย่างน้อย 4 ทมี 

   เพื�อใหเ้กดิความ
ปลอดภยัทั �งผูใ้หแ้ละ
ผูร้บับรกิาร 

กลยุทธ ์4 พฒันาคุณภาพความ
ปลอดภยัของผูใ้หแ้ละ
ผูร้บับรกิาร 

1.การขบัเคลื�อนองคก์รแหง่ความปลอดภยั
ดว้ยมาตรฐาน 2P safety 
   1.1ประกาศนโยบาย 2 P Safety 
   1.2สรา้งความเขา้ใจในการบรหิารความ
เสี�ยง และการทบทวน RCA 
   1.3จดัทาํแนวทางความปลอดภยัตาม
หลกั 2 P Safety 
      1.3.1วเิคราะหค์วามเสี�ยงของ
หน่วยงานและหาแนวทางป้องกนั/แกไ้ข 
      1.3.2ทบทวนองคค์วามรูแ้ละใหค้วามรู้
แก่บคุลากร 
      1.3.3ตดิตาม นิเทศตามแนวทาง 2 P 

29.จาํนวนอบุตักิารณ์การผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิตําแหน่ง ผดิหตัถการ 0 ครั �ง 
30.อตัราการตดิเชื�อ CAUTI : 1000 Cath day ไมเ่กนิ 0.5 ครั �ง 
31.อตัราการตดิเชื�อ HAP : 1000 วนันอน ไมเ่กนิ 0.2 ครั �ง 
32.อตัราการตดิเชื�อในโรงพยาบาล : 1000 วนันอน ไมเ่กนิ 0.5 ครั �ง 
33.จาํนวนอบุตักิารณ์การเกดิ SSI เป็น 0 ครั �ง 
34.จาํนวนอบุตักิารณ์บคุลากรตดิเชื�อจากการปฏบิตัหิน้าที� เป็น 0 ครั �ง 
35.จาํนวนอบุตักิารณ์ผูป้่วยไดร้บัยาที�แพซ้ํ�า เป็น 0 ครั �ง 
36.จาํนวนอบุตักิารณ์ไมพ่งึประสงคร์ะดบัรนุแรง (Fatal Drug Interaction)เป็น 0 ครั �ง 
37.จาํนวนอบุตักิารณ์ Medication error ระดบั G–I เป็น 0 ครั �ง 
38.ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานโรงพยาบาลที�ใชย้าอย่างสมเหตุผล RDU ขั %น 3 

39.รอ้ยละการจา่ยโลหติและสว่นประกอบโลหติผดิคน/ ผดิหมูโ่ลหติ รอ้ยละ 0 
40.จาํนวนอบุตักิารณ์การระบุตวัผูป้่วยผดิพลาด เป็น 0 



Safety 
   1.4 รายงานและทบทวนอบุตักิารณ์ เพื�อ
คน้หาสาเหตุ พรอ้มวางแนวทางแกไ้ข และ
ตดิตามผลการปรบัปรงุแกไ้ข 
   1.5 การตดิตามผลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามแนวทางโดยทมีลงเยี�ยมสาํรวจ(Round) 
ไดแ้ก่ Leadership ,RM ,IC ,PTC ,ENV 
,NSO ,PCT 
2.เสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัของ
องคก์ร 
    2.1 สํารวจวฒันธรรมความปลอดภยั 
    2.2 นําผลสาํรวจจากปีที�ผา่นมา เพื�อ
ทบทวนหาแนวทางแกไ้ขและจดัทาํแผน 
    2.3 ตดิตาม ประเมนิแผนแกไ้ข 

41.จาํนวนอบุตักิารณ์ความคลาดเคลื�อนในการวนิิจฉยัโรค เป็น 0 ครั �ง 
42.รอ้ยละการรายงานผลการตรวจวเิคราะหค์ลาดเคลื�อน รอ้ยละ 0 
43.รอ้ยละของการคดักรองที�หอ้งฉุกเฉินคลาดเคลื�อน รอ้ยละ 0 
44.รอ้ยละของการใชแ้บบตรวจสอบเพื�อความปลอดภยัของผูป้่วยเมื�อรบัการตรวจ
รกัษาในหอ้งผา่ตดั รอ้ยละ 100 
45.รอ้ยละการรายงานค่าวกิฤตทินัเวลา รอ้ยละ 100 
46.จาํนวนอบุตักิารณ์บคุลากรไดร้บัอบุตัเิหตุสมัผสัเลอืด/สารคดัหลั �ง เป็น 0 ครั �ง 
47.สดัสว่นการรายงานความเสี�ยงเชงิรกุต่อเชงิรบั ไมน่้อยกว่า 2 
48.รอ้ยละของการเกดิอบุตักิารณ์ซํ�าในกรณีที�ทาํ RCA ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
49.รอ้ยละของเรื�องรอ้งเรยีน/ฟ้องรอ้งมกีารไกลเ่กลี�ยสําเรจ็ รอ้ยละ 100 
50.รอ้ยละความพงึพอใจของผูป้่วยนอก ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
51.รอ้ยละความพงึพอใจของผูป้่วยใน ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 
52.รอ้ยละความพงึพอใจของชมุชน ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 
53.รอ้ยละความพงึพอใจของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
54.รอ้ยละขอ้รอ้งเรยีนที�ไดร้บัการตอบสนอง ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 

การเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ใน
การดูแลตนเอง
โดยการมสีว่น
รว่มของเครอืขา่ย
และชมุชน 

2.การเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ 
ใหก้บัชมุชนและ
ภาคเีครอืขา่ยให้
มสีว่นรว่ม ในการ
ดูแลสุขภาพ 
 

ประชาชนสามารถ
พึ�งตนเองดา้น
สุขภาพ และมสี่วน
รว่มจดัการสุขภาพ
ชมุชนอย่างยั �งยนื 

ประชาชนสามารถ
พึ�งงตนเองดา้นสุขภาพ
และมสี่วนรว่มจดัการ
สุขภาพชมุชนอย่าง
ยั �งยนื 

กลยุทธ ์1 พฒันาคุณภาพชวีติ
ทกุกลุม่วยั โดยการมสี่วนรว่ม
ของชมุชน 

1.แผนพฒันาคุณภาพชวีติทกุกลุ่มวยั
รว่มกบัชมุชน 
   1.1วเิคราะหข์อ้มลูปัญหาสุขภาพรว่มกบั
ชมุชนและจดัทาํแผนพฒันาแกไ้ขปัญหาใน
กลุ่มวยั 
       -0-5 ปี และสตรมีคีรรภ ์(พฒันาการ
เดก็ ฝากครรภ)์ 
       -วยัเรยีน (อว้น) 
       -วยัรุน่ (ตั �งครรภก์่อนวยัอนัควร) 
       -วยัทาํงาน (NCD สุขภาพจติ) 
       -วยัสงูอายุ (ตดิบา้น ตดิเตยีง) 
   1.2เสนอแผนเพื�อขอรบัการสนบัสนุนจาก
อปท. 
   1.3สนบัสนุนการดําเนินงานตามแผน 
   1.4พฒันาศกัยภาพแกนนําใหม้คีวามรอบ
รูใ้นการดูแลสุขภาพกลุม่วยั 
   1.5ตดิตามผลการดําเนนิงาน /ตวัชี�วดั
ของแต่ละกลุ่มวยั 
2.จดับรกิารเพื�อการเขา้ถงึบรกิารตาม
ปัญหาของแต่ละกลุ่มวยั 

55.รอ้ยละการฝากครรภค์รบ 5 ครั �งตามเกณฑ ์ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 60 
56.รอ้ยละของหญงิหลงัคลอด/แทง้อายุ 15-19 ปี ไดร้บัการวางแผนครอบครวั ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 80 
57.รอ้ยละเดก็อายุ 0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 85 
58.รอ้ยละเดก็อายุ 0-12 ปี ไมม่ฟีันผ ุไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 
59.รอ้ยละของเดก็วยัเรยีนสูงดสีมสว่น ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 60 
60.รอ้ยละ Pre-DM to DM ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
61.รอ้ยละ Pre-HT to HT ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
62.รอ้ยละผูส้งูอาย/ุผูพ้กิารไดร้บัการดูแลตามเกณฑ ์ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 

   เพื�อใหส้ถาน
ประกอบการมี
ความสามารถในการ

กลยุทธ ์2 เสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของเครอืขา่ยการดูแล
สุขภาพในสถานประกอบการ 

1.พฒันาศกัยภาพของสถานประกอบการใน
การดูแลสุขภาพพนกังาน 
   1.1สนบัสนุนทมีสํารวจความเสี�ยงในการ

63.จาํนวนสถานประกอบการตน้แบบในการดูแลสุขภาพพนกังาน (1ตําบล/4แหง่) ไม่
น้อยกวา่ 11 แหง่ 



จดัการสุขภาพและความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 

ทาํงานของสถานประกอบการ (Walk 
Through Survey) 
   1.2จดัตั �ง Wellness Center 
   1.3สะทอ้นขอ้มลูการสํารวจความเสี�ยง
และสภาวะสุขภาพ คนืสถานประกอบการ 
   1.4สนบัสนุนเครอืขา่ยสถานประกอบการ
ในการจดัทาํแผนการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 
   1.5จดักจิกรรมแลกเปลี�ยนเรยีนรูเ้พื�อ
ขยายเครอืขา่ยกลุ่ม SHE 

การพฒันา
บุคลากรภายใต้
การสรา้งสุขให้
ทั �วทั �งองคก์ร 

3 สรา้งเสรมิ
บรรยากาศสู่การ
เป็นองคก์รแหง่
การเรยีนรูแ้ละมี
ความสุข 

บุคลากร
สาธารณสุข มี
ความสุขในการ
ทาํงาน มคีวามคง
อยู่อย่างภาคภูมใิจ
และเป็นตน้แบบ
ดา้นสุขภาพที�ด ี

เพื�อใหบ้คุลากรมี
ศกัยภาพและเพยีงพอใน
การใหบ้รกิาร 

กลยุทธ ์1 พฒันาบคุลากรใหม้ี
ศกัยภาพและเพยีงพอในการ
ใหบ้รกิาร 

1.วางแผนจดัหา/จดัสรรอตัรากําลงัให้
เพยีงพอต่อภาระงาน 
   1.1 วเิคราะห ์Productivity 
   1.2 จดัทาํแผนสรรหาอตัรากําลงั 
2.วางแผนพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละ
ทกัษะ 
   2.1ประเมนิสมรรถนะหลกัขององคก์ร 
   2.2ประเมนิสมรรถนะที�จาํเป็นแต่ละงาน 
   2.3ประเมนิสมรรถนะตามกลุม่โรคสําคญั 
   2.4จดัทาํแผนฝึกอบรมประจาํปี/ลาศกึษา
ต่อ 
   2.5จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการ
พฒันาบคุลากร 
   2.6จดัอบรมความรูใ้นกลุ่มโรคสําคญั 
   2.7การสอนหน้างาน On the job 
training 

64.รอ้ยละของหน่วยงานบรกิารม ีProductivity ที�เหมาะสม(90-110) รอ้ยละ 100 
65.รอ้ยละบคุลากรผา่นเกณฑป์ระเมนิสมรรถนะในกลุม่โรคสําคญั ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 
80 
66.รอ้ยละของแพทยท์ี�มสีมรรถนะในการดูแลตามกลุ่มโรคสําคญั ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 
80 
67.รอ้ยละของพยาบาลที�มสีมรรถนะในการดูแลตามกลุม่โรคสาํคญั รอ้ยละ 100 

   เพื�อสรา้งบรรยากาศที�
เอื�อต่อสุขภาพที�ดแีละ
ความสุขในการทาํงาน 

กลยุทธ ์2 เสรมิสรา้งบรรยากาศ
การทาํงานรว่มกนัอย่างมี
ความสุขภายใตก้ารขบัเคลื�อน
ดว้ยค่านิยมองคก์ร 

1.ส่งเสรมิกจิกรรมการสรา้งความสงบและ
ยกระดบัจติใจ 
   1.1การทาํสมาธใินหน่วยงาน 
   1.2การทาํ Morning talk 
   1.3การทาํกจิกรรมจติอาสา 
2.จดัอบรมหลกัสูตรสตสินทนา 
3.ดําเนนิงานโรงพยาบาลคุณธรรม 
4.สนบัสนุนการเขา้รว่มเป็นสมาชกิชมรม 
Happy 8 
5.จดักจิกรรมยกย่อง เชดิชคูนด ี
6.การดูแลสุขภาวะบคุลากร 
7.จดัทาํความกา้วหน้าของบุคลากร 

68.รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 
69.รอ้ยละความผกูพนัของบคุลากร ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 
70.รอ้ยละการคงอยู่ของบุคลากร ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
71.รอ้ยละบคุลากรไดร้บัการตรวจสุขภาพประจาํปี ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 90 
72.รอ้ยละบคุลากรมภีาวะสุขภาพด ีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 55 
73.รอ้ยละบคุลากรมภีาวะสุขภาพเสี�ยง ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 
74.รอ้ยละบคุลากรมภีาวะสุขภาพป่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 



(Career path) 
8.จดัการสํารวจ RAH01 และปรบัปรงุตาม
ส่วนขาด 

การบรหิาร
จดัการทรพัยากร
ภายใตข้อ้จาํกดั
อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4 การบรหิาร
จดัการที�มี
ประสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล 
ภายใตธ้รรมาภิ
บาล 

มรีะบบบรหิาร
จดัการที�ทนัสมยั 
เอื�อต่อการ
สนบัสนุนระบบ
บรกิารสุขภาพ และ
มธีรรมาภบิาล 

เพื�อใหห้น่วยงานมกีาร
ใชท้รพัยากรอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

กลยุทธ ์1 บรหิารจดัการ
ทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ
ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 

1.ประกาศนโยบายมาตรการประหยดั 
2.วางแผนการใชท้รพัยากรประจาํปี 
    -วสัดุสํานกังาน,วสัดุวทิยาศาสตร,์วสัดุ
งานบา้นงานครวั ฯลฯ 
    -ครภุณัฑ ์เครื�องมอืแพทย ์
    -ยาและเวชภณัฑ ์
    -จา้งเหมาบรกิาร 
    -ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์
3.จดัหาทรพัยากรตามระเบยีบ/พรบ.การ
จดัซื�อจดัจา้ง 2561 
4.ตดิตามการใชง้บประมาณใหเ้ป็นไปตาม
แผนการเงนิ (PlanFin) 

75.ระดบัค่า CMI ไมน่้อยกวา่ 0.6 
76.ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิการคลงั ไมเ่กนิระดบั 1 
77.รอ้ยละของผูข้าย/ผูร้บัจา้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ100 
78.รอ้ยละผลต่างของรายไดแ้ละผลต่างของค่าใชจ้า่ยสูงกว่าหรอืตํ�ากว่า PlanFin ไม่
เกนิรอ้ยละ A ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
79.รอ้ยละเครื�องมอืทางการแพทยก์ลุ่มเสี�ยงสูงไดร้บัการสอบเทยีบ รอ้ยละ 100 
80.รอ้ยละของแผนสาธารณภยัไดร้บัการซอ้มความพรอ้มเพื�อรองรบัภาวะฉุกเฉิน 
รอ้ยละ 100 

   เพื�อใหผ้ลการดําเนนิงาน
บรรลุตามเป้าหมายของ
องคก์ร 

กลยุทธ ์2 พฒันาระบบการ
ตดิตามและประเมนิผลการ
ดําเนินงานขององคก์รใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

1.แผนการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
2.แผนการตดิตามตวัชี�วดัระดบัองคก์ร 
   2.1กําหนดผูร้บัผดิชอบระดบัยุทธศาสตร ์
   2.2การตดิตามผลลพัธร์ายเดอืน รายไตร
มาส 
   2.3ทบทวนและปรบัปรงุแกไ้ขตามระบบ 
IR 
3.การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส
ขององคก์ร 
   3.1กําหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละประเดน็ 
   3.2ประเมนิตามเกณฑ ์ITA ผา่นเวบ็ไซต ์
   3.3ปรบัปรงุแกไ้ขตามเกณฑ ์
4.ตดิตามผลสาํเรจ็ขององคก์ร( ทกุ 3 เดอืน) 
5.วางแผนการตรวจประเมนิภายใน 
(Internal audit) 

81.รอ้ยละผลสําเรจ็บรรลุตามตวัชี�วดัขององคก์รดว้ยยุทธศาสตร ์ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 
70 
82.รอ้ยละผลสําเรจ็บรรลุตามตวัชี�วดัของเขม็มุง่องคก์ร ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 70 
83.รอ้ยละของผลการตรวจสอบภายในไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข รอ้ยละ 100 
84.โรงพยาบาลผา่นการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส (ITA) ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 
92 
85.จาํนวนอบุตักิารณ์บคุลากรไมป่ฏบิตัติามจรยิธรรมและวนิยั เป็น 0 
86.รอ้ยละของหน่วยงานไดร้บัการตรวจเยี�ยมจากทมีนํา รอ้ยละ 100  

   เพื�อใหม้เีทคโนโลย ีและ
สารสนเทศที�มคีุณภาพ 

กลยุทธ ์3 พฒันาระบบบรหิาร
จดัการสารสนเทศที�สามารถ
เขา้ถงึ ปลอดภยั นําไปใช้
ประโยชน์ได ้

1.วางแผนการจดัการสารสนเทศ 
   1.1สํารวจความตอ้งการดา้นขอ้มลูและ
โปรแกรมการทาํงาน 
2.พฒันาระบบความปลอดภยัสารสนเทศ
ตามมาตรฐานความปลอดภยัไซเบอร ์
   2.1ตั �งคณะกรรมการความปลอดภยัไซ
เบอร ์
   2.2กําหนดนโยบายความปลอดภยัและ

87.รอ้ยละของการเกดิ Information systems down time <60 นาท ีไมน่้อยกวา่รอ้ย
ละ 95 
88.รอ้ยละความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนผูป้่วยนอก ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
89.รอ้ยละความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนผูป้่วยใน ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
90.จาํนวนอบุตักิารณ์ความเสี�ยงดา้นความปลอดภยัไซเบอร ์เป็น 0 
91.รอ้ยละของหน่วยงานมกีารใช ้CQI อย่างต่อเนื�อง รอ้ยละ 100 



แนวทาง 
   2.3ประเมนิตนเองตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัไซเบอร ์
   2.4ปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
3.พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นสารสนเทศ 
4.จดัตั �งคลงัความรูแ้ละเผยแพรข่อ้มลูสําคญั
ทางระบบ Intranet 
   4.1รวบรวมองคค์วามรู ้
   4.2ตรวจสอบขอ้มลูก่อนนําไปเผยแพรใ่ห้
ผูเ้กี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
5.การพฒันาระบบควิออนไลน์ 
   5.1กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและแพทย์
ทางเลอืก 
   5.2กลุ่มงานทนัตกรรม 
6.พฒันาระบบควิออฟไลน์ 
 
 
 


