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วิสยัทศัน์ (Vision) : 

 

 

 

 

ค่านิยม (Values) : 

 

 

 

 

พนัธกิจ (Mission) : 

 

 

 

 

 

 

อตัลกัษณ์คณุธรรม : 

“ซ่ือสตัย ์เมตตา พอเพียง” 

**ใหบ้รกิารสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค  รกัษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปลอดภยั       มี
มาตรฐานดว้ยทมีสหวชิาชพี 
**พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการและสนับสนุนการจดับรกิารสุขภาพภายในเครอืข่าย 
**พฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานและสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ี 

เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนในระดบัแนวหน้าของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ภายในปี 2565 

ทำงานเป็นทีม บริการด้วยใจ 

ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 



 
 



1. โครงสร้างองคก์ร ผงัองคก์ร โรงพยาบาลพิปนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจตุพร  โอยสวัสดิ์  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 

นางสาวปัตติมา   ยับ 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

นายจตุพร  โอยสวัสดิ์ (ปฏิบัติหน้าที่) 
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ 

 
นางสาวปริยาพร  คล้ายบ้านใหม่ 

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
 

นางสาววธู  เมตตาสิทธิกร 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

นายเฉลิมพล  เพชรโยธา 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

นางสาวศิประภา  บริพันธ์ 
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 

นางวิสารีย์  พราหมณ์ชู 
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก  

 

นางสาวภัทราวรรณ อ่อนเรือง 
หัวหน้างานกายภาพบำบัด 

 

นางอารมณ์ ศรีเปารยะ 
หัวหน้างานบริการคำปรึกษาและยาเสพติด 

 
นางกานต์ธีรา แก้วเกิด 
หัวหน้างานจ่ายกลาง 

 

นางสาวสุพัฒตรา อ่ิมอวยพร 
หัวหน้างานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

นางสำรวย  วุฒิพงศ์ 
หัวหน้างานห้องคลอดและห้องผ่าตัด 

 

นางสาวสุมลฑา กระวีพันธ์ 
หัวหน้างานผู้ป่วยใน 

 

นายสาโรจน์  เทพราช 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิปูน 

นางสาวนิธิวดี นุ่นสังข์ 
หัวหน้างานกายภาพบำบัด 

 



2. โครงสร้างความรบัผิดชอบและการประสานงานในระบบคณุภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA 

ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ทีมนำทางคลินิก (PCT) 

PCA 

คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (ENV) 

คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและ
เวชระเบียน (MIS) 

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (IC) 

คณะกรรมการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง (RM) 

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(HUM) 

คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือ (EQP) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) 

องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล 



(3.) โครงสรา้งระบบก ากบัดูแลกจิการ/ธรรมาภบิาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน 

สภาวชิาชพี 

คณะกรรมการพฒันาโรงพยาบาล 

ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

โรงพยาบาลพปินู 



  
2.  แผนท่ีแสดงท่ีตัง้องคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ สภาพภูมปิระเทศที่ราบลุ่มเชงิภูเขา  เป็นต้นก าเนินแม่น ้าตาปี  ภูมอิากาศรอ้นชื้น  ลกัษณะชุมชนเกษตรกรรม  มโีรงงานผลติเซรามคิ 1 แห่ งใน
พื้นที่มอี่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง  ระยะทางส่งต่อไปโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชฉวาง 25 ก.ม. รบั Refer  เฉพาะภาวะฉุกเฉินทางสูตกิรรม  ระยะทางส่ง
ต่อไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช  80  กโิลเมตร 



2.ลกัษณะส าคญัขององคก์ร (Organization Profile) 
 

2.1 สภาพแวดล้อมขององคก์ร 
 บริการหลัก (main service) : บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ในระดบัทุตยิภูม ิ
 วสิยัทศัน์ (Vision) : เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนในระดบัแนวหน้าของจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ภายในปี 2565 
 ค่านิยม (Values) : ท างานเป็นทมี บรกิารดว้ยใจ ยดึผูใ้ชบ้รกิารเป็นศูนยก์ลาง 
 พนัธกจิ (mission) : 
 **ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปลอดภัย ได้
มาตรฐานดว้ยทมีสหวชิาชพี 
 **พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการและสนบัสนุนการจดับรกิารสุขภาพภายในเครอืขา่ย 
 **พฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานและสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ี 
 ความสามารถเฉพาะขององคก์ร (Core competency) : การสรา้งเสรมิคุณภาพการดูแลผูป่้วยโรค
เรือ้รงั (เบาหวาน และความดนัโลหติสงู) และการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
 2.2 ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce profile) 
 
การจ าแนกกลุ่มบุคลากร พรอ้มจ านวนในแต่ละกลุ่ม 

การแบ่งกลุ่ม จ านวน 
-ขา้ราชการ  69 
-ลูกจา้งประจ า  6 
-พนกังานราชการ  1 
-ลูกจา้งชัว่คราว/พกส. สายวชิาชพี 
**พยาบาลวชิาชพี 
**จพ.การแพทยแ์ผนไทย 

 
2 
1 

--ลูกจ้างชัว่คราว/พกส. สายวิชาชีพ/พนักงาน
ทัว่ไป/รายวนั 

42 

รวม 121 
ระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน 
-ปรญิญาโท 3 
-ปรญิญาตร ี  
-อนุปรญิญา  
-ต ากว่าอนุปรญิญา 20 
ผูป้ฏบิตังิานภายใตก้ารก ากบัดแูล: ไม่ม ี
 
 



 
 
 
 
2.3 สิง่แวดลอ้มดา้นภายภาพทีส่ าคญั 
อาคารสถานทีท่ีส่ าคญั : อาคารผูป่้วยนอก อาคารหอ้งคลอด หอ้งผ่าตดั อาคารผูป่้วยใน อาคารหน่วยจ่าย
กลาง 
อาคารพสัดุ เทคโนโยลแีละอุปกรณ์ทีส่ าคญั 

เทคโนโลยี/อุปกรณ์ กลุ่มเส่ียงสูง จ านวน เทคโนโลยี/อุปกรณ์ กลุ่มสนับสนุน จ านวน 
-เครื่องกระตุกหวัใจ  -เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2 
-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ  -เครื่องนึ่งฆา่เชือ้ดว้ยไอน ้า 1 
-เครื่องช่วยคลอดสุญญากาศ  -เครื่องอบฆา่เชือ้โรคแก๊สเอทธนิไซด์ 1 
-เครื่องช่วยหายใจชนิด Pressure 
Control 

 -เครื่องเอกซเรย ์ 2 

-เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัชินิดพกพา    
-เทคโนโลย/ีอุปกรณ์/กลุ่มเสีย่งปาน
กลาง 

   

-เครื่องตดิตามทารกในครรภ์  -ระบบปฏบิตักิาร HosXP 1 
-เครื่องวดั ETCO2  -รถพยาบาล 4 
-เครื่องตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งู    
-เครื่องควบคุมการใหส้ารน ้าทางหลอด
เลอืดด า 

   

-เครื่องตดิตามสญัญาณชพีและระดบั
ออกซเิจนในเลอืด 

   

    
           กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กฎหมาย / พรบ. ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
พรบ.ผูป้ระกอบวชิาชพี คุณภาพและความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร 
พรบ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ การเขา้ถงึ ความเสมอภาค คุณภาพของบรกิารสุขภาพ 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค/พรบ.ความรับผิดชอบต่อความ
เสยีหายทีเ่กดิจากสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั 

คุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องอุปโภคและ
บรโิภค 

สิทธิผู้ป่วย การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ 
พรบ.ควบคุมอาหาร 2522 ความปลอดภยัของอาคารสถานที่ 
พรบ.สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ2535 ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างเสริม

สุขภาพ 
ระเบยีบพสัดุของส านกันายกรฐัมนตร ีระเบยีบ 
การเงนิและงบประมาณของกระทรวงการคลงั 

ธรรมาภิบาลด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการ
บญัช ี



  
2.4 ลกัษณะส าคญัทางสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มและประชากร 

2.4.1 ประชาชนมเีศรษฐานะของครอบครวัปานกลาง พฤตกิรรมบรโิภคอาหารที่เป็นปัจจยัเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคสูงขึ้น ท าให้เกิดโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดนัโลหติสูง ส่งผลให้เกดิภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงตามมา เช่น กลา้มเนื้อหวัใจ ตายเฉียบพลนั 

2.4.2 สงัคมผูส้งูอายุ เกดิโรค NCD เพิม่ขึน้ เกดิภาวะพึง่พงิ 
2.4.3 ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชพีท าสวนยางและสวนผลไม ้ท าใหเ้กดิอาการปวดเมื่อยกลา้มเนื้อ

และขอ้ไดง้่าย เมื่อมอีาการผูป่้วยส่วนใหญ่มกัซื้อยาแก้ปวดกนิเอง ท าใหเ้จบ็ป่วยดว้ยโรคกระเพาะอาหาร 
อุบตัเิหตุตกตน้ไม ้

2.4.4 ความเชื่อทางไสยศาสตร/์การบรโิภคยาสมุนไพร ท าใหม้กีารใชย้าสมุนไพรทีม่สีว่นผสมของ 
steroid จ านวนมาก ส่งผลต่อการเจบ็ป่วยระยะยาวและเกดิผลกระทบ/ภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วยโรคเรือ้รงั
ไดง้า่ย 

2.4.5 สงัคมเปลีย่นแปลงจากสงัคมชนบทสู่สงัคมเมอืง ท าใหก้ารแพร่ของยาเสพตดิเพิม่ขึ้น การ
ตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควรเพิม่ขึน้ 

2.4.6 ภูมอิากาศฝนตกเกอืบทัง้ปี อากาศรอ้นชื้น ท าใหเ้กดิการก าเรบิของโรคที่รุนแรงของผู้ป่วย
ระบบทางเดนิหายใจ เช่น โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั 

2.4.7 มกีารเพิม่ขึน้ของหลงัคาเรอืนและประชากร ท าใหม้ปีรมิาณขยะเพิม่ขึ้น ประกอบกบัมกีาร
เปลีย่นแปลงของระบบจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น การเกบ็ขยะสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ท า
ใหม้กีารเพิม่ของสตัวน์ าโรค เช่น แมลงวนั หนู 

2.4.8 ภูมปิระเทศของพืน้ทีเ่ป็นสวนยางและสวนผลไม ้มตี้นไมห้นาแน่น อยู่ใกลแ้นวภูเขา  ท าให้
เกดิการระบาดของโรคทีน่ าโดยยุงไดง้่าย ไดแ้ก่ ไขเ้ลอืดออก ไขป้วดขอ้ยุงลาย 

2.4.9 ภูมปิระเทศของพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุ่มมภีูเขาลอ้มรอบ เสีง่ต่อการเกดิสาธารณภยั เช่น อุทกภยั
และโคนถล่มทีรุ่นแรง 

2.4.10 การมอี่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ 2 แห่งในพืน้ทีท่ าใหเ้สีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุจมน ้า 
 
2.5 ปิระมดิแสดงจ านวนประชากรกลางปี 2563 
 



 
 

ทีม่า: ฐานขอ้มลูประชากร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพปินู 
 
 
 
 
2.6 ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 
  
 - ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญั 
 - กลุ่มผูป่้วย/ผูร้บับรกิารทีส่ าคญัและความตอ้งการ: 
**ผู้ป่วยทัว่ไป (รอไม่นาน ความปลอดภยัในการใช้บรกิาร การเฝ้าระวงัที่ต่อเนื่องและแก้ไขความผิดปกติได้
ทนัท่วงท ีการใหข้อ้มูลทีเ่ขา้ใจ ผูป่้วยนัดไดร้ ับบรกิารตามเวลานัด พฤตกิรรมบรกิารทีใ่ส่ใจและเป็นมติร สถานที่
บรกิาร/หอ้งพกัทีส่ะอาด เกา้อีเ้พยีงพอ บรกิารน ้ารอ้น-น ้าเยน็ หนังสอืพมิพ)์ 
 **ผู้ป่วยฉุกเฉิน (การเขา้ถึงบรกิารที่รวดเรว็ ความทนัเวลาในการตรวจวนิิจฉัยและดูแลรกัษา การเฝ้า
ระวงัทีต่่อเนื่องและแก้ไขความผดิปกตไิดท้นัท่วงท ีเครื่องมอืแพทยท์ีท่นัสมยัและเพยีงพอ การส่งต่อทีป่ลอดภยั
และทนัเวลา) 
 **ผูป่้วยโรคเรือ้รงั (รอไม่นาน ความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร กจิกรรมสง่เสรมิสุขภาพทีเ่หมาะสมกบัวถิี
ชวีติและปฏบิตัเิองได ้ไดร้บับรกิารตามนัด การดูแลรกัษาทีต่่อเนื่อง มเีจา้หน้าทีใ่กลบ้า้นทีส่ามารถดูแลต่อได ้ไม่
เกดิภาวะแทรกซอ้นขณะอยู่ทีบ่า้น การสง่ต่อจากชุมชนทีร่วดเรว็ การใหข้อ้มลูทีเ่ขา้ใจ เชื่อถอืได ้สถานทีบ่รกิารที่
สะอาด เขา้ถงึไดง้า่ย พฤตกิรรมบรกิารทีใ่สใ่จ เป็นมติร) 
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80-84 ปี

90-94 ปี

100 ปีขึน้ไป
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หญิง ชาย



 **ผูพ้กิารและสูงอายุ (การเขา้ถงึบรกิารทีส่ะดวกโดยช่องทางบรกิารเร่งด่วน ความปลอดภยัในการดูแล
รกัษา การเฝ้าระวงัทีต่่อเนื่องและแก้ไขความผดิปกตไิดท้นัท่วงท ีสถานทีบ่รกิารทีส่ะอาด เจา้ถงึไดง้่าย อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกทีเ่พยีงพอ เช่น รถเขน็ หอ้งน ้า การดแูลบา้น พฤตกิรรมบรกิารทีใ่สใ่จ เป็นมติร) 
 กลุ่มผูร้บัผลงานอื่นๆและความตอ้งการ: 
  **ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/สถานีอนามยั (ขอ้มลูผูป่้วยทีถู่กต้อง ครบถว้น ขอ้มลูการระบาด
ทีท่นัเวลา การประสานงานแบบกลัยาณมติร การพฒันาความรูแ้ก่บุคลากรในเครอืขา่ย การจดัสรรเงนิทีเ่ป็นธรรม
และทนัเวลา) 
  **ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั (การปฏบิตังิานตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ ขอ้มลูรายงาน
ทีท่นัเวลาและมคุีณภาพ) 
  **โรงพยาบาลแม่ข่าย (การดูแลเบื้องต้นและขณะน าสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ การส่งต่อขอ้มูลผูป่้วย
ล่วงหน้าครบถว้น) 
 กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆและความตอ้งการ: 
  **องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลผู้ป่วยส าคญัเพื่อการวางแผนการดูแลที่สอดคล้องกัน 
ทนัเวลาในการจดัท าแผน การประสานงานแบบกลัยาณมติร) 
  **ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถือสิทธิได้รบับริการที่มีคุณภาพ ปลอดภยั ได้
มาตรฐาน การตอบสนองการเขา้ถึงบรกิารของผู้ป่วย ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการจดับรกิาร เวช
ระเบยีนทีม่คีวามสมบูรณ์ สะทอ้นคุณภาพการดแูลผูป่้วย สง่ขอ้มลูทนัเวลา) 
  **โรงพยาบาลคู่สญัญาประกนัสงัคม กรมบญัชกีลางและบรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
(ผู้ถิสทิธไิด้รบับรกิารที่มคุีณภาพ ปลอดภยั ได้มาตรฐาน ขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการเบกิจ่ายเงนิที่ถูกต้อง 
ครบถว้น สมบูรณ์) 
  **บรษิทัคู่คา้ (การช าระหนี้ทีท่นัเวลา ความโปร่งใสในการจดัซื้อจดัจา้ง พฤตกิรรมบรกิารทีด่)ี 
 
2.7 สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั 
 ขนาดและการเตบิโตขององค์กร: โรงพยาบาลพปิูน เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
10 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2527 และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2535 โดยให้บรกิาร
ทัว่ไปตามศกัยภาพในระดบัทุติยภูมริะดบัต้น ต่อมามกีารเปิดแผนกและขยายบรกิารด้านกายภาพบ าบดั ในปี 
พ.ศ. 2555 และมกีารขยายบรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทยในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากมแีนวโน้มความต้องการการ
ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
 ปัจจยัความส าเรจ็ 
 ปัจจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญัขององค์กร (key success factor): มผีูน้ าองคก์ารทีม่คีวามมุ่งมัน่ มกีารท างาน
เป็นทีมที่ดี บุคลากรทุกระดับมีความยึดมัน่ผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง มีสภาพคล่องทา งการเงินที่ดี มี
ความสมัพนัธต์่อชุมชนทีด่ ีสามารถสรา้งการมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างดี 
 
การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีมีผลต่อความส ารวจขององคก์ร: 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคญั:โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จ านวน 8 โรงพยาบาลของจงัหวดั
นครศรธีรรมราช 
 
 

2.8 บริบทเชิงกลยุทธ ์(ท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนขององคก์ร) 
ปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาสุขภาพทีส่ าคญัในพืน้ที ่



1.โรคฉุกเฉิน ไดแ้ก่ โรคกลา้มเนื้อหวัใจตายเฉียบพลนั 
2.โรคเรือ้รงั ไดแ้ก่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู และโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั 
3.ผูป่้วยกลุ่มโรคทีม่ค่ีาใชจ้่ายสงู ไดแ้ก่ ผูป่้วยทีน่อนตดิเตยีงนาน คอื มะเรง็และไตวายระยะสุดทา้ย 
4.โรคระบาดและโรคตดิเชือ้ ไดแ้ก่ ไขเ้ลอืดออก อุจจาระร่วง วณัโรค 
5.โรคจากประกอบอาชพี ไดแ้ก่ ปวดเมื่อยกลา้มเนื้อ 
6.ปัญหาสุขภาพทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของสงัคม ไดแ้ก่ ยาเสพตดิ การตัง้ครรภก่์อนวยัอนัควร 

วเิคราะหค์วามทา้ทาย ดงันี้ 
 

โรค ประเดน็คณุภาพ ความท้าทาย 
โรคฉุกเฉิน:โรคกล้ามเนื้ อตายเฉียบพลัน 
Strokeและ Trauma 

-Safety -การป้องกนัความเสยีงทางคลนิิก 
-Quality -การเขา้ถงึบรกิาร, ระบบสง่ต่อ,สมรรถนะผูด้แูล 
-HPH -การดูแลระยะฟ้ืนฟู/ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน/ป้องกนั

การเป็นซ ้า 
โรคเรือ้รงั เบาหวาน ความดนั 
โลหติสงูและCKD 

-Safety -การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน ความปลอดภยัจากการ
ใชย้า 

-Quality -ความต่อเนื่องของการดูแลรกัษา ระบบนัด ลดการ
กลบัมารกัษาซ ้า สมรรถนะผูด้แูล 

-HPH -การคดักรอง การเสรมิพลงัใหม้สีุขภาพทีด่ ี
กลุ่มโรคที่มค่ีาใช้จ่ายสูงผู้ป่วยที่นอนติดเตียง
นาน คอื มะเรง็แลไตวายระยะสุดทา้ย 

-Safety -การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
-Quality -การจดัการความปวด สมรรถนะผูด้แูล 
-HPH -การดแูลระยะสุดทา้ย 

โรคระบาดและโรคติดต่อ ไข้เลือดออก 
อุจจาระร่วง วณัโรค  ฉี่หนู 

-Safety -การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
-Quality -การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สมรรถนะผู้ดูแล 

ป้องกนั เชือ้ดือ้ยา ศกัยภาพเครอืขา่ยและSRRT 
-HPH -การควบคุมการดแูล 

โรคจากการประกอบอาชีพ  ปวดเมื่ อย
กลา้มเนื้อ ตกตน้ไม ้งกูดั สารเคม ี

-Safety -ความปลอดภยัจากการใช้ยาในชุมชน การป้องกนั
ภาวะ   ภาพ 

-Quality -การเขา้ถงึการบรกิารแพทยแ์ผนไทย กายภาพ 
-HPH -การยดืเหยยีดกลา้มเนื้อ การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

ปัญหาสุขภาพทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ
สงัคม ยาเสพตดิ การตัง้ครรภก่์อนวยัอนัควร /
ไม่พงึประสงค ์เดก็อว้น ฟันผุ 

-Safety -การท าแทง้ การคลอดก่อนก าหนด โรคจติเวช 
-Quality -การดูแลระหว่างตัง้ครรภ์ การสมคัรใจเข้ารบัการ

บ าบดั 
-HPH - การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้

ครอบคลุม การป้องกนักลุ่มเสีย่งในโรงเรยีน 
   

 
                                                                               

 
ปัญหาสุขภาพทีเ่ป็นโอกาสพฒันา: 



 - โรคทางศลัยกรรม ศลัยกรรมกระดูก และศลัยกรรมประสาท มารดาและทารกที่มภีาวะวกิฤติ 
ระยะทางสง่ต่อโรงพยาบาลศูนยไ์กล 
ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์
ความทา้ทายเชงิกลยุทธท์ีส่ าคญั: 
 1. โรคฉุกเฉิน ไดแ้ก่ โรคกลา้มเนื้อหวัใจตามเฉียบพลนั Stroke และ Trauma 
 2. โรคเรือ้รงั ไดแ้ก่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู และโรคไตเสือ่มและไตวายเรือ้รงั 
 3. ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่มคี่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนาน คอื มะเร็งและไตวายระยะ
สุดทา้ย 
 4. โรคระบาดและโรคตดิเชือ้ ไดแ้ก่ ไขเ้ลอืดออก อุจจาระร่วง วณัโรค ฉี่หนู 
 5. โรคจากการประกอบอาชพี ไดแ้ก่ ปวดเมื่อยกลา้มเนื้อ 
 6. ปัญหาสุขภาพที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ไดแ้ก่ ยาเสพตดิ การตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนั
ควร เดก็อว้น ฟันผุ 
การเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มภายนอก / นโยบาย: 
 1. การมสีทิธใินการรอ้งเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ 
 2. ความผนัผวนทางการเมอืง สง่ผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงบ่อยของนโยบาย 
 3. อ าเภอขนาดเลก็ ประชากรน้อย งบประมาณน้อย 
 4. นโยบายลดตน้ทุนค่ายา เวชภณัฑม์ใิช่ยาและวสัดุวทิยาศาสตรข์องกระทรวงสาธารณสุข 
 5. ค่านิยมตะวนัตกของกลุ่มวยัรุ่น ปัญหายาเสพตดิ 
 6. สื่อโฆษณาเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวติเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
พฤตกิรรมบรโิภค 
 7. การบรโิภคสือ่อย่างไม่เหมาะสม ท าใหเ้กดิปัญหาทางสงัคม สง่ผลถงึภาวะสุขภาพกายและใจ 
 8. การคมนาคมที่ทันสมัยท าให้การแพร่กระจายของโรคติดต่อง่ายและรวดเร็วขึ้น การเกิด
อุบตัเิหตุเพิม่ขึน้ 
ปัญหาส าคญัทีโ่รงพยาบาลพยายามแกไ้ข: 
 1. การใชง้บประมาณในการซ่อมบ ารุงอาคารและโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ก่าและเริม่มสีภาพช ารุด 
 2. มกีารสร้างบ้านเรอืนเพิม่ขึ้นบรเิวณถนนทางเข้าโรงพยาบาล ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้บรกิาร
โดยเฉพาะในภาวะวกิฤต ิโรงพยาบาลจงึตอ้งวางแผนท าถนนทางเขา้โรงพยาบาลใหม่ 
ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธท์ีส่ าคญั: 
 1. มเีครอืขา่ยความร่วมมอืทีเ่ขม้แขง็ 
 2. สภาพคล่องทางการเงนิอยู่ในระดบัด ี
 
 
3. วิเคราะห์ห้ององคก์ร 
 
3.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
วสิยัทศัน์ (Vision) เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนในระดบัแนวหน้าของจงัหวดันครศรธีรรมราช ภายในปี 
2565พนัธกจิ (Mission) 



• ใหบ้รกิารสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค รกัษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปลอดภยั 
ไดม้าตรฐาน ดว้ยทมีสหวชิาชพี 

• พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการและสนบัสนุนการจดับรกิารสุขภาพภายในเครอืข่าย 
• พฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานและสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ี 

จุดเน้นส าคญั  
การพฒันาคุณภาพการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัและกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคญั 
พฒันาระบบสารสนเทศและการจดัการการเงนิ-การคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
3.2 ข้อมูลทัว่ไป โรงพยาบาลพิปูน 
 วิสยัทศัน์ (Vision) 
 เราจะเป็นเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพในระดบัแนวหน้าของจงัหวดันครศรธีรรมราช ภายในปี 2559  
 พนัธกิจ (Mission) 

1. ใหบ้รกิารสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค รกัษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปลอดภยั ได้

มาตรฐาน ดว้ยทมีสหวชิาชพี 

2. พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการและสนบัสนุนการจดับรกิารสุขภาพภายในเครอืข่าย 

3. พฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานและสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ี 

 วตัถปุระสงค ์(Obiective) 
 1.  เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารในพืน้ทีร่บัผดิชอบและฟ้ืนทีใ่กลเ้คยีงไดร้บับรกิารสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนั
โรค รกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถ เพือ่การมคีุณภาพชวีติที ่
 2.  เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารพงึพอใจ ไวว้างใจต่อการรบับรกิารสุขภาพ 
 3.  เพือ่ใหค้รอบครวัและชุมชนมศีกัยภาพในการดแูลตนเองดา้นสุขภาพ 
 4.  เพือ่ใหบุ้คลาการของเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพมสีมรรถนะในการปฏบิตังิาน มคีวามปลอดภยั
และมคีุณภาพชวีติขวญัและก าลงัใจทีด่ ี
 
3.3  ลกัษณะส าคญัทางสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และประชากร ในพื้นท่ีอ าเภอพิปนู 
 ภูมปิระเทศเป็นที่ราบกลุ่มเชงิภูเขา มภีูเขาล้อมรอบและเป็นต้นก าเนิดแม่น ้าล าคลองหลายสาย 
พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นสวนยางและสวนผลไม ้มตี้นไมห้นาแน่น ภูมอิากาศฝนตกเกอืบทัง้ปี อากาศขึน้ มอี่าง
เก็บน ้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาพุทธ คดิเป็นร้อยละ 99.99 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คือ การท าสวนยางพารา สวนผลไม้ และสวนปาล์มน ้ ามัน มีเศรษฐานะของครอบครัว
ค่อนขา้งด ีรายได้เฉลี่ยต่อหวัประชากร 32,700 บาท/คน/ปี โดยครอบครวัที่มฐีานะยากจน คดิเป็น 1/3 
(ประมาณ 3,000 ครวัเรอืน) ของครอบครวัทัง้หมด 
 
 อ าเภอพปิูน จงัหวดันครศรธีรรมราช มปีระชากรตามทะเบยีนราษฎร ์รวม 29,296 คน เพศชาย 
14,392 คน เพศหญงิ 14,904 คน โดยเมื่อวเิคราะหโ์ครงสรา้งประชากร พบว่าประชากรสว่นใหญ่อยู่ในวยั
แรงงาน คอื อายุ 15-64 ปี รองลงมา คอื วยัเดก็และเยาวชน ทีม่อีายุต ่ากว่า 15 ปี และมอีตัราส่วยพึง่พงิ 
ระหว่างวยัแรงงานต่อวยัพึง่พงิเท่ากบั 1: 0.53  สมัพนัธ์กบัปัญหาสุขภาพในพื้นทีค่อื ปัญหาทางสงัคมใน



กลุ่มเดก็และเยาวชน เช่น ยาเสพตดิ ปัญหาการเกดิโรคเรือ้รงั เบาหวานและความดนัโลหติสูง ของกลุ่มที่
มแีนวโน้มเขา้สูว่ยัสงูอายุ 
 
3.4  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รบับริการท่ีส าคญัและความต้องการ: 

3.4.1ผู้ป่วยทัว่ไป (ความรวดเรว็ ถูกต้อง และปลอดภยั ในการใช้บรกิาร การเฝ้าระวงัที่ต่อเนื่อง
และแก้ไขความผดิปกตไิด้ทนัท่วงท ีการให้ขอ้มูลที่เขา้ใจ เชื่อถอืได้ ผู้ป่วยนักได้รบับรกิารตามเวลานัด 
พฤตกิรรมบรกิารทีใ่สใ่จ เป็นมติร ไม่รบัเชือ้โรคจากโรงพยาบาลเพิม่ สถานทีบ่รกิาร/หอ้งพกัทีส่ะอาด) 

3.4.2 ผูป่้วยฉุกเฉิน (ความรวดเรว็ ถูกต้อง และปลอดภยั ความทนัเวลาในการตรวจวนิิจฉัยและ
ดูแลรกัษา การเฝ้าระวงัที่ต่อเนื่องและแก้ไขความผิดปกติได้ทนัท่วงที เครื่องมือแพทย์ที่ทนัสมยัและ
เพยีงพอ การส่งต่อทีป่ลอดภยัและทนัเวลา การใหข้อ้มูลทีเ่ขา้ใจ เชื่อถอืได ้พฤตกิรรมบรกิารทีใ่ส่ใจ เป็น
มติร) 

3.4.3 ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั (ความรวดเรว็ ถูกต้อง และปลอดภยั ในการใช้บรกิาร กจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพทีเ่หมาะสมกบัวธิชีวีติและปฏบิตัเิองได ้ไดร้บับรกิารตามนัด การดูแลรกัษาทีต่่อเนื่อง มเีจา้หน้าที่
ใกล้บ้านที่สามารถดูแลต่อได ้ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนขณะอยู่ที่บ้าน กาส่งต่อจากชุมชนที่รวดเรว็ การให้
ขอ้มลูทีเ่ขา้ใจ เพือ่ถอืได ้สถานทีบ่รกิารทีส่ะอาด เขา้ถงึไดง้า่ย พฤตกิรรมบรกิารทีใ่สใ่จ เป็นมติร) 

3.4.4 ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ (ความรวดเรว็ ถูกตอ้ง และปลอดภยั ความทนัเวลาในการตรวจวนิิจฉัย
และดูแลรกัษา โดยช่องทางบรกิารเร่งด่วน การเฝ้าระวงัที่ต่อเนื่องและแก้ไขความผดิปกตไิด้ทนัท่วงที 
สถานทีบ่รกิารทีส่ะอาด เขา้ถงึไดง้่าย อุปกรณ์อ านวยความสะอาดทีเ่พยีงพอ เช่น รถเขน็ หอ้งน ้า การดูที่
บา้น พฤตกิรรมบรกิารทีใ่สใ่จ เป็นมติร) กลุ่มผูร้บัผลงานอื่น ๆ และความตอ้งการ 

3.4.5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/สถานทีอ่นามยั (ขอ้มูลผูป่้วยทีถู่กต้อง ครบถ้วน ขอ้มูลการระ
บาดาที่ทนัเวลา การประสานงานแบบกลัยาณมติร การพฒันาการความรู้แก่บุคลากรในเครอืข่าย การ
จดัสรรเงนิทีเ่ป็นธรรมและทนั เวลา) 

3.4.6 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (การปฏบิตัติามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ ขอ้มลูรายงานที่
ทนัเวลาและมคีุณภาพ) 

3.4.7 โรงพยาบาลแม่ข่าย (การดูแลเบื้องต้นและขณะน าส่งที่มปีระสทิธิภาพ การส่งต่อข้อมูล
ผูป่้วยล่วงหน้าครบถว้น) 
 
3.5  กลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วยเสียอ่ืน ๆ และความต้องการ : 

3.5.1 องค์การบรกิารส่วนท้องถิ่น (ขอ้มูลผู้ป่วยส าคญัเพื่อการวางแผนการดูแลที่สอดคล้องกัน 
ทนัเวลาในการจดัท าแผน การประสารงานแบบกลัยาณมติร) 

3.5.2 ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(ผู้ถอืสทิธไิด้รบับรกิารที่มคีุณภาพ ปลอดภยั ได้
มาตรฐาน การตอบสนองการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วย ความเสมอภาพและเป็นธรรมในการจดับรกิาร เวช
ระเบยีบทีม่คีวามสมบูรณ์  สะทอ้นคุณภาพการดแูลผูป่้วย สง่ขอ้มลูทนัเวลา) 

3.5.3 โรงพยาบาลคู่สญัญาประกนัสงัคม กรมบญัชกีลางและบรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ (ผูถ้อืสทิธไิดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน ขอ้มลูและหลกัฐานประกอบการเบกิจ่ายเงนิ
ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 



3.5.4 บรษิทัคู่คา้  (การช าระหนี้ทีท่นัเวลา ความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจา้ง พฤตกิรรมบรกิารที่ด)ี 
โครงสรา้งเครอืข่ายบรกิาร:  เป็นแม่ขา่ยระดบัอ าเภอ สนบัสนุนและสง่เสริมความมสีว่นร่วมและการพฒันา
แก่ รพ.สต. จ านวน 7 แห่ง 
 
3.6  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 
 ขนาดและการเตบิโตขององคก์ร:  โรงพยาบาลพปิูน เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเป็นโรงพยาบาลขนาด 
10 เตยีง เมื่อปี 2527 และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีงในปี 2535 โดยใหบ้รกิารทัว่ไป
ตามศกัยภาพในระดบัทุตยิภูมริะดบัต้น ต่อมาปีการเปิดแผนกและขยายบรกิารด้านกายภาพบ าบดั ในปี 
2555 และ มแีผนการขยายบรกิารด้านการแพทย์แผนไทยในปี 2557 เนื่องจากมแีนวโน้มความต้องการ
การใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
 
3.7  ปัจจยัความส าเรจ็ท่ีส าคญัขององคก์ร (Key success factor:) มผีูน้ าองคก์รทีม่คีวามมุ่งมัน่ มกีาร
ท างานเป็นทมีทีด่ ีบุคลากรทุกระดบัมคีวามยดืมัน่ผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง มสีภาพคล่องทางการเงนิที่
ด ีมคีวามสมัพนัธต์่อชุมชนทีด่ ีสามารถสรา้งการมสีว่นรวมในการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ี
 
3.8  ความท้าทายเชิงกลยุทธท่ี์ส าคญั:  

3.8.1 ความปลอดภยัของผูป่้วยโรคเรือ้รงั โรคฉุกเฉิน และกลุ่มโรคทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของพืน้ที ่สู่
การเป็นเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้า 

3.4.2 คุณภาพของระบบบรกิารผู้ป่วยโรคเรื้อรงั  ผู้ป่วยฉุกเฉินและกลุ่มผู้ ป่วยส าคญั  สู่การเป็น
เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้า 

3.8.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรงั โรคฉุกเฉินและโรคที่เป็นปัญหาส าคญั สู่การเป็น
เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้า 

3.8.4 ความเชื่อมโยงและความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาสู่การเป็นองคก์รแห่ง
การเรยีนรูช้ ัน้แนวหน้า 

3.8.5 การเพิม่ศกัยภาพของทรพัยากรมนุษยใ์นการพฒันาขดีความสามารถขององคก์ร  สูก่ารเป็น
เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้า 

3.8.6 การบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มปีระสทิธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้สู่การเป็นครอื
ขา่ยบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้า 
 
3.9  ปัญหาส าคญัท่ีโรงพยาบาลพยายามแก้ไข: 

3.9.1 การใชง้บประมาณในการซ่อมบ ารุงอาคารและโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ก่าและเริม่มสีภาพช ารุด 
3.9.2 มกีารสรา้งบา้นเรอืนเพิม่ขึน้บรเิวณถนนทางเขา้โรงพยาบาล ท าใหไ้ม่สะดวกต่อผูใ้ชบ้รกิาร

โดยเฉพาะในภาวะวกิฤต ิโรงพยาบาลจงึตอ้งวางแผนท าถนนทางเขา้โรงพยาบาลใหม่ 
 
3.10  จดุเน้นส าคญั 

3.10.1 การพฒันาคุณภาพการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัและลุ่มโรคทีเ่ป็นปัญหาส าคญั 
3.10.2 พฒันาระบบสารสนเทศและการจดัการการเงนิ-การคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 



 
3.11  ปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัในพื้นท่ี: 
 3.11.1  ประชาชนมเีศรษฐานะของครอบครวัดจีากราคาพชืเกษตรกรรมสูงขึ้น ท าให้พฤตกิรรม
บรโิภคอาการที่เป็นปัจจยัเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงขึ้น ท าให้เกิดโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดนัโลหติสูง 
สง่ผลใหใ้หเ้กดิภาวะแทรกซอ้นทีรุ่นแรงตามมา เช่น กลา้มเนื้อหวัใจตายเฉียบพลนั 
 3.11.2  ภูมอิากาศฝนตกเกอืบทัง้ปี  อากาศร้อนชื้น  ท าให้เกดิการก าเรบิของโรคที่รุนแรงของ
ผูป่้วยระบบทางเดนิหายใจ เช่น โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั 
 3.11.3 มกีารเพิม่ขึน้ของหลกัคาเรอืนและประชาชนกร ท าใหม้ปีรมิาณขยะเพิม่ขึน้ ประกอบกบัมี
การเปลีย่นแปลงของระบบจดั การขยะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การเกบ็ขยะสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  ท าใหม้ี
การเพิม่ของสตัวน์ าโรค เช่น แมลงวนั หนู 
- ภูมปิระเทศของพืน้ทีเ่ป็นสวนยางและสวนผลไม ้มตีน้ไมห้นาแน่น อยู่ใกลแ้นวภูเขา ท าใหเ้กดิการระบาด
ของโรคทีน่ าโดยยุงไดง้า่ย ไดแ้ก่ ไขเ้ลอืดออก ไขป้วดขอ้ยุงลาย 
 3.11.4  ภูมปิระเทศของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาล้อมรอบ  เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภยั เช่น 
อุทกภยัและโคลนถล่มทีรุ่นแรง 
   3.11.5  การมอี่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ 2 แห่งในพืน้ทีท่ าใหเ้สีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุจมน ้า 
 3.11.6 ประชากรส่วนใหญ่มอีาชพีท าสวนยางและสวนผลไม ้ท าใหเ้กดิอาการปวดเมื่อยกลา้มเนื้อ
และขอ้ไดง้า่ย เมื่อมอีาการผูป่้วยสา่วนใหญ่มกัซือ้ยาแกป้วดกนิเอง ท าใหเ้จบ็ป่วยดว้ยโรคกระเพาะอาหาร 
 3.11.7 ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร/์การบรโิภคยาสมุนไพร ท าใหม้กีารใช้ยาสุมนไพรที่มสี่วนผสม
ของ steroid จ านวนมาก ส่งผลต่อการเจบ็ป่วยระยะยาวและเกดิผลกระทบ/ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค
เรือ้รงัไดง้า่ย 
 3.11.8 มแีรงงานต่างด้าวแอบแฝงในพื้นที่จ านวนมาก ส่วนใหญ่รบัจ้างท าสวนยางบนภูเขา เป็น
แหล่งรงัโรคส าคญั เช่น มาลาเรยี วณัโรค 
 3.11.9 สงัคมเปลีย่นแปลงจากสงัคมชนบทสู่สงัคมเมอืง ท าใหก้ารแพร่ของยาเสพตดิเพิม่ขึน้ การ
ตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควรเพิม่ขึน้ 
 

๔.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพองคก์ร (SWOT Analysis) 

๔.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร (Internal Strengths and Weaknesses) 

ประเดน็พิจารณา จดุเด่น (S) จดุด้อย (W) 
 

1. กลยุทธห์ลกัขององคก์ร (Strategy) 1. การพฒันาคุณภาพการ
ดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัและกลุ่ม
โรคทีเ่ป็นปัญหาส าคญั 
2.พฒันาระบบสารสนเทศและ
การจดัการการเงนิ-คลงัทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

1.การถ่ายทอดกลยุทธย์งั
ไม่ดใีนระดบัปฏบิตักิาร 



2. โครงสรา้งทางการบรหิาร (Structure) 1.โครงสรา้งบรหิาร 1 ชุด 
และโครงสรา้งพฒันาคุณภาพ
อกี 1 ชุด 

1.สถานทีไ่ม่เพยีงพอ 
โดยเฉพาะผูป่้วยที่
ตอ้งการดแูลพเิศษ เช่น 
หอ้งพเิศษ 
2.ความล่าชา้ในระบบ
บรกิาร ระยะเวลาการรอ
คอย 

3. ระบบต่างๆในองคก์ร (Systems) 1. มมีาตรฐานการดแูลผูป่้วย
ทุกประเภท ทีผ่่านการรบัรอง 
เช่น MCH , Cleft team , 
HIV , Food safety , 
Palliative care , NCD clinic 
2. ระบบงานมมีาตรฐาน เช่น 
Lab ฐานขอ้มลู และงาน IC 
และงานสิง่แวดลอ้ม 
3. สถานะการเงนิการคลงัด ี

1. Medical record ยงัไม่
สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

4.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร (Internal Strengths and Weaknesses) (ต่อ) 

ประเดน็พจิารณา จุดเด่น (S) จุดดอ้ย (W) 
 

4.รูปแบบการบรหิาร (Style) 1. ทมีน ามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ
พฒันาการใหบ้รกิารทีม่ี
คุณภาพ 
2.ทมีงานมคีวามสามคัค ีร่วม
คดิ ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา 

1. Communication ยงัไม่
มปีระสทิธภิาพ 



5.บุคลากร (Staff) 1. บุคลากรมคีวามสามารถ
หลากหลายสาขา และมกีาร
พฒันาอย่างต่อเนื่อง 

1.บุคลากรไม่เพยีงพอต่อ
ภาระงาน (ผูป่้วยมี
จ านวนมาก) 

6.ทกัษะการปฏบิตังิาน (Skills) 1. มกีารท างานเชงิรุก เช่น 
งานอาหารปลอดภยั การออก
ตรวจสุขภาพนอกสถานที ่จติ
เวชชุมชนเครอืขา่ยจติเวช 
2.การดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั 
(เบาหวาน และ ความดนั
โลหติสงู) และการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ 

 

7.ค่านิยมร่วม (Shared Value) ท างานเป็นทมี บรกิารดว้ยใจ 
ยดึผูใ้ชบ้รกิารเป็นศูนยก์ลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร (External Opportunities and Threats) 

ประเดน็พิจารณา โอกาส (O) 
 

อปุสรรค (T) 
 



1.สิง่แวดลอ้มทางการเมอืง 1.นโยบายลดตน้ทุนค่ายา
เวชภณัฑม์ใิช่ยาและวสัดุ
วทิยาศาสตรข์อง 
กระทรวงสาธารณสุข 

1ความผนัผวนทาง
การเมอืง สง่ผลใหม้กีาร
เปลีย่นแปลงบ่อยของ
นโยบาย (งบ UC คงที)่ 
2.นกัการเมอืงทอ้งถิน่มกีาร
เปลีย่นแปลงทมีระดบั
ทอ้งถิน่ 
3.การมสีทิธใินการ
รอ้งเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ 
4.ต่างดา้วเขา้ถงึบรกิารโรค
อุบตัใิหม่เพิม่ อุบตัซิ ้าเพิม่ 
 

2.สิง่แวดลอ้มทางเศรษฐกจิ 
(Economics) 

1.ประชาชนมเีศรษฐานะของ
ครอบครวัด ี

1.ราคาสนิคา้เพิม่มากขึน้ 
2.พชืเศรษฐกจิยางพารามี
ราคาต ่าลง 
 

3.สิง่แวดลอ้มทางสงัคม และวฒันธรรม 
(Sociocutural) 

1.มกีารเพิม่ขึน้ของหลงัคาเรอืน
และประชากร 
2.เป็นชุมชนวฒันธรรมวธิชีวีติ
คลา้ยคลงึกนั 
3.องคก์รภายนอกมสีว่นร่วม 
 

1.อ าเภอขนาดเลก็ 
ประชากรน้อย งบประมาณ
น้อย 
2.ค่านิยมตะวนัตกของกลุ่ม
วยัรุ่น ปัญหายาเสพตดิ 

4.สิง่แวดลอ้มทางเทคโนโลย ี
(Technological) 

1.เครื่องมอืและเทคโนโลยี
เพยีงพอต่อการสนบัสนุนการ
ใหบ้รกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



การวิเคราะห์จดุแขง็ (S : Strengths) 

Strengths น ้าหนัก 
น้อยสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
สุด 
(5) 

รวม 

1.การพฒันาคุณภาพการดแูลผูป่้วย 
โรคเรือ้รงัและกลุ่มโรคทีเ่ป็น 
ปัญหาส าคญั 
 

   5 

    -   2 -     -     -  10 

2.พฒันาระบบสารสนเทศและ 
การจดัการการเงนิ-การคลงัทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 
 

5 

    -    -    -    -   5  25 

3.โครงสรา้งบรหิาร 1 ชุด และ 
โครงสรา้งพฒันาคุณภาพอกี 1 ชุด 
 

  3 
     4   12 

4.ระบบงานมมีาตรฐาน เช่น Lab  
ฐานขอ้มลู และงาน  IC 
และงานสิง่แวดลอ้ม     
                                     

  5 

   -    -    -    -   5  25 

5.สถานะการเงนิการคลงัดมีาก 
  5 

   -    -    -    -   5  25 
 

6.ทมีน ามคีวามมุ่งเน้นทีจ่ะ 
พฒันาการใหบ้รกิารใหม้คีุณภาพ 
 

  5 
-     -    -    4   -  20 

7.ทมีน ามคีวามสามคัค ีร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
 

  5 
   -    -    -    -    5  25 

8.บุคลากรมคีวามสามารถ 
หลากหลายสาขา และมกีาร 
พฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 

  3 

   -    -    -    4    -  12 

 

        

 

 



                                                                                            

 

การวิเคราะห์จดุแขง็ (S : Strengths)(ต่อ) 

Strengths น ้าหนัก 
น้อยสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากสุด 
(5) 

รวม 

9.การดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั 
(เบาหวาน และความดนัโลหติ
สงู) 
และการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
 

   3     -    -     -    4     -   12 

10.มมีาตรฐานการดแูลผุป่้วย 
ทุกประเภท ทีผ่่านการรบัรอง 
 

   3     -    -    -    -    5   15 

11.มกีารท างานเชงิรุก เช่น  
งานอาหารปลอดภยั การออก 
ตรวจสุขภาพนอกสถานที ่
จติเวชชุมชน เครอืขา่ยจติเวช 
 

  4    -    -    -    -    5   20 

12.ท างานเป็นทมี บรกิาร 
ดว้ยใจ ยดึผูใ้ชบ้รกิารเป็น
ศูนยก์ลาง 
 

  4    -    -    -    -    5   20 

รวม 
 

  50       221 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    

 

การวิเคราะห์จดุอ่อน (W : Weaknesses) 

Strengths น ้าหนัก 
น้อยสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากสุด 
(5) 

รวม 

1.บุคลากรไม่เพยีงพอต่อภาระ 
งาน (ผูป่้วยมจี านวนมาก) 
 

   5     -    -     3    -     -   15 

2.สถานทีไ่ม่เพยีงพอ 
โดยเฉพาะ 
ผูป่้วยทีต่อ้งดแูลพเิศษ 
 

   5     -    -    -    4     -   20 

3. Medical  record 
ไม่สมบูรณ์  

  10    -    -    -    -    5   50 

4.ความล่าชา้ในระบบบรกิาร 
เช่น ควิผ่าตดั ระยะเวลา 
รอคอย OPD 
 

  10    -    -    -    -    5   50 

5. Communication ยงัไม่ม ี
ประสทิธภิาพ 

  10    -    -    3    -     -   30 

6. การถ่ายทอดกลยุทธย์งั 
ไม่ดใีนระดบัปฏบิตั ิ

  10    -    -    -    4     -   40 

รวม   50        205 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

       

 

การวิเคราะห์โอกาส (O : Opportunities) 

Opportunities 
 

น ้าหนัก 
น้อยสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากสุด 
(5) 

รวม 

1.นโยบายลดตน้ทุนค่ายา 
เวชภณัฑม์ใิช่ยาและวสัดุ 
วทิยาศาสตรข์องกระทรวง 
สาธารณสุข 
 

   10     -    -     -    -     -   40 

2.ประชาชนมเีศรษฐานะของ 
ครอบครวัด ี
 

   5     -    -    3    -     -   15 

3.มกีารเพิม่ขึน้ของหลงัคาเรอืน 
และประชากร  

  5    -    -     3    -     -   15 

4.เป็นชุมชนวฒันธรรมวถิชีวีติ 
คลา้ยคลงึกนั 

  5    -    -    -    4    -   20 

5.เป็นสถาบนัร่วมผลติ 
บุคลากรทางการแพทย ์

  10    -    -    -    4     -   40 

6. ชมรมและองคก์รภายนอกม ี
สว่นร่วม เช่น ชมรมผูป่้วยโรค 
ผูส้งูอายุ ชมรมจกัรยาน  
ชมรมเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

  10    -    -    -    -    5   50 

7.เครื่องมอืและเทคโนโลย ี
เพยีงพอต่อการสนบัสนุน 
การใหบ้รกิาร 

   5         5   25 
 



 
รวม 
 

  50      205 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
            

 

การวิเคราะห์อุปสรรค (T : Threats) 

Threats 
 

น ้าหนัก 
น้อยสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากสุด 
(5) 

รวม 

1.ปัญหาโรคอุบตัใิหม่ อุบตัซิ ้า 
ผูป่้วยจากแรงงานต่างดา้ว 
 

   5     -    -     3    -     -   15 

2.ความผนัผวนทางการเมอืง
สง่ผล 
ใหม้กีารเปลีย่นแปลงบ่อย 
ของนโยบาย (งบ UC) คงที ่
 

   10     -    -     -    4     -   40 

3.ผูป่้วยคาดหวงัสงู ประชากร 
เขา้ถงึมสีทิธใินการรอ้งเรยีน 
ทีเ่พิม่ขึน้  
 

   10    -    -     -    4     -   40 

4.ปัญหาเศรษฐกจิ เงนิเฟ้อ  
อาหารแพง น ้ามนัแพง ราคา
สนิคา้ 
เพิม่มากขึน้ และพชืเศรษฐกจิ
ยางพารามรีาคาต ่าลง 

   10    -    -    3    4    -   30 



 
5.ค่านิยมตะวนัตกของกลุ่ม
วยัรุ่น ปัญหายาเสพตดิ 
 

   5    -    2    -    4     -   10 

6. การประสานงานกบัองคก์ร
สว่นทอ้งถิน่มน้ีอย 
 

   5    -    -     3    -    -   15 

รวม 
 

  50       150 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                                                

                                         

สรปุผลการวิเคราะห์องคก์ร 
 

Strengths Weaknesses S+W S+W/100 
221 205 426 4.26 

 
Opportunities Threats O+T O+T/100 

205 150 355 3.55 
 
 
 จากตารางพบว่า  สถานการณ์ภายในโรงพยาบาลมจุีดแขง็มากกว่าจุดอ่อนในขณะที่สิง่แวดล้อม
ภายนอกมสีถานะเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การก าหนดกลยุทธ ์(SWOT  Matrix) 
 จดุแขง็ (S : Strengths) 

1.  การพฒันาคุณภาพการดูแล
ผูป่้วยโรคเรือ้รงั 
2.  พฒันาระบบสารสนเทศและ
การจดัการการเงนิ-การคลงั 
3.  โครงสรา้งบรหิาร 1 ชุด  และ
โครงสรา้งพฒันาคุณภาพอกี 1 
4.  ระบบงานมมีาตรฐาน 
5.  สถานะการเงนิการคลงัดมีาก 

จดุอ่อน (W : Weaknesses) 
1.  บุคลากรไม่เพยีงพอ 
2.  สถานทีไ่ม่เพยีงพอ 
3.  Medical  record ไม่สมบูรณ์ 
4.  ความล่าชา้ในระบบบรกิาร 
5 .   Communication  ยัง ไ ม่ มี
ประสทิธภิาพ 
6.  การถ่ายทอดกลยุทธย์งัไม่ด ี



6.  ทีมน ามีความมุ่งมัน่ที่ จะ
พัฒ น า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ มี
คุณภาพ 
7.  ทีมงานมคีวามสามคัค ีร่วม
คดิ  ร่วมท า  ร่วมแกปั้ญหา 
8.  บุคลากรมคีวามสามารถ 
9.  การดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั 
10. มมีาตรฐานการดแูลผูป่้วย 
11. มกีารท างานเชงิรุก 
12. ท างานเป็นทมี 

โอกาส (O : Opportunities) 
1.  นโยบายลดตน้ทุนค่ายา 
2.  ประชาชนมเีศรษฐานะด ี
3.  มกีารเพิม่ขึน้ของหลงัคาเรอืน 
4.  เป็นชุมชนวฒันธรรมวถิชีวีติ
คลา้ยคลงึกนั 
5.  เป็นสถาบนัร่วมผลติ 
6.  ชมรมและองคก์รมสีว่นร่วม 
7.  เครื่องมือและเทคโนโลยี
เพยีงพอ 

S4 , S8 , S11 , S12-O6 :  
1.พฒันาระบบบรกิารแบบบูรณา
ก า รก า รมีส่ ว น ร่ ว มกับภาคี
เครอืขา่ย 
 
S2 , O7 
2.   พัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้

O1 , O5 , O7-W1-W6 
พฒันาระบการบรหิารทรพัยากร
มนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

อปุสรรค (T : Threats) 
1.  ปัญหา โรคอุบตัใิหม่ อุบตัซิ ้า 
2.  ความผนัผวน งบ UC คงที ่
3.  ผูป่้วยคาดหวงัสงู 
4.  ปัญหาเศรษฐกจิ เงนิเฟ้อ 
5.  ค่านิยม  ปัญหายาเสพตดิ 
6.  การประสานงานท้องถิ่นมี
น้อย 

S2 - S5 - T2 : 
พฒันาการบรหิารจดัการภายใน
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การคดัเลือกกลยุทธ ์
กลยุทธ์ ยาก-ง่าย 

1-4 
ค่าใช้จ่าย 

1-4 
ยอมรบั 
1-4 

เป็นไปได้ 
1-4 

คะแนน 
รวม 

1.  พัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการการมีส่วน
ร่วมกบัภาคเีครอืขา่ย 

3 2 3 3 11 

2.  พฒันาระบบการจดัการสารสนเทศการเชื่อมโยง
และความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
พฒันาสูก่ารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูช้ ัน้แนวหน้า 

3 2 4 4 14 

3.  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสทิธภิาพ 

2 3 2 3 10 

4.  พัฒนา  การบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้สู่การเป็น
เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้า 

3 1 4 3 11 

 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ ์  โรงพยาบาลพิปนู  ประจ าปี  2561 – 2565 
 

ยุทธศาสตร ์ วตัถปุระสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

1.  พฒันาระบบ
บรกิารแบบบูรณา
การการมสีว่น
ร่วมกบัภาคี
เครอืขา่ย 

1.  สง่เสรมิความปลอดภยั
ของผูป่้วยโรคเรือ้รงั  โรค
ฉุกเฉิน  และกลุ่มโรคทีเ่ป็น
ปัญหาส าคญัของพืน้ที ่ สู่
การเป็นเครอืข่ายบรกิาร
สุขภาพชัน้แนวหน้า 

1.  พฒันาการดแูลผูป่้วย
โรคเรือ้รงั  โรคฉุกเฉิน  
และกลุ่มโรคทีเ่ป็นปัญหา
ส าคญัของพืน้ที ่

1.  ลดภาวะแทรกซอ้นใน
ผูป่้วยโรคเรือ้รงั  โรคฉุกเฉิน  
และกลุ่มโรคทีเ่ป็นปัญา
ส าคญัของพืน้ที ่

-  รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานทีม่ี
ระดบั HbA1C ≤ 7 
 

>50 PCT 

-  รอ้ยละของผูป่้วยดรคความดนั
โลหติสงูทีม่รีะดบัควมดนัโลหติ < 
135/85 มม. ปรอท 
 

>60 

-  ระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ป่้วย ACC 
มาถงึ ร.พ. จนไดร้บัการสง่ต่อ 
 

<60 นาท ี

-  รอ้ยละของผูป่้วยเขา้ระบบ 
Stroke  Fast  Tract 
(ภายใน 3 ชัว่โมง หลงัเรมิมี
อาการจนถงึสง่ต่อ) 
 

>50 

-  รอ้ยละของการเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นทางตามในผูป่้วย
เบาหวาน 
 

<10 

-  รอ้ยละของการเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นทีเ่ทา้ในผูป่้วย
เบาหวาน 
 

<10 



  

 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลพปินู 2561-2565 

ยุทธศาสตร ์ วตัถปุระสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

    -  รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานทีม่ี
ภาวะแทรกซอ้นทางไต 

<10 PCT 

-  รอ้ยละของผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทาง
ไต 

<3 

-  รอ้ยละของผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทาง
โรคหลอดเลอืดสมอง 

<3 

-  รอ้ยละของผูป่้วยโรคความดนั
โลหติสงูทีม่ภีาวะแทรกซอ้นของ
โรคหวัใจ 

<3 

-  รอ้ยละของ CKD  ทีม่อีตัรา
ลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.73 m3/ 

รอ้ยละ 65 

อตัราการ Readmitted  DM <4 



2.  พฒันาระบบการ
ป้องกนัและควบคุมการตดิ
เชือ้ในโรงพยาบาลและ
สถานบรกิารสาธารณสุข 

1.  เพือ่ป้องกนัการการ
แพร่กระจายเชือ้ในผูป่้วย
เจา้หน้าทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 

-  อตัราการตดิเชือ้รวม (Over  
all  Nl) 

<0.8 ICC 

  

 

 

 



ยุทธศาสตร ์ วตัถปุระสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

  3.  พฒันาสิง่แวดลอ้มใน
การดแูลผูป่้วยใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1.  เพือ่ใหผู้ป่้วยและ
เจา้หน้าทีม่คีวามปลอดภยั 

-  รอ้ยละของ Parameter  ของ
น ้าทิง้ทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 

100 ENV 

-  อุบตักิารณ์ของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าทีจ่่ายกระแสไฟไม่ทนั
ภายในเวลา 10 วนิาท ี

0 

-  จ านวนอุบตักิารณ์ความไม่
พรอ้มใชข้องเครื่องมอืส าคญั 

0 

-  ปรมิาณขยะมลูฝอยตดิเชื้อ กก 
<0.06 

ก.ก./visit 
4.  พฒันาความปลอดภยั
จากการใชย้า 

1.  เพือ่สง่เสรมิความ
ปลอดภยัจากการใชย้า 

-  อตัราการเกดิความผดิพลาดใน
กระบวนการจ่ายยาตัง้แต่ระดบั D  
ขึน้ไป 

<5 ICC 

-  อตัราการเกดิความผดิพลาดใน
กระบวนการบรหิารยาตัง้แต่
ระดบั D ขึน้ไป 

<5  

-  จ านวนอุบตักิารณ์ผูป่้วยแพย้า
ซ ้า 

0  

  

 

 



 

 

ยุทธศาสตร ์
วตัถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

1.พฒันาระบบ
บริการแบบบูรณา
การการมีส่วน
ร่วมกบัภาคี
เครือข่าย 

2.สง่เสรมิคุณภาพของ
ระบบบรกิารผูป่้วยโรค
เรือ้รงั  ผูป่้วยฉุกฉฺนและ
กลุ่มผูป่้วยส าคญั สูก่าร
เป็นเครอืข่ายบรกิาร
สุขภาพชัน้แนวหน้า 

1.พฒันาการเขา้ถงึ
ระบบบรกิาร EMS 

1.เพือ่คลดความรุนแรงของ
โรค ณ จุดเกดิเหตุ           
2.เพิม่การเขา้ถงึระบบ 
EMS ในพืน้ทีท่ีย่ากล าบาก
ในการตดิต่อ 1669 

 -รอ้ยละของการเรยีกใช้
บรกิาร EMS 

>5 PCT 

2.พฒันาการเขา้ถงึ
ระบบบรกิารของ
ผูป่้วยกลุ่มดอ้ยโอกาส 

1.เพือ่สง่เสรมิเขา้ถงึระบบ
บรกิารของผูป่้วยกลุ่มดอ้ย
โอกาส 

 -รอ้ยละของผูพ้กิารที่
ไดร้บักายอุปกรณ์ตาม
เกณฑ ์

>80 

3.พฒันาระบบสง่ต่อ 1.เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บัการ
ดแูลต่อเนื่องอย่าง
เหมาะสมและมคีุณภาพ 

 -อตัราป่วยดว้ยโรค
ไขเ้ลอืดออก 

50 ตอแสน
ประชากร 

4.พฒันาระบบการ
ควบคุมโรคระบาด 

1.เพือ่ควบคุมการระบาด
ของโรคระบาดส าคญัใน
พืน้ที ่

 -อตัราป่วยดว้ยโรคฉี่หนู ลดลง ≥ 5% ของ
ปีทีผ่่านมา 

ฝ่ายเวชปฏบิตัิ
ครอบครวัและ

ชุมชน 
 -อตัราป่วยดว้ยโรค
อุจจาระร่วง 

≤ ค่ามธัยฐาน 5 
ปี ยอ้นหลงั 

422.19 

  



5.พฒันาระบบบรกิาร
การแพทยแ์ผนไทย 

1.เพือ่เป็นทางเลอืกในการ
เขา้ถงึระบบบรกิารสุขภาพ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 

 -สดัสว่นของผูร้บับรกิาร
การแพทยแ์ผนไทยต่อ
ผูป่้วยนอก 

เพิม่ขึน้ PCT 

 -รอ้ยละของมลูค่าการใช้
ยาสมุนไพร 

    

    

 
  

ยุทธศาสตร ์
วตัถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

    

สง่เสรมิสุขภาพเดก็
วยัเรยีนทีม่นี ้าหนกั
เกนิ 

เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
เดก็วยัเรยีนทีม่ปัีญหา
น ้าหนกัเกนิ 

 -รอ้ยละของนกัเรยีนสงู
ดสีมสว่น 

>66% 

  
สง่เสรมิสภาวะทนัต
สุขภาพในเดก็วยั
ประถมศกึษา 

 -รอ้ยละของการ
ปราศจากฟันผุในเดก็
ประถมศกึษา 

  

1.พฒันาระบบ
บริการแบบบูรณา
การการมีส่วน
ร่วมกบัภาคี
เครือข่าย 

3.พฒันาการสง่เสรมิ
สุขภาพผูป่้วยโรคเรือ้รงั
โรคฉุกเฉินและโรคทีเ่ป็น
ปัญหาส าคญั สูก่ารเป็น
เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ
ชัน้แนวหน้า 

1.สง่เสรมิศกัยภาพใน
การดแูลตนเองของ
ครอบครวัและชุมชน
ในการป้องกนัการเกดิ
โรคระบาด 

1.เพือ่ป้องกนัการเกดิโรค
และการระบาดในชุมชน 

 -อตัราป่วยดว้ยโรค
ไขเ้ลอืดออก 

≤50 ฝ่ายเวชปฏบิตัิ
ครอบครวัและ

ชุมชน  -อตัราป่วยดว้ยโรค
มาลาเรยี 

ลดลง ≥ 5% ของ
ปีทีผ่่านมา 

 -อตัราป่วยดว้ยโรค
อุจจาระร่วง 

≤ ค่ามธัยฐาน 5 
ปี ยอ้นหลงั22.19 



2.สง่เสรมิศกัยภาพใน
การดแูลตนเองของ
ครอบครวัและชุมชน
ในการป้องกนัการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรค
เรือ้รงั 

1.เพือ่ป้องกนัการเจบ็ป่วย
ดว้ยโรคเรือ้รงั 

 -NCDรายใหม่   PCT 

3.สง่เสรมิการดแูล
ตนเองเพือ่ป้องกนั
การตัง้ครรภก์่อนภยั
อนัควร 

1.เพือ่ลดการตัง้ครรภก์่อน
วยัอนัควร 

 -รอ้ยละของการ
ตัง้ครรภ์ซ ้าในมารดาอายุ
น้อยกว่า 20 ปี 

<10% PCT 

 
 

ยุทธศาสตร ์
วตัถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

  
  

  
  

4.สง่เสรมิความ
ร่วมมอืระหว่างองคก์ร
ในชุมชนในการ
ป้องกนัอุบตัเิหตุ
จราจร 

1.เพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็
ทีรุ่นแรงจากอุบตัเิหตุ
จราจร 

 -รอ้ยละของการสวม
หมวกนิรภยัในผูป่้วย
อุบตัเิหตุจราจร 

>30   
  

5.สง่เสรมิศกัยภาพ
การป้องกนัยาเสพตดิ
ในวยัเรยีน 

1.เพือ่ลดปัญหาการระบาด
ของยาเสพตดิ 

 -รอ้ยละของโรงเรยีนใน
อ าเภอพปินูทีจ่ดักจิกรรม
สง่เสรมิตนเองเพือ่
ป้องกนัยาเสพตดิ 

>80 



2.พฒันาระบบการ
จดัการสารสนเทศสู่
การเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 

1.สง่เสรมิความเชื่อมโยง
และความสมบูรณ์ของ
ระบบสารสนเทศเพือ่การ
พฒันาสูก่ารเป็นองคก์ร
แห่งการเรยีนรูช้ ัน้แนว
หน้า 

1.สง่เสรมิใหเ้กดิความ
สมบูรณ์ของฐษนขอ้

มลูสารสนเทศ 

1.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และคุณภาพของฐานขอ้มลู

ส าคญั 

 -อตัราความสมบูรณ์
ของรายงาน OP/PP/
รายงาน 43 แฟ้ม 

>70 MIS 

 -ค่า Case  Mixed  
Index 

>0.6 

2.สง่เสรมิการใช้
ขอ้มลูเพือ่พฒันางาน
ประจ า 

1.เพือ่การใชป้ระโยชน์ของ
ขอ้มลูในการพฒันางาน
ร่วมกนัทัง้เครอืข่าย 

 -รอ้ยละของสถาน
บรกิารทีจ่ านวน
นวตักรรม/งานวจิยั/CQ/
เรื่องเล่า 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง/สถาน
บรกิาร 

       

    

 
 
 
 
 
         

ยุทธศาสตร ์
วตัถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

3.พฒันาระบบการ
บริหารทรพัยากร

1. เพือ่เพิม่ศกัยภาพของ
ทรพัยากรมนุษยใ์นการ
พฒันาขดีความสามารถ
ขององคก์รสูก่ารเป็น

1.พฒันาระบบการ
บรหิารทรพัยากร
บุคคลแบบมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธิ ์

1.เพือ่ใหบุ้คคลากรมี
สมรรถนะในการปฏบิตังิาน
และมผีลสมัฤทธิใ์นการ
ปฏบิตังิานทีด่ ี

 -อตัราการผ่านเกณฑ์
การประเมนิสมรรถนะ
หลกั 

>90 HUM 



มนุษยท่ี์มี
ประสิทธิภาพ 

เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ
ชัน้แนวหน้า 

2.พฒันา Training  
need ของบุคลากร
ตามกลุ่มโรคทีเ่ป็น
ปัญหาส าคญั 

1.เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
ดแูลผูป่้วยของบุคลากร 

 -อตัรการผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ Specific  
Competencies 

>90 

3.พฒันาระบบบรกิาร
บุคคล 

1.เพือ่ใหม้รีะบบบรหิาร
บุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 -อตัราการพฒันา
บุคลากรตามแผน 

>80 

2.เพือ่ใหบุ้คลากรมขีวญั
และก าลงัใจในการ
ปฏบิตังิาน เกดิความยดึ
มัน่ผกูพนัต่อองคก์ร 

 -อตัราความพงึพอใจ
ของบุคลากร 

>70 

 -อตัราการหมุนเวยีน
ของบุคลากร 

<5 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     
       

ยุทธศาสตร ์
วตัถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

    4.พฒันาสูก่ารเป็น
โรงพยาบาลคุณธรรม 

1.เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวาม
ตระหนกัในการใหบ้รกิาร
โดยยดึหลกัคุณธรรม  

 -โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมนิตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล
คุณธรรม 

>ระดบั 3 HUM 



จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวชิาชพี 

4.พฒันาการบริหาร
จดัการภายในด้วย
หลกัธรรมาภิบาล 

เพือ่ใหม้รีะบบการ
บรหิารจดัการภายใน
องคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ  
โปร่งใสและตรวจสอบได้
สูก่ารเป็นเครอืข่าย
บรกิารสุขภาพชัน้แนว
หน้า 

1.พฒันาระบบการ
จดัซือ้จดัจา้งพศัดุ
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์

1.เพือ่ใหก้ระบวนการ
จดัซือ้จดัจา้งเป็นไปตาม 
พรบ.การจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐั พ.ศ.2560 

 -รอ้ยละของกานจดัซือ้
จดัจา้งตามแผน 

  คณะกรรมการ
บรหิาร
โรงพยาบาล / 
กลุ่มงานการ
จดัการ 

2.พฒันาระบบการ
จดัการการเงนิ - การ
คลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การเงนิการคลงั 

 -รอ้ยละของ
ประสทิธภิาพการเงนิ
การคลงั 

>80% คณะกรรมการ
บรหิาร
โรงพยาบาล/กลุ่ม
งานการจดัการ 

2.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ของการจดัเกบ็รายได้ 

 -Quick  Ratio >1 คณะกรรมการ
บรหิาร
โรงพยาบาล/กลุ่ม
งานการจดัการ 

 -Current  ratio >1 
 -คะแนนคุณภาพระบบ
บญัช ี

>70% 

3.เพือ่วางระบบการ
ควบคุมภายในทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

1.เพือ่ควบคุมความเสีย่ง
ส าคญัจากกระบวนการ
ปฏบิตังิาน 

 -รอ้ยละของหน่วยงานที่
มกีารด าเนินงานควบคุม
ภายใน 

100 คณะกรรมการ
บรหิาร
โรงพยาบาล/กลุ่ม
งานการจดัการ        

    

  



ตอนท่ี 2  การแปลงแผนยทุธศาสตรส์ู่การปฏิบติั 
 

  การบรหิารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ที่ดี  มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  จ าเป็นต้องมี
กระบวนการน าไปสู่การปฏิบตัิที่ดีด้วย  และต้องได้รบัความร่วมมอืจากทุกหน่วยงาน  ในการร่วมคิด  
ร่วมท า  และร่วมรบัผดิชอบ  การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวีติและระบบสุขภาพอ าเภอพิ
ปูน  ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมประชุมระดมความคิดเห็น  และ
พจิารณาก าหนดทศิทางการท างานขององค์กรภายใต้การประชุมเชงิปฏบิตักิารของคณะท างานทีมน า  
แลว้เสนอใหผู้บ้รหิาร  รวมทัง้บูรณาการแผนร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติและระบบสุขภาพ
อ าเภอใหค้วามเหน็ชอบ  ประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการเพื่อพฒันาระบบสุขภาพใหบ้รรลุ
เป้าหมายสุขภาพดขีองประชาชน 
  ดงันัน้  เพื่อใหก้ารด าเนินการบรรลุวสิยัทศัน์และเป้าประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ จงึต้องมกีาร
ขบัเคลื่อนแผนสูก่ารปฏบิตัซิึ่งเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัมากทีจ่ะผลกัดนัการทานของ  กลไกทัง้หมดให้
สามารถบรรลุผลลพัธ์ตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้ ดงันัน้  ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งต้องมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของและมี
ส่วนร่วม  จ าเป็นต้องมกีระบวนการและกลไกการผนึกก าลงั  มกีารประสานงานที่มปีระสทิธภิาพ  ทั ้ง
แผนงาน  แผนเงนิ  และแผนคน  รวมทัง้ตอ้งผลกัดนัใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง  ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์  ค่านิยม  
วธิกีารท างาน  และการสรา้งสภาวะผูน้ าร่วมกนั  ใน บุคลากรทุกระดบั  เพือ่ขบัเคลื่อนองคก์รร่วมกนั  ให้
ประสานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เพือ่มุ่งสูจุ่ดมุ่งหมายสงูสุดขององคก์ร  คอืการบรรลุวสิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไว้ 
 
  แนวทางการขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏิบติั 
           1.  ก าหนดผู้รบัผดิชอบและบทบาทให้ชดัเจน  แต่งตัง้คณะกรรมการที่มผีู้บรหิารท า
หน้าที่อ านวยการ  สนับสนุนและติดตามก ากับให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุ
เป้าหมาย  โดยมอบหมายใหม้ทีมีน าจดัการเชงิยุทธศาสตรร์ายประเดน็ยุทธศาสตร์ 
           2.  คณะกรรมการบรหิารเป็นผู้น ารวมพลงัขบัเคลื่อนให้เกดิการเปลี่ยนแปลง และเพื่อ
เป็นกลไกในการสื่อสารทศิทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดบัได้มคีวามเขา้ใจเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วม
และการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  รวมถงึจะต้องมกีารสื่อสาร  ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่
เกี่ยวขอ้งได้รบัทราบถงึทศิทางการท างานขององค์กร  เพื่อจะไดเ้ขา้ใขและใหก้ารสนับสนุนการท างาน  
โดยจดัประชุมชีแ้จงนโยบายและถ่ายทอดยุทธศาสตรแ์ก่ผูป้ฎบิตั ิ และก ากบัตดิตามผลงานเป็นรายเดอืน 
/ ไตรมาส 
          3.  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรอ์อกมาเป็นแผนปฏบิตักิาร  โดยน ากลยุทธแ์ละแนวทางการ
ด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน / โครงการทีป่ฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  โดยจะตอ้งมกีารปรกึษาหารอื
ระหว่างกนัเพือ่ใหเ้กดิการบูรณาการแผนงาน / โครงการ ใหบ้รรลุเป้าหมายเดยีวกนั  โดยในกระบวนการ
วางแผนได้มกีารหารอืกบัหน่วยงานเจ้าภาพหลกัในการก าหนดค่า  เป้าหมายและแผนงาน / โครงการ
รองรบัในเบื้องต้นไว้แล้ว  โดยเจ้าภาพหลักหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องน าแนวคิดแผนงาน / 
โครงการ ดงักล่าวมาจดัท ารายละเอียดแผนงาน / โครงการ เพื่อท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้
ด าเนินการต่อไป 
          4.  นอกจากการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์  สู่แผนปฏิบตัิการแล้ว  การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตรไ์ปสู่ระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล  เป็นอกีขัน้ตอนหนึ่งที่มคีวามส าคญัในการ ขบัเคลื่อน



แผนยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตัอิย่างชดัเจน รวมทัง้ตอ้งมรีะบบในการจงูใจใหทุ้กคนมุ่งเน้นท างานเพื่อมุ่ง
ผลสมัฤทธิ ์ ดงันัน้จงึต้องแปลงเป้าประสงค ์ และตวัชี้ว ัดจากระดบั  องคก์รลงไปสู่ระดบัหน่วยงานย่อย
ต่าง ๆ และรายบุคคล 
  5.   การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความส าคัญ ต่อการขบัเคลื่อนแผนงาน / โครงการของแต่ละหน่วยงาน ให้มี
ความก้าวหน้า เกดิการแลกเปลีย่นขอ้มูล จดัเกบ็ขอ้มูลเผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกนัและกนั 
อนัจะเป็นการเสรมิสร้างกระบวนการพฒันาการจดัการความรู้ขององค์กรให้เกดิขึ้น โดย จดัระบบการ
จดัการความรู ้(KM) ในองคก์ร 
 
 
           6.  ใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ  การวจิยัองคค์วามรูใ้หม่  และสรา้งกระบวนการเรยีนรู้
ที่สามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบตัิงาน  รวมทัง้พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทนัสมยั  สร้างระบบ  
การติดตามประเมินผล  และการก าหนดดัชนีชี้ว ัดความส าเร็จ  โดยการก าหนดกลไกการติดตาม
ประเมนิผลใหเ้ป็นระบบและมเีอกภาพ  รวมทัง้พฒันาใหก้ลไกและระบบต่าง ๆ มกีารเชื่อมโยงกนั  โดย
จดัใหม้เีวทวีชิาการประจ าปี 
         7.  การจดัระบบการตดิตามประเมนิผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดบั  เพือ่
เป็นขอ้มูลย้อนกลบัในการปรบัแผนยุทธศาสตร์และวางแผนทางแก้วไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  และให้สามารถด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตวัชี้วดัเป็น 1 เดอืน  6  เดอืน  และ 12  เดอืน  และต้องบูรณาการแผนการนิเทศงาน
สาธารณสุขผสมผสานในพืน้ที ่ 
ปีละ 1 - 2 ครัง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนท่ี 3  การติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามประเมินผลจะมีการด าเนินการตามวงจรของแผน (Plan  cycle)  มี
องคป์ระกอบ 3 ส่วน  คอื วางแผน (Planning)  การปฏบิตัติามแผน (Implementation) และการตดิตาม
ประเมนิผล (Monitoring  and  Evaluation)  ซึ่งการตดิตามและการประเมนิผลเป็นองค์ประกอบส าคญั
ต่อประสทิธภิาพและผลส าเรจ็ของแผน 

  1.  การติดตามผล (Monitoring) 
  เป็นกระบวนการหนึ่งในการบรหิารงาน  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานทีจ่ะช่วยใหร้ะบบ
การวางแผนและการบรหิารงานมปีระสทิธิภาพ  โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน  เช่น  เป้าหมาย  
วธิกีารและผลการปฏบิตังิาน  แลว้วเิคราะหน์ ามาใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงแกไ้ขวธิกีารปฏบิตังิาน  ใน
ห้วงเวลาการด าเนินงาน / โครงการตามแผน  เพื่อให้ได้ผลงาน (Outputs)  เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
  การติดตามผลเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการด าเนินงาน / โครงการให้
ด าเนินงานแลว้เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนดโดยจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่องตลอด  หว้ง
เวลาการด าเนินงาน / โครงการ  ซึง่อาจจะตดิตามผลเป็นประจ าทุก 1 เดอืน 2 เดอืน  3 เดอืน  หรอืตาม
ความเหมาะสมในการเร่งรดังาน  เป็นต้น  ซึ่งการตดิตามผลจะมุ่งเน้นขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัหลกั ๆ ของ
งาน / โครงการ  ดงันี้ 
  1.  ผลการปฏบิตังิาน (ของผูร้บัผดิชอบ) หรอืกจิกรรม  เพือ่ตรวจสอบดวู่าไดป้ฏบิตังิาน
ตามระยะเวลาทีไ่ดก้ าหนดไวต้ามแผนหรอืไม่เพยีงใด 
  2.  ผลการใช้ปัจจยัหรอืทรพัยากร (Inputs)  เพื่อตรวจสอบดูว่างาน / โครงการได้รบั
ปัจจยัหรอืทรพัยากร  ทัง้ดา้นปรมิาณ และคุณภาพ  ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวห้รอืไม่  เพยีงใด 



  3.  ผลการด าเนินงานหรอืผลผลติ (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงเป้าหมายที่
ก าหนดไวห้รอืไม่เพยีงใด มปัีญหาอุปสรรคอะไรบา้ง 

  2.  การประเมินผล(Evaluation) 
                   เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงาน/
โครงการตามแผน  และพจิารณาบ่งชี้ให้ทราบถงึจุดเด่นหรอืจุดด้อยของงาน / โครงการอย่างม ีระบบ 
แลว้ตดัสนิใจจะปรบัปรุงแก้ไขงาน / โครงการนัน้  เพื่อการด าเนินงานต่อไปหรอืจะยุตกิารด าเนินงาน / 
โครงการนัน้  การประเมนิผลงาน / โครงการอย่างมรีะบบ  ย่อมจะมสี่วนช่วยใหผู้บ้รหิารงาน / โครงการ
ไดต้ระหนกัถงึคุณภาพของงาน / โครงการ ทีก่ าหนดไวว้่า  จะสามารถสนองตอบความตอ้งการของสงัคม  
หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด  และช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงงาน / โครงการ  ให้มคีวามถูกต้องเหมาะสม  และส่งผลให้งาน / 
โครงการ  นัน้ด าเนินกานไดอ้ย่างมปีระสทิธิผ์ลและบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวทุ้กประการ 

  3.  การก าหนดตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
  เนื่องจากในการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่  ไดย้ดึหลกัการบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์
(Management  for  results / Results  Based  Management : RBM) โดยใช้ระบบการ  ประเมินผล
งานทีอ่าศยัตวัชี้วดั (Indicators) เป็นตวัสะทอ้นผลงานใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม  และตอบค าถามถงึความ
คุ้มค่าในการท างานเพื่อใช้แสดงผลงานต่อสาธารณและปรบัปรุง  กระบวนการท างานให้ดยีิง่ขึ้น  การ
บรหิารมุ่งผลสมัฤทธิเ์ป็นการบรหิารทีเ่น้นผลสมัฤทธิ ์(Results) โดยมตีวัชีว้ดัที ่
 
 
 
 
 
เป็นรปูธรรมดว้ยการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็หรอืตวัชีว้ดัผลการ ปฏบิตังิานหลกั (Key  Performance  
Indicators : KPI) ไว้อย่างชดัเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การ  โดยจะต้องเป็นตวัชี้วดัที่แสดง
เป้าหมายของกจิกรรมทีเ่กี่ยวโยงกบัพนัธกจิขององคก์ารและการวดัผลการปฏบิตังิานควรใหส้อดคล้อง
กบัล าดบัชัน้ของเป้าหมายขององค์การด้วย  ตวัชี้วดัผลการปฏิบตังิานที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัเป้าหมายของ
องคก์าร  ถอืว่าเป็นตวัชี้วดัทีไ่ม่เหมาะสม  และอาจท าใหผู้บ้รหิารองค์การตดัสนิใจผดิพลาดไป  จงึเป็น
เรื่องส าคญัที่จะต้องท าความเขา้ใจกบัทุกคน  ให้ทราบถงึวตัถุประสงค์และความจ าเป็นของการวดัผล
อย่างชดัเจน  นอกจากนี้การก าหนดตวัชี้วดัทีเ่หมาะสมกบังาน  จะช่วยใหเ้กดิการยอมรบัอย่างทัว่ถงึ 
  ดงันัน้  ในการก าหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมายผลผลติ  และผลลพัธ์ของโครงการ  ควร
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิเข้ามามสี่วนร่วมด้วย  ทัง้นี้เพราะผู้ปฏิบตัิย่อมรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี  และจะเป็น
ผูส้นบัสนุนการท างานใหส้ าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคต์่อไป 

 
  ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั 

  ตัวชี้ว ัดผลการด าเนินงานหลัก  วัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่ง
ความส าเรจ็  หรอืผลสมัฤทธิข์ององค์กร  โดยการวดัผลการปฏบิตังิานที่เกดิขึ้นจรงิเทยีบกบัมาตรฐาน
หรอืเป้าหมายทีต่กลงกนัไว ้ ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานหลกั  ทีม่กัใชร้ะบบการวดัผลสมัฤทธิข์องโครงการ
ภาครฐั  ม ี4 ประเภท ดงันี้ 



  1.  ตัวชี้ว ัดปัจจัยน าเข้า ( Input  Indicators)  ได้แก่ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เช่น 
จ านวนเงนิทีใ่ชห้รอืจ านวนบุคลากรทีจ่ าเป็นในการใหบ้รกิาร และจ านวนอุปกรณ์การผลติ  เป็นตน้ 
  2.  ตวัชีว้ดัผลผลติ  (Output  Indicators)  ตวัชีว้ดันี้จะแสดงจ านวนสิง่ของทีผ่ลติไดห้รอื
จ านวนหน่วยที่ได้ให้บรกิารต่อผู้รบับรกิาร  ตวัชี้วดันี้จะรวมตวัชี้วดัภาระงาน (workload) ซึ่งเป็นตัว
สะทอ้นความพยายามทีใ่ชเ้พื่อผลติสิง่ของหรอืใหบ้รกิาร  ตวัอย่างของตวัชี้วดัผลผลติ  ไดแ้ก่  จ านวนผู้
เข้าอบรม  จ านวนนักเรยีนหรอืวนัที่ท าการสอน  จ านวนนักเรยีนที่เลื่อนชัน้  หรอืจบการศึกษา หรอื
จ านวนหลุมบนถนนทีไ่ดร้บัการแกไ้ข  เป็นต้น 
  3.  ตวัชี้วดัผลลพัธ์ (Outcome  Indicators)  ตวัชี้วดันี้จะแสดงผลสมัฤทธิข์องโครงการ  
ตวัอย่างได้แก่  ร้อยละของผู้จบการศกึษาระดบัมธัยมปลายที่มงีานท าหรอืร้อยละของผู้จบการศกึษาที่
เขา้ศกึษาต่อไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษาได ้2 ปี หรอื จ านวนกโิลเมตรของทางด่วนทีม่สีภาพอยู่ในเกณฑเ์ลว  
พอใช้ได้และดีมาก  หรอืตวัชี้วดัผลลพัธ์อื่นที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพของบรกิาร เช่น เวลาเฉลี่ยในการ
แกห้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนเรื่องถนนช ารุด เป็นตน้ 
  4.  ตัวชี้ว ัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Efficiency  and  Cost  Effectiveness  
Indicators)  ตวัชี้วดัเหล่านี้จะแสดงค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของผลผลติและผลลพัธต์ามล าดบั  ตวัอย่างไดแ้ก่  
ค่าใช้จ่ายต่อหวัของนักเรยีนที่เลื่อนชัน้  และส าเร็จการศกึษา  หรอืเวลาท างาน (ชัว่โมง) ในการปรบั
สภาพพืน้ผวิถนน 1 กโิลเมตร เป็นตน้ 
 
 ระบบการติดตามและประเมินผล 
  เมื่อไดม้กีารก าหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตัหิลกัแลว้กจ็ะต้องมกีารตดิตามและประเมนิผล  
เพือ่ทราบความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค  และการบรรลุผลส าเรจ็ หรอืผลสมัฤทธิ ์
ของงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี  โดยการน าเทคโนโลยแีละเครื่องมอื
ทางการบรหิารสมยัใหม่ต่าง ๆ มาใชใ้นการเพิม่ประสทิธิภ์าพ  การก ากบัและตดิตามประเมนิผล  โดยมี
แนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 
 
 
 
 1.  มคีณะท างานตดิตามและประเมนิผล  ตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
ของโรงพยาบาลพปินู  อ านาจหน้าทีข่อง  คณะท างานตดิตามและประเมนิผล  ไดแ้ก่ 
  1.1  เสนอการก าหนดค่าเป้าหมายและตวัชี้วดัความส าเรจ็ของแผนยุทธศาสตรต์่อคณะ
กรรมการบรหิาร 
  1.2  ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลการพฒันา โดยใชร้ะบบรายงาน  ระบบการนิเทศ
งาน 
  1.3  รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 2.  การก าหนดค่าเป้าหมายและตวัชี้วดัผลสมัฤทธิ ์  ในการบรหิารงานในหลายมติิ  ทัง้ด้าน
ประสทิธผิล  คุณภาพการใหบ้รกิาร  ประสทิธภิาพและการพฒันาองคก์ร 
 3.  กลุ่มงานประกนัสุขภาพยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทยเ์จ้าภาพหลกั  ด าเนินการ
รวบรวมผลงานตามตวัชี้วดัที่ได้รบัมอบหมาย  และน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของผลงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรหิาร 



 4.  การจดัท าค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ (Memorandum  of  Understanding : MOU) หรอื
การประชุมทบทวนแผนงานประจ าปีใช้เป็นเครื่องมอืในการติดตามและวดัผลการปฏิบตัิราชการของ
หน่วยงานในระดบั 
 5.  รายงานการประเมนิผลตนเองใชเ้ป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลตามผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร ์ในแต่ละหว้งเวลา 3 เดอืน  6  เดอืน  และ 12  เดอืน 
 
 
 
 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่4 : พฒันา  การบรหิารจดัการภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ  โปร่งใสและ
ตรวจสอบไดสู้่การเป็นเครอืข่ายบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้าตวัชี้วดัทัง้หมด 6 รายการ  ไม่ผ่านจ านวน 1 
รายการ  คิดเป็นร้อยละ 16.66 ตัวชี้ว ัดที่ไม่ผ่านเป็นตัวชี้ว ัดด้านการวางระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธภิาพ 
 
 ตวัช้ีวดัท่ีต้องทบทวนรายละเอียด 
 1.  ระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ป่้วย  ACS  มาถงึโรงพยาบาลจนไดร้บัการสง่ต่อ 
 2.  ระยะเวลาเฉลีย่ต่อการเรยีกใช ้EMS 
 3.  รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลเหมาะสมก่อนและระหว่างการสง่ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทสรปุ 
ผลสมัฤทธ์ิเชิงกลยทุธ์ตามแผนยทุธศาสตร ์(Strategic  Planning  and  KP  

Monitoring) 
โรงพยาบาลพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีงบประมาณ 2561 

 



  ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บในการน าแผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิตักิารลงสู่
การปฏบิตัทิีส่ าคญั  คอื 
 1.  การถ่ายทอดแผนทีไ่ม่ครอบคลุมในทุกประเดน็ทีส่ าคญั 
 2.  ไม่สามารถน าลงสูผู่ป้ฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจน 
 3.  ขาดความสม ่าเสมอการก ากบัตดิตามทีเ่คร่งครดัและต่อเนื่อง 
 4.  ฝ่ายแผนงานแผนยุทธศาสตรท์ีร่บัผดิชอบงานก าลงัพฒันาและมอบหมายงานอตัราก าลงัใหม่
ใหม้คีวามชดัเจนในการตดิตาม 
  การก าหนดแผนยุทธศาสตรใ์นระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า  มกีารวางแผนดงันี้ 
 1.  การวเิคราะหท์างยุทธศาสตร ์(Strategic  Analysis) วเิคราะหจุ์ดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และ
อุปสรรคของโรงพยาบาลพปินู  ผ่านเครื่องมอื SWOT 
 2.  การก าหนดทิศทางขององค์การ (Strategic  Direction  Setting)  ประเด็นยุทธศาสตร์  
ร่วมกบันโยบายที่ถ่ายทอดจากหน่วยงานที่เหนือกว่า  โดยบูรณาการประเดน็ปัญหาส าคญัในพื้นที่และ 
KPI  ทีย่งัไม่บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด  น ามาพจิารณาร่วมกนั  โดยเฉพาะความชดัเจนของตวัชี้ วดั
แต่ละระดบั 
 3.  การวางยุทธศาสตร ์(Strategy  Development)  มกีารถ่ายทอดแผนลงสูผู่ป้ฏบิตั ิ สูโ่ครงการ
และกจิกรรมทีช่ดัเจน 
 4.  การสือ่สารและถ่ายทอดยุทธศาสตร ์(Strategy  Communication  and  Translation)  ประชุม
ชีแ้จงมอบหมาย  งานใหก้บับุคลากรอย่างชดัเจน 
 5.  มกีารก ากบัตดิตามอย่างต่อเนื่องโดยผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบชดัเจน  และเพิม่การตดิตามผู้ที่มี
หน้าที ่ รบัผดิชอบตามล าดบัอย่างต่อเนื่อง 
 
 ผลการด าเนินงานท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พฒันาระบบบรกิารแบบบูรณาการการมสี่วนร่วมกบัภาคเีครอืข่าย  
ตวัชี้วดัทัง้หมด 38  รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  9  รายการ  คดิเป็นรอ้ยละ  23.68  ตวัชี้วดัทีไ่ม่ผ่านเป็น
ตัวชี้ว ัดด้านการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย  DM  HT  ACS  ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
เจา้หน้าที ่ คอื การจ่ายกระแสไฟของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่ทนัตามที่ก าหนด  และดา้นการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนทีม่ปัีญหาภาวะโภชนาการเกนิ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 :  พฒันาระบบการจดัการสารสนเทศการเชื่อมโยงและความสมบูรณ์
ของระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ชัน้แนวหน้า  ตวัชี้วดัทัง้หมด  3  
รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  1  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ตัวชี้ว ัดที่ไม่ผ่านเป็นตัวชี้ว ัดด้าน
ประสทิธภิาพและคุณภาพของขอ้มลู 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3 :  พฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ที่มปีระสทิธิภาพตวัชี้วดั
ทัง้หมด 6 รายการไม่ผ่านจ านวน 1 รายการ  คดิเป็นรอ้ยละ  16.66 ตวัชีว้ดัทีไ่ม่ผ่านเป็นตวัชีว้ดัดา้นการ
พฒันาบุคลากรตามแผนเพือ่ใหม้รีะบบการบรหิารบุคากรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
 
 



  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 : พฒันา  การบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มปีระสทิธภิาพ  โปร่งใส
และตรวจสอบไดสู้่การเป็นเครอืข่ายบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้าตวัชี้วดัทัง้หมด  6  รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  
1  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  16.66  ตัวชี้วดัที่ไม่ผ่านเป็นตัวชี้วดัด้านการวางระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธภิาพ 
 
  ตวัช้ีวดัท่ีต้องทบทวนรายละเอียด 
  1.  ระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ป่้วย  ACS  มาถงึโรงพยาบาลจนไดร้บัการสง่ต่อ 
  2.  ระยะวเลาเฉลีย่ต่อการเรยีกใช ้ EMS 
  3.  รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลเหมาะสมก่อนและระหว่างการสง่ต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บทสรปุ 
ผลสมัฤทธ์ิเชิงกลยทุธ์ตามแผนยทุธศาสตร ์(Strategic  Planning  and  KP  

Monitoring) 
โรงพยาบาลพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีงบประมาณ 2562 

 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการน าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการลงสู่การ
ปฏบิตัทิีส่ าคญั  คอื 
 1.  การถ่ายทอดแผนทีไ่ม่ครอบคลุมในทุกประเดน็ทีส่ าคญั 
 2.  ไม่สามารถน าลงสูผู่ป้ฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจน 
 3.  ขาดความสม ่าเสมอการก ากบัตดิตามทีเ่คร่งครดัและต่อเนื่อง 
 4.  ฝ่ายแผนงานแผนยุทธศาสตรท์ีร่บัผดิชอบงานก าลงัพฒันาและมอบหมายงานอตัราก าลงัใหม่
ใหม้คีวามชดัเจนในการตดิตาม 
  การก าหนดแผนยุทธศาสตรใ์นระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า  มกีารวางแผนดงันี้ 
 1.  การวเิคราะหท์างยุทธศาสตร ์(Strategic  Analysis) วเิคราะหจุ์ดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และ
อุปสรรคของโรงพยาบาลพปินู  ผ่านเครื่องมอื SWOT 
 2.  การก าหนดทิศทางขององค์การ (Strategic  Direction  Setting)  ประเด็นยุทธศาสตร์  
ร่วมกบันโยบายที่ถ่ายทอดจากหน่วยงานที่เหนือกว่า  โดยบูรณาการประเดน็ปัญหาส าคญัในพื้นที่และ 
KPI  ทีย่งัไม่บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด  น ามาพจิารณาร่วมกนั  โดยเฉพาะความชดัเจนของตวัชี้วดั
แต่ละระดบั 
 3.  การวางยุทธศาสตร ์(Strategy  Development)  มกีารถ่ายทอดแผนลงสูผู่ป้ฏบิตั ิ สูโ่ครงการ
และกจิกรรมทีช่ดัเจน 
 4.  การสือ่สารและถ่ายทอดยุทธศาสตร ์(Strategy  Communication  and  Translation)  ประชุม
ชีแ้จงมอบหมาย  งานใหก้บับุคลากรอย่างชดัเจน 
 5.  มกีารก ากบัตดิตามอย่างต่อเนื่องโดยผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบชดัเจน  และเพิม่การตดิตามผู้ที่มี
หน้าที ่ รบัผดิชอบตามล าดบัอย่างต่อเนื่อง 
 
 ผลการด าเนินงานท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พฒันาระบบบรกิารแบบบูรณาการการมสี่วนร่วมกบัภาคเีครอืข่าย  
ตวัชี้วดัทัง้หมด 38  รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  9  รายการ  คดิเป็นรอ้ยละ  23.68  ตวัชี้วดัทีไ่ม่ผ่านเป็น
ตัวชี้ว ัดด้านการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย  DM  HT  ACS  ด้านความปลอดภัยของผู้ ป่วยและ
เจา้หน้าที ่ คอื การจ่ายกระแสไฟของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่ทนัตามที่ก าหนด  และดา้นการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนทีม่ปัีญหาภาวะโภชนาการเกนิ 



 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 :  พฒันาระบบการจดัการสารสนเทศการเชื่อมโยงและความสมบูรณ์
ของระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ชัน้แนวหน้า  ตวัชี้วดัทัง้หมด  3  
รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  1  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ตัวชี้ว ัดที่ไม่ผ่านเป็นตัวชี้ว ัดด้าน
ประสทิธภิาพและคุณภาพของขอ้มลู 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3 :  พฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ที่มปีระสทิธิภาพตวัชี้วดั
ทัง้หมด 6 รายการไม่ผ่านจ านวน 1 รายการ  คดิเป็นรอ้ยละ  16.66 ตวัชีว้ดัทีไ่ม่ผ่านเป็นตวัชีว้ดัดา้นการ
พฒันาบุคลากรตามแผนเพือ่ใหม้รีะบบการบรหิารบุคากรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
 
 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 : พฒันา  การบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มปีระสทิธภิาพ  โปร่งใส
และตรวจสอบไดสู้่การเป็นเครอืข่ายบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้าตวัชี้วดัทัง้หมด  6  รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  
1  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  16.66  ตัวชี้วดัที่ไม่ผ่านเป็นตัวชี้วดัด้านการวางระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธภิาพ 
 
  ตวัช้ีวดัท่ีต้องทบทวนรายละเอียด 
  1.  ระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ป่้วย  ACS  มาถงึโรงพยาบาลจนไดร้บัการสง่ต่อ 
  2.  ระยะวเลาเฉลีย่ต่อการเรยีกใช ้ EMS 
  3.  รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลเหมาะสมก่อนและระหว่างการสง่ต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรปุ 
ผลสมัฤทธ์ิเชิงกลยทุธ์ตามแผนยทุธศาสตร ์(Strategic  Planning  and  KP  
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โรงพยาบาลพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีงบประมาณ 2563 

 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการน าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการลงสู่การ
ปฏบิตัทิีส่ าคญั  คอื 
 1.  การถ่ายทอดแผนทีไ่ม่ครอบคลุมในทุกประเดน็ทีส่ าคญั 
 2.  ไม่สามารถน าลงสูผู่ป้ฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจน 
 3.  ขาดความสม ่าเสมอการก ากบัตดิตามทีเ่คร่งครดัและต่อเนื่อง 
 4.  ฝ่ายแผนงานแผนยุทธศาสตรท์ีร่บัผดิชอบงานก าลงัพฒันาและมอบหมายงานอตัราก าลงัใหม่
ใหม้คีวามชดัเจนในการตดิตาม 
  การก าหนดแผนยุทธศาสตรใ์นระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า  มกีารวางแผนดงันี้ 
 1.  การวเิคราะหท์างยุทธศาสตร ์(Strategic  Analysis) วเิคราะหจุ์ดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และ
อุปสรรคของโรงพยาบาลพปินู  ผ่านเครื่องมอื SWOT 
 2.  การก าหนดทิศทางขององค์การ (Strategic  Direction  Setting)  ประเด็นยุทธศาสตร์  
ร่วมกบันโยบายที่ถ่ายทอดจากหน่วยงานที่เหนือกว่า  โดยบูรณาการประเดน็ปัญหาส าคญัในพื้นที่และ 
KPI  ทีย่งัไม่บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด  น ามาพจิารณาร่วมกนั  โดยเฉพาะความชดัเจนของตวัชี้วดั
แต่ละระดบั 
 3.  การวางยุทธศาสตร ์(Strategy  Development)  มกีารถ่ายทอดแผนลงสูผู่ป้ฏบิตั ิ สูโ่ครงการ
และกจิกรรมทีช่ดัเจน 



 4.  การสือ่สารและถ่ายทอดยุทธศาสตร ์(Strategy  Communication  and  Translation)  ประชุม
ชีแ้จงมอบหมาย  งานใหก้บับุคลากรอย่างชดัเจน 
 5.  มกีารก ากบัตดิตามอย่างต่อเนื่องโดยผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบชดัเจน  และเพิม่การตดิตามผู้ที่มี
หน้าที ่ รบัผดิชอบตามล าดบัอย่างต่อเนื่อง 
 
 ผลการด าเนินงานท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พฒันาระบบบรกิารแบบบูรณาการการมสี่วนร่วมกบัภาคเีครอืข่าย  
ตวัชี้วดัทัง้หมด 38  รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  9  รายการ  คดิเป็นรอ้ยละ  23.68  ตวัชี้วดัทีไ่ม่ผ่านเป็น
ตัวชี้ว ัดด้านการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย  DM  HT  ACS  ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
เจา้หน้าที ่ คอื การจ่ายกระแสไฟของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่ทนัตามที่ก าหนด  และดา้นการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนทีม่ปัีญหาภาวะโภชนาการเกนิ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2 :  พฒันาระบบการจดัการสารสนเทศการเชื่อมโยงและความสมบูรณ์
ของระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ชัน้แนวหน้า  ตวัชี้วดัทัง้หมด  3  
รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  1  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ตัวชี้ว ัดที่ไม่ผ่านเป็นตัวชี้ว ัดด้าน
ประสทิธภิาพและคุณภาพของขอ้มลู 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3 :  พฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ที่มปีระสทิธิภาพตวัชี้วดั
ทัง้หมด 6 รายการไม่ผ่านจ านวน 1 รายการ  คดิเป็นรอ้ยละ  16.66 ตวัชีว้ดัทีไ่ม่ผ่านเป็นตวัชีว้ดัดา้นการ
พฒันาบุคลากรตามแผนเพือ่ใหม้รีะบบการบรหิารบุคากรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
 
 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 : พฒันา  การบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มปีระสทิธภิาพ  โปร่งใส
และตรวจสอบไดสู้่การเป็นเครอืข่ายบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้าตวัชี้วดัทัง้หมด  6  รายการ  ไม่ผ่านจ านวน  
1  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  16.66  ตัวชี้วดัที่ไม่ผ่านเป็นตัวชี้วดัด้านการวางระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธภิาพ 
 
  ตวัช้ีวดัท่ีต้องทบทวนรายละเอียด 
  1.  ระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ป่้วย  ACS  มาถงึโรงพยาบาลจนไดร้บัการสง่ต่อ 
  2.  ระยะวเลาเฉลีย่ต่อการเรยีกใช ้ EMS 
  3.  รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลเหมาะสมก่อนและระหว่างการสง่ต่อ 

 
 
 

 
 
 



 
 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การจดัท าแผนยทุธศาสตร์

1.  ประเมนิยทุธศาสตรปี์งบประมาณ 2560 หอ้งประชมุครีลีอ้มขา้ง
2.  ประชมุและทบทวนกลยทุธปี์ 60 / จดัท ากลยทุธ ์รพ.มขี ัน้ตอน
1)ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู 2)ก าหนดเป้าประสงค ์3)ก าหนดกลยทุธ์

การแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบติั
1.  ศกึษา / ทบทวนแผนปี 60 และนโยบายของกระทรวง / สสจ./ CUP หอ้งประชมุครีลีอ้มขา้ง
2.  จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ถ่ายทอดตวัชีว้ดัลงสูก่ลุม่งานต่าง ๆ หอ้งประชมุครีลีอ้มขา้ง
3.  จดัท ารา่งแผน ฯ ปฏตักิาร / งานประจ า (นโยบาย) / โครงสรา้ง หอ้งประชมุครีลีอ้มขา้ง
4.  จดัท า / สง่แผนปฏบิตักิารประจ าปี 61 / พจิารณาแผนฯ หอ้งประชมุครีลีอ้มขา้ง
     - เสนอพจิารณา / เหน็ชอบแผนงาน / โครงการฯรายตวัชีว้ดั (กบ.)
5.  ตรวจสอบความครบถว้นและความสมบรูณ์ของแผนยทุธศาสตร์ กลุม่งานยทุธศาสตร์
     -  ตรวจสอบโครงการ ฯ ทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ
6.  เสนอแผน ฯ ต่อผูม้อี านาจอนุมต ิ(สสจ.)
7.  ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร ์(ปี 61-62) และเผยแพร่ กลุม่งานยทุธศาสตร์
8.  สือ่สารแผนยทุธศาสตร์ กลุม่งานยทุธศาสตร์
9.  ด าเนนิการตามแผนฯ (ตามผงัควบคมุการปฏบิตังิานเป็นรายโครงการฯ ตามทีผู่้ กลุม่งานยทุธศาสตร์
รบัผดิชอบโครงการฯเสนอ)

การติดตามและการประเมินผล
1.  จดัตัง้ทมีตดิตามประมเนผลภายใน (Internal  Evaluation)
2.  ขบัเคลือ่นโครงการฯ โดยใชท้มีประเมนิผลภายใน (IE) กลุม่งานยทุธศาสตร์
     3 เดอืน / ครัง้ (ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. 60 / ม.ีค. / ม.ิย. / ก.ย. 61)

3.  จดัท ารายงานผลการปฏบิตัริาชการ  ราย 6 เดอืน / ครัง้ กลุม่งานยทุธศาสตร์
4.  ประเมนิยทุธศาสตรปี์งบประมาณ 2561 กลุม่งานยทุธศาสตร์

แผนปฏิบติัการโครงการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตรข์องโรงพยาบาลพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช
ประจ าปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561กิจกรรม หมายเหตุ



รายละเอียดงบประมาณแผนปฏิบติัการโครงการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรข์องโรงพยาบาลพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
(งบประมาณถวัเฉล่ียข้ามหมวดได้) 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ สถานท่ี ผู้รบัผิดชอบ 
การจดัท าแผนยุทธศาสตร ์   

1.  ประเมนิยุทธศาสตรปี์ งบประมาณ 2560     จงัหวดักระบี ่ จตุพร  โอยสวสัดิ ์
2.  ประชุมและทบทวนกลยุทธ ์/ จดัท ากลยุทธ ์CUP มขีัน้ตอน         
     2.1  ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู         
     2.2  ก าหนดเป้าประสงค ์         
     2.3  ก าหนดยุทธศาสตร ์         
     ยุทธศาสตร ์4 ปี พ.ศ.2561 - 2565 ด าเนินการ 4 เรื่อง         
คอื 1. พฒันาระบบบรกิารแบบบูรณาการการมสี่วนรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย         
    2. พฒันาระบบการจดัการสารสนเทศการเชื่อมโยงและความสมบูรณ์ของ         
        ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูช้ ัน้แนว
หน้า         
    3. พฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ         
    4. พฒันา การบรหิารจดัการภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ         
        โปร่งใสและตรวจสอบไดสู้่การเป็นเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพชัน้แนวหน้า         

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั   
1. ด าเนินการสื่อสารยุทธศาสตร ์ วนัที ่9-10 ต.ค. 60 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(37คนx25บาทx4มือ้=3,700 บาท) หอ้งราชพฤกษ ์ จตุพร  โอยสวสัดิ ์
   1.1 จดัประชุมชีแ้จง (แผ่นพบั / ป้ายไวนิล)   - คปสอ.      จ านวน  11  คน -ค่าอาหารกลางวนั(37คนx70บาทx2มือ้=5,180 บาท) รพ.พปินู   
2. ศกึษา / ทบทวนแผนปี 60 และนโยบายของกระทรวง / สสจ. / CUP   -ผอ.รพ.สต.  จ านวน    7  คน -ค่ากระดาษบรู๊ฟ(50แผ่นx5บาท=250 บาท) จ.นครศรธีรรมราช   
3. จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อถ่ายทอดตวัชีว้ดัลงสู่ กลุ่มงาน / รพ.สต. / สสอ.   -นักวชิาการสาธารณสุข 5  คน -ค่ากระดาษเอ4(5รมีx140บาท=700 บาท)     

4. จดัท าร่างแผนฯ ปฏบิตักิาร  ปี และแผนงานประจ า 
  -ผูร้บัผดิชอบแผนฯโครงการฯ
ของ 

-ค่าซองใส่เอกสารพลาสตกิเนื้อ PVCใส(37นx5บาท=250 บาท) 
    

5. จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี กลุ่มงาน        จ านวน  14  คน -ค่าดนิสอ(6โหลx55บาท=330 บาท)     
  จ านวน  37  คน -กระดานไวทบ์อรด์1หน้า(0.80ม.x1.2ม.)(3อนัx2,211บาท)     
    =6,633บาท     
    -กระดานไวทบ์อรด์2หน้า(0.80ม.x1.2ม.)(3อนัx2,636บาท)     
    =2,636บาท     



    -ค่าจดัท าเอกสารแผนทียุ่ทธศาสตร(์100แผ่นx50บาท=5,000)     
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ สถานท่ี ผู้รบัผิดชอบ 

6. การทบทวนการเขยีนโครงการฯ(ผูเ้กีย่วขอ้งฯ) 13-14 ตุลาคม 2558 -ค่าอาหารกลางวนั(37คนx70บาทx2มือ้=5,180บาท)     
7. เสนอพจิารณา/เหน็ชอบแผนงาน/โครงการฯรายตวัชีว้ดั(คป.สอ.)   -คปสอ.        จ านวน  11  คน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(37คนx25บาทx4มือ้=3,700บาท)     
8. ตรวจสอบความครบถว้นและความสมบูรณ์ของแผนยุทธศาสตร ์   -ผอ.รพ.สต.    จ านวน   7  คน       

9.  ตรวจสอบโครงการฯ ทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 
  -นักวชิาการสาธารณสุข  5  
คน       

    -ผูร้บัผดิชอบแผนฯ/โครงการฯ       

  
ของกลุ่มงาน     จ านวน  14  
คน       

  จ านวน  37  คน       
10. กลุ่มงานยุทธศาสตรเ์สนอแผนฯ ต่อผูม้อี านาจอนุมตั ิ(สสจ.)   -ค่าจา้งจดัท ารปูเล่มแผนฯปี(30เล่มx100บาท=3,000บาท)     
11. ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร ์(ปี 61-62) และเผยแพร ่         
12. ด าเนินการตามแผนฯ (ตามผงัควบคุมการปฏบิตังิานเป็นรายโครงการฯ 
ตาม         
ทีผู่ร้บัผดิโครงการฯ เสนอ)         

การติดตามและการประเมิน   

1. จดัตัง้ทมีตดิตามประเมนิผลภายใน (Internal  Evaluation) 
  -รพ.สต.         จ านวน  7  
แห่ง 

-ค่าเบีย้เลีย้ง(12คนx120บาทx3ครัง้x7แห่ง=30,240บาท) 
    

2. ขบัเคลื่อนโครงการฯ โดยใชท้มีประเมนิผลภายใน (IE) 3 เดอืน/ครัง้  
  -ทมีประเมนิภายใน (IE  
Tram) 

-ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารสรุปผลการประเมนิ 
    

(ต.ค./พ.ย./ธ.ค./60/ม.ีค./ม.ิย./ก.ย.61) จ านวน  5  ทมี ๆ ละ 5 คน (50เล่มx150บาท=7,500บาท)     
  รวม  12  คน ค่าอาหารกลางวนั(35คนx70บาทx2มื้อ=4,900บาท)     

3. จดัท ารายงานผลการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน/ครัง้ 
  -ผูเ้กีย่วขอ้ง รพช. จ านวน  20
คน 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(35คนx25บาทx4มือ้=3,500บาท) 
    

  
  -สสอ.พปินู        จ านวน   5
คน 

  
    

  
  -รพ.สต.           จ านวน 10
คน         

  รวม 70 คน       



4. ประเมนิยุทธศาสตรปี์ 2561 และจดัท าแผนปี 2562   -คปสอ.        จ านวน  11  คน -ค่าจา้งเหมารถปรบัอากาศชัน้1 โกลเดน้บชี รสีอรท์ อ.เมอืง  จงัหวดักระบี ่
    -ผอ.รพ.สต.    จ านวน   7  คน (2คนัx3วนัx2,500บาท=15,000บาท)     

  
  -นักวชิาการสาธารณสุข 10  
คน 

-ค่าทีพ่กั(43คนx28คนืx750บาท=64,500บาท) 
    

    -ผูร้บัผดิชอบแผนฯ/โครงการฯ -ค่าอาหารครบทุกมือ้(2วนัx43คนx800บาท=68,800บาท)     
  จ านวน  15  คน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(43คนx4มือ้x50บาท=8,600บาท)     
  รวม 43  คน -ค่ากระดาษบรู๊ฟ(50แผ่นx5บาท=250บาท)     
           

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดงบประมาณ สถานท่ี ผู้รบัผิดชอบ 
    -ค่ากระดาษเอ4(10รมีx140บาท=1,400บาท)     
    -ค่าซองใส่เอกสารพลาสตกิเนื้อPVCใส     
    (43คนx32บาท=1,084บาท)     
    -ค่าดนิสอ(8โหลx55บาท=440บาท     
    ค่าจา้งเหมาวสัดุ/อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจดังาน     
    (เครื่องเสยีง/ประดบัเวท/ีโต๊ะ/เกา้อี)้=10,000บาท     

    
-ค่าจา้งเหมาตกแต่ง/จดัสถานทีร่วมคา่ตดิตัง้/รือ้ถอน=6,000
บาท     

    -ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย(กวา้ง2เมตรxยาว6เมตร=2,000บาท     

    
-ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารขอ้มลูสภาพปัจจุบนั/สถานการณ์
ปัญหา     

     (45เล่มx200บาท=9,000บาท)     
    -ค่าหอ้งสมัมนา(2วนัx3,500บาท=7,000บาท)     
    -ปากกาเมจกิ(10กล่องx155บาท=1,550บาท)     
    -สชีอลก์(10กล่องx45บาท=450บาท)     
          
          

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

การจดัท าแผนยุทธศาสตรแ์ละประเมินการบรรลุแผนยุทธศาสตร ์
18 - 20 สิงหาคม  2560 


