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แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลเขาคชิฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระยะ 5 ปี (2561 – 2565) 
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วิสัยทัศน์ 
  เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพช้ันน า เป็นเลิศด้านบริการแพทย์แผนไทย ทันสมัยดา้นเทคโนโลยี ประชาชนสุขภาพดี ภาคเีครือข่ายมีส่วนรว่ม 
   

ความหมายของวิสัยทัศน์   
  1. เครือข่ายบริการสุขภาพช้ันน า หมายถึง ระบบบริการมาตรฐานและปลอดภัย การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรี 
  2. เป็นเลิศด้านบริการแพทย์แผนไทย หมายถึง เครือข่ายบริการสุขภาพเขาคิชฌกูฏน าการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการจัดบริการด้านการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้รับบริการ 
  3. ทันสมัยด้านเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุน 
  4. ประชาชนมีสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนในเครือข่ายเขาคิชฌกูฏ มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงสวัสดิภาพทางสังคมที่มั่นคงและปลอดภัย  
  5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม หมายถึง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ชุมชน ชมรมสุขภาพ องค์กรประชาชน และภาคเอกชน มี ส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพ และสนับสนุนประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 

พันธกิจ 
1. ด้านบริการ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ไดม้าตรฐานและปลอดภัย  
2. ด้านบริการ : ส่งเสรมิภาคเีครือข่ายใหม้ีส่วนร่วมในการจดัการดา้นสุขภาพ 
3. ด้านกระบวนการภายใน : ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีในการพัฒนางาน 

  4. ด้านองค์กร : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มปีระสิทธิภาพ 
  5. ด้านการพัฒนาและเรยีนรู ้: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม้ีสมรรถนะสูง 
 

เข็มมุ่ง 

  ปี 2561 
  พัฒนาระบบช่องทางด่วนส าหรับผูป้่วยฉุกเฉิน (Fast Track : Stroke & Sepsis) 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
Strategic Objective 
S1 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
S2 พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
S3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ 
S4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
S5 ส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

 

ค่านิยม       
“ฉลาดเรียนรู้ ฟูเฟื่องนวัตกรรม ทีมงานล้ าเลิศ ก่อเกิดทิศทางน า งามล้ าน้ าใจบริการ”  

 

SOULS = จิตวิญญาณ 
S = Smart (ฉลาดในการเรียนรู้) 
O = Originality (สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ) 
U = Unity (ท างานเป็นทีม) 
L = Leadership (มุ่งมั่นในการน าองค์กร) 
S = Service Mind (บริการด้วยใจ) 
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เป้าหมาย (Goals)  
ด้านผู้รบับริการ ด้านองค์กร ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร 

1. Thai Herbal & Thai 
Traditional Medicine 

2. Standard & Safety 1. Community Partnership 1. Efficiency of Financial & Fiscal 
Management 
2. Digital Transformation  
 

1. Knowledge Management 
2. Values “SOULS” 
  - Smart  
  - Originality 
  - Unity  
  - Leadership 
  - Service Mind    

SO1 พัฒนาด้านการแพทย์แผน
ไทยให้ไดม้าตรฐานและ
ปลอดภัย 

SO2 พัฒนาระบบบริการให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

SO3 ส่งเสรมิภาคเีครือข่ายใหม้ีส่วนร่วม
ในการจัดการด้านสุขภาพ 

SO4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

SO5 ส่งเสรมิให้บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้มสีมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน 

 

การวิเคราะห์องค์กร  
SWOT Matrix  

โครงสร้างขององค์กร (Structure) 
จุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weaknesses) 

Strategy นโยบายของโรงพยาบาลในการจัดองค์กรใหต้อบสนองกระทรวงสาธารณสุข 
Structure ผังองค์กรจัดตามนโยบายของรัฐบาล 
Systems ระบบโครงสร้างชัดเจน ประกอบด้วย ระบบบรหิาร ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบ
บริการ และระบบการจดัการความรู้ (วิชาการ) 
Style ผู้บริหารสูงสดุให้อ านาจหัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างานในการบริหารจดัการองค์กรของ
ตนเอง 
Staff โครงสร้างของคนในองค์กรมีขนาดพอเหมาะในการบริหารจดัการ 
Skills มีความรู้และทักษะในงานของตนเอง 
Shared Values มีการคดิสายธารแห่งคุณค่าขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

Strategy ยังไม่มีการก ากับติดตามการด าเนินงานในการจัดองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ 
Structure ผังองค์กรในกลุ่มการพยาบาลไม่ชัดเจน ท าให้ขาดประสทิธิภาพในการบังคับบัญชา 
Systems ขาดระบบการก ากับตดิตาม ระบบประสานงานไม่มีประสทิธิภาพ 
Style ผู้บริหารสูงสดุเปิดโอกาสใหท้ีมน า/ หัวหน้างานบริหารจดัการมากเกินไปโดยไมส่รุปสิ่งที่
ส าคัญที่ควรจัดการ 
Staff คนไม่ยึดระบบในการด าเนินการ/ ยังไม่ปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนด สัดส่วนของคนในองค์กร
บางหน่วยงานไม่สมดลุ 
Skills ขาดทักษะในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/ ขาดการท างานเป็นทีม 
Shared Values ขาดการน าสายธารคุณค่าขององค์การลงสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ระบบบริการ (Services) 

จุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weaknesses) 
Strategy มีนโยบายในการจดับริการผสมผสานงานแพทย์แผนไทย 
Structure โครงสร้างชัดเจน 
Systems มีระบบ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานและระบบมาตรฐานการแพทย์แผนไทยท่ีได้
มาตรฐาน 
Style ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาระบบงานผสมผสานงานแพทย์แผนไทย 
Staff บุคลากรจบด้านแพทย์แผนไทยโดยตรง 
Skills มีความรู้ความสามารถ และวุฒิบัตรรับรอง 
Shared Values คุณค่าของการแพทย์แผนไทยในอ าเภอเขาคิชฌกฏูเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
จันทบุร ี

Strategy นโยบายในการพัฒนาไม่ชัดเจน 
Systems ระบบไม่เข้มแข็ง ยังไม่เห็นความส าคัญของระบบคู่ขนาน 
Style ผู้บริหารสนับสนุนช้าและไม่ระบุชัดเจน 
Staff มจี านวนน้อยไมเ่พียงพอ กับการบริการ ยังไมม่ีความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
Skills ไม่ยอมรับความรู้ใหม่ๆ หรือแหล่งอื่นๆ 
Shared Values บุคลากรส่วนใหญ่ยังไมเ่ห็นคณุค่าร่วมด้านการจัดบริการแพทย์แผนไทย 

 
บุคลากร (Man) 

จุดแข็ง(S-Strengths) จุดอ่อน(W-Weaknesses) 
Strategy มีนโยบายการพัฒนาบคุลากรตาม SVP 
Structure มีโครงสร้างชัดเจน 
Systems ระบบเปดิโอกาสให้พัฒนาตามความสนใจ 1 ครั้งต่อคนตอ่ปี 
Style เน้นการพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานจริง 
Staff บางส่วนมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาตนเอง 
Skills มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Shared Values องค์กรมีความมุง่มั่นที่จะให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาตนเอง 

Strategy ขาดเป้าหมายและแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
Structure คณะกรรมการ CHRO ไม่ได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
Systems ขาดการวิเคราะหส์่วนขาดของการพัฒนาตามนโยบายและเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 
Systems ขาดการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
Style เป้าหมายในการพัฒนาไม่ชดัเจน 
Staff ไม่รับผิดชอบในการเข้ารับการอบรมและน าผลทีไ่ด้จากการอบรมมาพัฒนาระบบ 
Skills ไม่มีการถามเจ้าหนา้ที่ในการพัฒนาตนเอง 
Shared Values องค์กรไม่ชี้น านโยบายในการพัฒนาท่ีชัดเจน 
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วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Material) 

จุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weaknesses) 
Strategy มีการบริหารจัดการวัสด ุเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่รวดเร็ว  
Structure มีโครงสร้างชัดเจนในกระบวนการพัฒนาคณุภาพ  
Systems มีระบบการสอบเทียบเครื่องมือ 
Style มุ่งเน้นในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่มีการใช้งบประมาณราคาสูง ซึ่งต้องอาศัย
งบประมาณจากส่วนกลาง 
Staff ผู้บริหารสูงสดุให้จัดซื้อ /จัดหาตามความจ าเป็น 
Skills บางคน บางกลุ่มมีความรู้และทักษะกับเครื่องมือเครื่องใช้ในหน่วยงาน 
Shared Values มีการเอื้อประโยชน์ในการใช้วัสดุ เครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ส าคัญร่วมกัน 

Strategy ไม่มีการวางแผนระยะยาวในการประมาณการการจัดซื้อจดัจ้าง  
Structure ในโครงสร้างขาดความเข้มแข็งในการด าเนินการ 
Systems ระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือยังขาดประสิทธิภาพ ลดัขั้นตอนในการจัดซื้อจดัจ้าง ท าให้
ผิดระเบียบ / แผนการจัดซื้อจดัจ้างไม่สอดคล้องกับงบประมาณ 
Style ผู้บริหารตัดงบประมาณมากเกินไปท าให้ไม่สามารถจดัหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนา
ได้ / การสนับสนุนของกองวิศวกรรมความปลอดภัยลดระยะเวลาในการสนับสนุนสอบเทยีบ
เครื่องมือ ท าให้ไมส่ามารถสอบเทยีบได้ครบตามความจ าเป็น 
Staff ขาดการก ากับตดิตามตามแนวทางที่ก าหนด  ผู้จัดหาวสัดุอุปกรณ์ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างไม่
ตรงตามความต้องการ 
Skills ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ไมด่ี เนื่องจากขาดการอบรมใหค้วามรู้และทักษะในการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือในการท างาน 
Shared Values ขาดการปลูกฝังค่านิยมในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

 
การเงิน (Money) 

จุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weaknesses) 
Strategy นโยบายด้านการเงินการคลังชัดเจน 
Structure จัดตั้งคณะกรรมการ CFO ชัดเจน 
Systems เป็นระบบทีไ่ดร้ับการถา่ยทอดมาจากส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม 
Style ผู้อ านวยการมีจดุเน้นและความรู้ด้านการบรหิารการเงินการคลังเป็นอย่างด ีและตรวจ
ติดตามสถานะทางการเงินอย่างใกล้ชิด 
Staff นักการบัญชีและการเงินมีความละเอียดรอบคอบ 
Skills นักการบัญชีและการเงินมีความรู้ความเข้าในระบบการเงินและบัญชีอย่างด ี
Shared Values คณะกรรมการ CFO เห็นคุณค่าของการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 

Structure เป็นโครงสร้างที่เพ่ิงเริม่ด าเนินการ ยังไมม่ีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร คณะกรรมการยังขาด
การพัฒนาศักยภาพตนเอง 
Systems ก าลังพัฒนาระบบอย่างเป็นรูปธรรม ยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังอย่าง
ชัดเจน 
Style ลักษณะการถ่ายทอดนโยบายมุ่งเน้นให้คณะกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง 
Staff ยังไม่มีความรู้และขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาระบบ ไม่สามารถตดัสินใจเองได้ 
Staff ขาดบุคลากร (การเงิน) 
Skills เจ้าหน้าท่ีพัสดุของแตล่ะกลุม่งานส่งเอกสารล่าช้า 
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การเงิน (Money) 
จุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weaknesses) 

Skills คณะกรรมการ CFO ยังไมม่ีความรู้และทักษะในการตรวจสอบ ก ากับติดตามระบบการเงิน
และการคลัง 
Skills ขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระบบเรียกเก็บ (เงินสอย) 
Shared Values คุณค่าของระบบการเงินการคลังยังไม่ถูกถ่ายทอดสูร่ะดับปฏิบัต ิ

 
การบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน(W-Weaknesses) 
Strategy มีนโยบายในการบริหารจัดการที่มีทิศทางชัดเจน 
Structure มีโครงสร้างการบริหารจัดการตามระบบราชการ  
Systems เปิดโอกาสให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทางการบริหาร 
Style โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
Staff มีการจัดสรรบุคลากรในหนว่ยงานท่ีส าคัญและเป็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
Skills ผู้บริหารมีทักษะในการประสานและท างานร่วมกัน 
 

Strategy ขาดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
Structure หน่วยงานท่ีส าคญัและเป็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เพิ่งเริ่มก่อตั้งเป็นรูปธรรม 
Systems การบริหารจัดการบางกลุ่มไม่สามารถบริหารจัดการไดต้ามสายบังคับบญัชา / ขาดระบบ
ในการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ / มีอตัราสูงในการบริหารจัดการ 
Style ผู้บริหารมีแนวคิดการตดัสนิใจแบบประชาธิปไตย 
Staff ขาดประสบการณ์ในการบรหิารจัดการที่ทันสมยัและสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 
Skills ขาดทักษะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
Shared Values ขาดการสร้างคณุค่าของการบรหิารจดัการ 

 
Social Factors (สภาพสังคม กระแสสังคม ประชากร) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Social มีการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. 
Social สังคมยอมรับคณุภาพของยาสมุนไพรและบริการแพทย์แผนไทย 
Social สังคมยอมรับและน าผลการวิจัยไปใช้มากขึ้น 
Social สังคมกึ่งเมืองเป็นช่องทางในการเผยแพร่สิ้นคา้และบริการทางตรง (ปากต่อปาก) 
Social สังคมมีวัฒนธรรมชองที่ชุมชนเอกลักษณ์ของอ าเภอ และมภีูมิปัญญาพื้นบ้านตาม
วัฒนธรรมชอง (เช่น สมุนไพรชอง) 

 
Social การกระจายความรูเ้รื่องยาสมุนไพรในชุมชนยังอยู่ในวงแคบ 
Social สังคมยังน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาน้อย 
Social สังคมกึ่งเมืองมีรูปแบบการรักษาแพทย์แผนปจัจุบัน และผลติภัณฑ์ที่สั่งซื้อออนไลน์หรือ
ตัวแทนจ าหน่าย 
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Social Factors (สภาพสังคม กระแสสังคม ประชากร) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Social นิยมใช้สารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกมากข้ึน 
Social ชุมชนให้ความส าคัญด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารบริการให้
เหมาะสม 

 
Social สังคมมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศยังไม่ครอบคลมุทั้งหมด 
Social สังคมมีความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ ์ดังนั้นจึงก่อให้เกิดภาวะพึ่งพิงสูง 

 
Legal Factors (ความชัดเจนของระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Legal มีระบบตรวจสอบภายใน (ITA) ที่มีประสิทธิภาพ 
Legal ระเบยีบราชการเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
Legal มีการจดัตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยเพื่อให้เอื้อต่อการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอยา่ง 
และสนบัสนุนนักวิจัยใหส้ามารถท าการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Legal มีบัญชียาหลักและกฎหมายก ากับติดตามการผลิตและใช้ผลติภัณฑ์ที่ทันสมัย 
Legal กฎหมายรองรับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
Legal ข้อก าหนด และกฎระเบียบด้านสุขภาพ เอื้อต่อการท างานร่วมกับชุมชน 

Legal การน าระบบการเงินการคลังไปใช้ไม่มปีระสิทธิภาพ 
Legal การก าหนดให้ท างานวิจัยและพัฒนายังจ ากัดอยู่ในวงแคบ 
Legal กระบวนการในการขออนุญาตการผลิตตามมาตรฐาน GMP ยาก 
Legal กฎหมายไมส่อดคล้องต่อการเปลีย่นแปลงขอเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
Legal กสธ. เน้นให้ดูแลสุขภาพ ผูสู้งอายุ และผู้พิการมากข้ึน ท าให้จัดสรรเวลาไปปฏิบัติงานด้านอื่น
ได้น้อยลง 

 
Economic Factors (สภาพเศรษฐกจิ งบประมาณขององค์กร) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Economic มีงบประมาณจัดสรรในการด าเนินการเพื่อจัดบริการส าหรับผู้ป่วยแต่ละกลุม่ 
Economic ส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑส์ุขภาพ (ด้านสมุนไพร) ลดการพึ่งพายาและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ 
Economic มีการจดัสรรงบประมาณอย่างชัดเจนด้านการพัฒนาและวิจัย 
Economic เศรษฐกิจดีมีก าลังซื้อด้านการใช้ผลิตภณัฑส์มุนไพร 
Economic ส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 

Economic การจดัสรรงบช่วยเหลือ (CF) ลดลง 
Economic นโยบายด้านเศรษฐกจิที่เกี่ยวเนื่องกับบุคลากรถูกจ ากัดวงเงินไม่เกิน 60% ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
Economic งบประมาณในการด าเนินงานด้านการจดัการความรูม้ีการจัดสรร แต่เง่ือนไขในการ
ปฏิบัติยังเป็นอุปสรรคในการด าเนนิการ 
Economic เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเทศกาลและฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม ้
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Economic Factors (สภาพเศรษฐกจิ งบประมาณขององค์กร) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Economic งบประมาณและการลงทุนด้านสุขภาพได้รับการสนับสนนุจากหน่วยงานระดับสูง 
และชุมชน 

Economic การจดัสรรไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอปุกรณ์ในการจัดท าระบบข้อมูล
และสารสนเทศ 
Economic ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นกระตุ้นให้คนท างานต้องมีคา่ตอบแทน ดังนั้นจึงมองหา
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการท างานส่วนรวมมากข้ึน 

 
Political Factors (การเมือง การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Political นโยบายการเงินการคลงัได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบจากส่วนกลาง 
Political นโยบายไทยแลนด์ 4.0ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรด้านการแพทย์แผนไทย 
Political นโยบายด้านการจัดการความรู้ชัดเจน โดยเฉพาะการวจิัยในงานประจ า 
Political มีนโยบายให้เป็นเมืองสมุนไพรจากกระทรวง 
Political ได้รับงบประมาณก่อสรา้งอาคารผลิต อาคารแผนไทย และสปา 
Political รัฐบาลสนับสนุนให้มีการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
Political นโยบายระดับสูงมุ่งเน้นการท างานด้านสุขภาพโดยการมสีว่นร่วมของชุมชนอย่าง
ชัดเจน 

Political การตัดงบประมาณในสว่นกลางไม่เหมาะสม (มากเกิน) 
Political การแปลงนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบตัิยังไม่ชัดเจน 
Political นโยบายถูกก าหนดใหด้ าเนินการในระดับปฏิบตั ิแต่การวจิัยเชิงระบบยังมีน้อย 
Political นโยบายเร่งด่วนท าให้พ้ืนท่ีไม่พร้อมส าหรบัการด าเนินการพัฒนา 
Political นโยบายไม่เหมาะส าหรบัผู้ปฏิบตัิและการใช้งานจริง 
Political การสื่อสารนโยบายไม่ทั่วถึง 
Political นโยบายระดับประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาในองค์การเปน็นโยบายที่เร่งรัดในการ
ด าเนินงาน ซึ่งท าให้ไมส่ามารถตอบสนองได้ทัน 

 
Technological Factors (การลงทุนด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Technological มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบสิทธิ 
Technological สามารถเรยีนรู้ดา้นการแพทย์แผนไทยด้วย e-Learning 
 

Technological ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เสถียรเนื่องจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับบ่อย 
Technological บุคลากรใช้เวลาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีดา้นการบันเทิงแต่ไมไ่ด้ใช้ในด้านการพัฒนา
ตนเอง 
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Technological Factors (การลงทุนด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Technological สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานท่ีน ามาใช้ในการวิจัยได้มากข้ึน 
 
Technological เทคโนโลยีสนับสนุนให้สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการได้หลาย
ช่องทาง ได้แก่ Website  Application (จองคิวตรวจ) 
Technological เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าและสนับสนุนใหส้ามารถสร้างสรรคผ์ลงานได้ง่ายขึ้น 
Technological เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าช่วยให้การประสานงานในภาคีเครือข่ายเป็นไปได้รวดเร็ว 
เช่น Line, Facebook 

Technological การน าเสนอข้อมูลในการพัฒนายังไม่ไดร้ับการกลั่นกรองให้เหมาะสมก่อนการมา
เผยแพร ่
Technological มีคู่แข่งบนโลกออนไลน ์และการประชาสมัพันธ์ทางช่องทางอื่น 
Technological บุคลากรเคลื่อนย้ายไปสู่แหล่งงานท่ีมีค่าตอบแทนสูงกว่า 
Technological ประสิทธิภาพของเทคโนโลยสีูง แต่ใช้ไม่คุม้ค่า ราคาแพงเกินก าลังงบประมาณใน
การจัดซื้อจดัหา 
Technological การใช้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นไปในทางบันเทิงมากกว่าการน ามาใช้
ประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ 

 
Environmental Factors (ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) 

โอกาส (O-Opportunities) อุปสรรค (T-Threats) 
Environmental มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและแพทย์แผนไทย 
Environmental สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและวจิัยด้านสมุนไพร การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
Environmental ภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกและผลติสมุนไพร มีสมุนไพรพื้นบ้านหลากหลาย
ชนิด 
Environmental – เอื้อต่อการเขา้ถึงข้อมูลและสารสนเทศ 
 
Environmental ความเป็นเมืองท าให้ระบบต่างๆ ถูกขับเคลื่อนอยา่งรวดเร็ว 

 
Environmental มีเครือข่าย R2R ภาคตะวันออกอยู่ท่ี รพ.พระปกเกล้า 
 
Environmental อยู่ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท าให้ปนเปื้อนสารเคม ี
 
Environmental ระบบไฟฟ้าไมเ่สถึยร ขณะเกิดความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ กระทบต่อการ
ท างานของระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
Environmental ความรวดเร็วของระบบท าให้คนบางกลุ่มกลายเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม 
โดยเฉพาะ ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และเด็ก 
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กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ส าคญัจาก SWOT Analysis 

S-O  Strategies 
(รุกไปข้างหน้า) 

S-T  Strategies 
(สร้างพันธมิตร) 

W-O  Strategies 
(พัฒนาภายใน) 

W-T  Strategies 
(ปรับเปลี่ยนภายใน) 

(1)พัฒนากระบวนการผลิตในโรงงานผลติ
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
(2)พัฒนาระบบการด้านการแพทย์แผนไทย ใน
การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟืน้ฟู
ผู้รับบริการใหไ้ด้มาตรฐานและปลอดภัย 

(3)ยกระดับคณุภาพบริการดา้นการแพทย์
ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานและปลอดภยั 
(4) พัฒนาระบบบริการดา้นสุขภาพตาม 
Service Plan ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
(5) สร้างเสรมิความสามารถและทักษะของ
ประชาชนในการจัดการตนเองด้านสุขภาพ 
(6)ส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
ส าหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ  
(7)พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภยั
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

(8)ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เข้ามาใช้ในการเพิ่มคณุภาพระบบบริการ 
ระบบบรหิาร และการจัดการข้อมลู 
(9)สนับสนุนการพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
ระบบการเงินการคลัง 

(10) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะดา้น
การวิจัยและพัฒนา (Smart & Originality)  
(11) พัฒนาทักษะบุคลากรด้านพฤติกรรม
บริการ และการท างานเป็นทีม (Service 
Mind & Unity) 
(12) ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะด้านการน า
องค์กร (Leadership) 
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ด้านผู้รบับริการ ด้านองค์กร ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร 
S1 พัฒนาด้านการแพทย์แผน
ไทยให้ไดม้าตรฐานและ
ปลอดภัย 

S2 พัฒนาระบบบริการใหไ้ด้
มาตรฐานและปลอดภัย 

S3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มสี่วนร่วมใน
การจัดการด้านสุขภาพ 

S4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

S5 ส่งเสริมบคุลากรในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้มสีมรรถนะสูง 

1. Thai Herbal & Thai 
Traditional Medicine 

2. Standard & Safety 1. Community Partnership 1. Efficiency of Financial & Fiscal 
Management 
2. Digital Transformation  
 

1. Knowledge Management 
2. Values “SOULS” 
  - Smart  
  - Originality 
  - Unity  
  - Leadership 
  - Service Mind    

(1)พัฒนากระบวนการผลิตใน
โรงงานผลติสมุนไพรใหไ้ด้
มาตรฐาน 
(2)พัฒนาระบบการแพทย์แผน
ไทย ในการรักษา ป้องกัน 
ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้รบับริการให้
ได้มาตรฐานและปลอดภยั 

(3)ยกระดับคณุภาพบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินใหไ้ด้
มาตรฐานและปลอดภัย 
(4) พัฒนาระบบบริการดา้น
สุขภาพตาม Service Plan ให้
ได้มาตรฐานและปลอดภยั 

(5) สร้างเสรมิความสามารถและทักษะ
ของประชาชนในการจัดการตนเองด้าน
สุขภาพ 
(6)ส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายสุขภาพใน
ชุมชนส าหรับดูแลผู้ป่วยกลุม่โรคส าคัญ  
(7)พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภยั
สุขภาพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

(8)ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเพิ่มคณุภาพ
ระบบบริการ ระบบบริหาร และการ
จัดการข้อมลู 
(9)สนับสนุนการพัฒนาดา้นการบริหาร
จัดการระบบการเงินการคลัง 

(10) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา 
(Smart & Originality)  
(11) พัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
พฤติกรรมบริการ และการท างานเป็น
ทีม (Service Mind & Unity) 
(12) ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะด้าน
การน าองค์กร (Leadership) 
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ความท้าทายขององค์กร 
 

ความท้าทายขององค์กร กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1 การพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

1)พัฒนากระบวนการผลิตในโรงงานผลติสมุนไพรใหไ้ด้มาตรฐาน 1 การผลติสมุนไพรผ่านมาตรฐาน GMP  
 

 

2)พัฒนาระบบการด้านการแพทยแ์ผนไทย ในการรักษา ป้องกัน 
ส่งเสริม และฟื้นฟูผู้รับบริการใหไ้ด้มาตรฐานและปลอดภัย 

2 ร้อยละของผูป้่วยนอกท่ีได้รับบรกิาร 4 มิติด้วยศาสตร์การแพทย์  
แผนไทย 

2 การพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

3)ยกระดับคณุภาพบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

3 อัตราการเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วย Stroke & Sepsis 

 4) พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพตาม Service Plan ให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

4 อุบัติการณ์การเกิดความเสี่ยงทางคลินิกระดับ E-I  
5 อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ 
6 อัตราการเกดิโรคเรื้อรังรายใหม ่
7 อัตราการควบคุมโรคเรื้อรัง 
8 อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้ของผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรัง  
9 อัตราตายกลุ่มโรคส าคัญ 
10 อัตราการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 

3 การจัดการด้านสุขภาพในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

5) สรา้งเสรมิความสามารถและทกัษะของประชาชนในการจัดการ
ตนเองด้านสุขภาพ 

11 อัตรา Pre DM ป่วยเป็น DM 
12 อัตรา Pre HT ป่วยเป็น HT 
13 อัตรา COPD Revisit-ER ใน 48 ช่ัวโมง 

 6)ส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายสุขภาพในชุมชนส าหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค
ส าคัญ  

14 อัตราผู้ป่วยได้รับการดูแลด้วยทีมดูแลผู้ป่วยในชุมชนตามมาตรฐาน 

 7)พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 15 ความทันเวลาในการสอบสวนโรคเฉพาะราย 
16 ความทันเวลาของการรายงาน รง.506 
17 คุณภาพของการสอบสวนโรค 



หน้า 14 จาก 40 
 

ความท้าทายขององค์กร กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
4 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ 

8)ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเพิ่มคณุภาพ
ระบบบริการ ระบบบริหาร และการจัดการข้อมูล 

18 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
19 อัตราความไม่พร้อมใช้ของระบบ 
20 จ านวนนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนับสนุนระบบ 

  9)สนับสนุนการพัฒนาด้านการบรหิารจัดการระบบการเงินการคลัง 21 ระดับความสี่ยงทางการเงินการคลัง 
5 การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศกัยภาพ
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงในการปฏบิัติงาน 

10) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยและพัฒนา 
(Smart & Originality)  

22 จ านวน R2R & BP & Innovation 

 11) พัฒนาทักษะบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการ และการท างานเปน็ทีม 
(Service Mind & Unity) 

23 อัตราข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ 

 

12) ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะด้านการน าองค์กร (Leadership) 24 จ านวนบุคลากรที่รับการอบรมหลักสตูรผู้บริหาร 
25 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเจรจาไกล่เกลี่ย 
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ตารางสรุปแผนยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนากระบวนการผลิตในโรงงานผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน  

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

1 การพัฒนา
ด้าน
การแพทย์
แผนไทยใหไ้ด้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

1) พัฒนา
กระบวน การ
ผลิตใน
โรงงานผลติ
สมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน 

 1) กระบวนการ
ผลิตสมุนไพรได้
มาตรฐาน GMP 
  

1.1 เพื่อพัฒนาสูตรต ารับ
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
1.2 เพื่อประกันคุณภาพ
สมุนไพรให้ผ่านมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
1.3 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผลติ
สมุนไพรมสีมรรถนะตรง
ตามมาตรฐานการผลิต 
1.4 เพื่อให้บุคลากรและ
เครือข่ายมีความรูเ้รื่อง
เทคโนโลยีการแปรรูป
สมุนไพร และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ ์
1.5 เพื่อให้ส่งเสริมให้
บุคลากรใช้สมุนไพร ในงาน 
Antibiotic Smart Use 

1) โครงการพัฒนาสูตรต ารับสมุนไพร เพื่อ
ส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรค 
2) ประกันคุณภาพสมุนไพร 
2.1 วิเคราะห์คณุภาพผลติภณัฑ ์
2.2 ทดสอบความเที่ยงเครื่องมือ  
3) โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้เจ้าหน้าที่
ผลิตยาสมุนไพร และพัฒนาผลติภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑ ์
4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป สมุนไพร 
5) โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในงาน 
Antibiotic Smart Use 

1 การผลติสมุนไพร
ผ่านมาตรฐาน 
GMP  
 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน - พัฒนาสมรรถนะในการผลิต
สมุนไพรของเจ้าหน้าท่ีตาม
มาตรฐานการผลิต 
- พัฒนาความรู้และทักษะ 
ของบุคลากรและเครือข่ายใน
ชุมชนให้มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีการแปรรูป
สมุนไพร และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ ์
- พัฒนาความรู้และทักษะ 
ของบุคลากรในการใช้
สมุนไพร ในงาน Antibiotic 
Smart Use 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบการด้านการแพทย์แผนไทย ในการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูผู้รับบริการให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

1 การ
พัฒนาด้าน
การแพทย์
แผนไทยให้
ได้มาตรฐาน
และ
ปลอดภัย 

2) พัฒนา
ระบบการด้าน
การแพทย์
แผนไทย ใน
การรักษา 
ป้องกัน 
ส่งเสริมและ
ฟื้นฟู
ผู้รับบริการให้
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

2) เพิ่มคณุภาพ
บริการแพทย์
แผนไทยใหไ้ด้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

2.1 เพื่อขยายขอบข่าย
บริการดา้นการแพทย์แผน
ไทยที่มมีาตรฐานและ
ปลอดภัยสู่เครือข่าย
บริการสุขภาพและชุมชน 
2.2 เพื่อพัฒนาการ
จัดบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยใน รพ. 
อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
2.3 เพื่อส่งเสริมการ
จัดบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยเชิงรุก
ในชุมชน 
2.4 เพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลสู่กระบวนการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
 

1) ขยายขอบข่ายบริการดา้นการแพทย์แผน
ไทย 
1.1 จัดบริการสุขภาพผสมผสานการแพทย์
แผนไทยใน รพ.สต. อย่างมีคณุภาพและมี
มาตรฐาน 
1.2 จัดบริการ 4 มิติ ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในคลินิก 
OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน 
1.3 สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรใน  รพ.สต.  
2) พัฒนาการจัดบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยใน รพ. 
2.1 พัฒนา OPD แพทย์แผนไทย  
- ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ SMART 
OPD  
- ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการ
ดูแลผูป้่วย กลุ่มอาการ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
กลุ่มอาการท้องอืดท้องเฟ้อ และกลุ่มอาการ
ไข้หวัด (TTM First Line DRUGs) 
- จัดบริการผู้ป่วย กลุม่อาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ กลุม่อาการท้องอืดท้องเฟ้อ   

2 ร้อยละของ
ผู้ป่วยนอกท่ีไดร้ับ
บริการ 4 มิติด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทย 

38.12% 20% 30% 40% - พัฒนาบุคลากรด้านการ
นวดไทย หลักสูตร 330 
ช่ัวโมง 
- พัฒนาบุคลากรด้าน Pain 
Management ด้วย ศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
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2.5 เพื่อพัฒนา รพ.สต.   
สู่มาตรฐานบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  
2.6 เพื่อพัฒนากลไกการ
บริหารจดัการส่งเสริมและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายประยุกต์ใช้
สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ 
 

และกลุม่อาการไข้หวัด ตามแนวทาง TTM 
First Line DRUGs 
- คณะกรรมการ SMART OPD ติดตามและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน OPD แพทย์แผน
ไทยคู่ขนาน 
2.2 พัฒนา SMART OPD คลินิกพิเศษ
การแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ 
- คณะกรรมการ SMART OPD ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบ/แนวทางปฏิบตัิในการดูแล
ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์/ อัมพาต โรคข้อเข่า
เสื่อม โรคไมเกรน โรคภมูิแพ้ทางเดินหายใจ
ส่วนต้น (โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง) โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต  
- คณะกรรมการ SMART OPD ทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการตดิตามและประเมินผล 
- จัดตั้งคลินิกระงับปวด 
- ให้บริการแบบผสมผสานงานแพทย์แผน
ไทย แผนปัจจุบัน การท ากายภาพบ าบัด 
3) การจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผน
ไทยเชิงรุกในชุมชน 
3.1 ทีม PCC ทบทวนระบบการดแูลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายแบบบรูณาการด้วยการแพทย์
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แผนไทย 
3.2 ทีมแพทย์แผนไทยร่วมทมี PCC ดูแล
ผู้ป่วยกลุม่เป้าหมาย และ 
3.3 ติดตามประเมินผล 
คุณภาพและรูปแบบการจดับริการ
การแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน 
4) พัฒนาโรงพยาบาลสู่กระบวนการรับรอง
คุณภาพ 
4.1 ทีมแพทย์แผนไทยจัดท า CoP ระบบ
บริการแพทย์แผนไทยในสถานบรกิาร 
4.2 ทีมแพทย์แผนไทยจัดท าเอกสารการ
บริการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน HA 
แพทย์แผนไทย 
4.3 ทีมแพทย์แผนไทยจัดบริการตาม
มาตรฐาน รพ.สส.พท. และ HA แพทย์แผน
ไทย 
4.4 ประเมินระบบบริการแพทย์แผนไทย
ตามมาตรฐาน รพ.สส.พท. และ HA แพทย์
แผนไทย 
5) พัฒนา รพ.สต. สู่มาตรฐานบรกิาร 
5.1 จัดอบรมบุคลากรการแพทย์แผนไทย
ด้านการนวดไทย หลักสูตร 330 ช่ัวโมง แก่
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ประชาชนในชุมชน 
5.2 ส่งบุคลากรอบรม pain management 
6) การมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์
แผนไทยแบบมีส่วนร่วม 
6.2 โครงการ TO BE NUMBER ONE วิถี
ชุมชนน่าอยู่ส่งเสรมิการฟื้นฟูการแพทย์ 
แผนไทย 
6.3 โครงการส่งเสริมการออกก าลงักายแบบ
โยคะ 
6.4 โครงการภูมิปญัญาไทยใช้พืชสมุนไพร
ใกล้ตัว ปี 2562 
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2 การ
พัฒนาระบบ
บริการใหไ้ด้
มาตรฐาน
และ
ปลอดภัย 

3) ยกระดับ
คุณภาพ
บริการดา้น
การแพทย์
ฉุกเฉินให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

3) ระบบบริการ
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบข้อมลูการบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
3.2 เพิ่มคุณภาพระบบ
บริการห้องอุบัติเหตุตาม
มาตรฐาน ECS คุณภาพ 
3.3 เพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจดัการภาวะฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาล 
3.4 เพื่อให้บุคลากรในทีม
มีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1) ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
1.1 จัดท าสถติิบริการห้องฉุกเฉิน 
1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้อง
ฉุกเฉินภายใน 24 ช่ัวโมง 
1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิต
ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4 Audit เพื่อค้นหาโอกาสการพฒันา และ
จัดท าข้อเสนอแนะ 
1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจดัล าดับ
ความส าคญั 
1.6 น าแผนไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
1.7 ติดตามและประเมินผล 
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ   
2) ระบบบริการห้องอุบัติเหตตุามมาตรฐาน 
ECS คุณภาพ 
2.1 ประชุมคณะท างานพัฒนา ER คุณภาพ  

3 อัตราการเข้าถึง
ระบบบริการของ
ผู้ป่วย Stroke & 
Sepsis  
- Stroke 
- Sepsis 
 

 
 
 
 

55.78% 
100% 

 
 
 
 

50% 
100% 

 
 
 
 

55% 
100% 

 
 
 
 

60% 
100% 
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2.2 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน โดย
การเยี่ยมเชิงรุก 
2.3 การประเมินผลการด าเนินงาน ER 
คุณภาพ 1 ครั้ง (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
2.4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหอง
ฉุกเฉิน (ER Safety Goal)" 
- พัฒนาห้องฉุกเฉิน 
- จัดท าคูมือการจดับริการและการพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัย 
หองฉุกเฉิน" 
- พัฒนามาตรฐานข้อมลูหองฉุกเฉิน 
(Emergency Care Data Set)" 
2.5 พัฒนากลไกการบรหิารจดัการ ปรับปรุง
แนวทางด้านการรับส่งต่อผู้ป่วยท้ังในจังหวัด 
ในเขตและนอกเขตสุขภาพให้ไดม้าตรฐาน 
และเหมาะสมตามแตล่ะประเภทผูป้่วย 
3) การบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินใน
โรงพยาบาล 
3.1 ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
3.2 ทบทวนและวิเคราะหสาเหต ุ
การเสยีชีวิตและจัดท าแผนพัฒนา" 
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3.3 ประเมินความเสีย่งโดยใช Hospital 
Safety Index 
3.4 จัดท าแผนจัดการสาธารณภัยใน
โรงพยาบาล/แผนอพยพผปูวย (Hospital 
Evacuation Plan)" 
3.5 จัดระบบตามมาตรฐานของงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
3.6 เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัตกิารหน่วย
ปฐมพยาบาลเตรยีมระบบและการสื่อสาร,
เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ,์  จัดบุคลากร
ปฏิบัติงาน(เขาพระบาท,วัดพลวง),จัดยาและ
เวชภัณฑ์  
3.7 ซอมแผนและประเมินผลการซอมแผน 
- ฃ้อมแผนและฝึกอบรมการป้องกนัและ
ระงับอัคคีภัย 
- จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
อ าเภอ น าเสนอผลงานประกวดนวัตกรรม 
EMSด้านอุปกรณ์/ดา้นบริการและคัดเลือก
หน่วยบริการดีเด่น 
3.8 ประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน/ระบบ Fast Track 
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4) บุคลากรในทีมมีสมรรถนะสูง 
4.1 วางแผนการผลติ  
- ENP 
- PHTLS  
- PLAS 
- Pre-hos 
- ACLS 
- ATLS  
- การจัดการสาธารณภยัด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (Disaster) 
4.2 พัฒนาสมรรถนะตามหลักสตูรส าคญั 
CLS, Pocus, MERT, Mini-MERT, ER 
Management, EN/ENP 
- อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง ACLS, 
ATLS, PALS 
- อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน 
- อบรมฟื้นฟูอาสากู้ชีพระดับพ้ืนฐาน 
- อบรมบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมรับ
สาธารณภัย 
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- โครงการอบรม MINImert ระดบัอ าเภอ
หลักสตูร 2 วัน 
4.3 ความปลอดภัยบุคลากร (Ambulance 
Safety, Violence in ER) 
- ระบบกล้องวงจรปิด GPS การสือ่สารเต็ม
รูปแบบ 
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2 การ
พัฒนาระบบ
บริการใหไ้ด้
มาตรฐาน
และ
ปลอดภัย 

4) พัฒนา
ระบบบริการ
ด้านสุขภาพ
ตาม Service 
Plan ให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

4) ระบบบริการ
ตาม Service 
Plan ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

4.1 เพื่อยกระดับคณุภาพ
บริการ NCD Clinic ตาม
มาตรฐาน NCD Clinic 
Plus 
4.2 เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลที่ก าหนด 
(RDU) มีประสิทธิภาพ 
4.3 เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาทารก
แรกเกิดใหไ้ด้มาตรฐาน
และปลอดภัย 
4.4 เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลแบบประคับประคอง
ให้สามารถบริการได้อยา่ง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
4.5 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบการจดับริการ
สาขาสุขภาพจิตและจติ

1) ยกระดับคณุภาพบริการ NCD Clinic 
1.1 ประชุมผู้รับผิดชอบคณะกรรมการ NCD 
Clinic คุณภาพ 
1.2 น าเสนอผลงาน NCD Clinic คุณภาพ
ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ 
1.3 จัดตรวจรักษาผู้ป่วยแบบ One stop 
service 
1.4 จัดกลุ่มตรวจรักษาพยาบาลตามกลุ่ม
รักษาแทรกซ้อน 
1.5 จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังราย
ใหม ่
1.6 พัฒนา NCD คลินิกคุณภาพในสถาน
บริการทุกแห่ง 
1.7 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดระบบบริการสุขภาพผู้ป่วย NCD ใน
ชุมชน 
2) การด าเนินงานด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 
2.1 จัดตั้งและด าเนินการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน RDU 

4 อุบัติการณ์การ
เกิดความเสี่ยงทาง
คลินิกระดับ E-I  
5 อัตราความพึง
พอใจผู้รับบริการ 
6 อัตราการเกดิ
โรคเรื้อรังรายใหม ่
7 อัตราการ
ควบคุมโรคเรื้อรัง 
8 อัตราการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนท่ี
ป้องกันได้ของ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
- DM c 
Hypoglycemia 
- Foot: สูญเสีย
อวัยวะ 
- Diabetic 
retinopathy 

NA 
 
 

92.41% 
 

NA 
 

75.95% 
 
 
 
 
 
 

1.04% 
 

0.09% 
 

3.02% 
 

<25% 
 
 

85% 
 

20% 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

<10% 
 

<10% 
 

<10% 
 

<25% 
 
 

85% 
 

15% 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

<10% 
 

<10% 
 

<10% 
 

<25% 
 
 

85% 
 

10% 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

<10% 
 

<10% 
 

<10% 
 

- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมเพิ่มความรู้เรื่องการ
ดูแลผูป้่วยโรคเรื้อรัง 
- พัฒนาประสิทธิภาพการ
วินิจฉัยโรค การรักษา และ
การฟื้นฟูสภาพด้วยความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรทาง
การแพทย์และทมีสหวิชาชีพ 
- พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ PTC 
- อบรมความรู้และทักษะ
บุคลากรในการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลที่ก าหนด 
(RDU) บูรณาการการแพทย์
แผนไทย 
- อบรมบุคลากรสาขาทารก
แรกเกิดวิกฤต 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารบัการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ การ
ดูแลผูป้่วยระยะสุดท้าย
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เวชไห้ได้มาตรฐาน 
4.6 เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพสาขา
โรคมะเร็งให้มี
ประสิทธิภาพ 
4.7 พัฒนาการดูแลผู้ป่วย
เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวัง
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 
4.8 เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังให้ได้มาตรฐาน 
4.9 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริม  ป้องกัน
และลดปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

2.2 ทบทวนแนวทางการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลที่ก าหนด (RDU) บรูณาการ
การแพทย์แผนไทย ร่วมกับทีมน าทางคลินิก 
2.3 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลที่ก าหนด (RDU) 
2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมิน
การใช้ยาอย่างสมเหตสุมผลที่ก าหนด (RDU) 
2.5 ประเมินคณุภาพการสั่งจ่ายยาแก่ผู้มา
รับบริการเพื่อให้เกิดคณุภาพ ลดการดื้อยา 
การใช้ยาเกินขนาด 
3) ระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 
3.1 พัฒนาระบบบริการปกติ/ฉุกเฉิน 
3.2 พัฒนาหน่วยบริการให้มีความพร้อมใน
การฝากครรภ์และการคลอด 
3.3 พัฒนาห้องคลอดตามเกณฑ ์
4) ระบบการดูแลแบบประคับประคอง 
4.1 ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลแบบประคับประคอง โดยมี
พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Palliative Care เป็นเลขานุการ 
4.2 ทบทวนจัดท าแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของพื้นที่ 

9 อัตราตายกลุ่ม
โรคส าคัญ 
- อัตราผู้ป่วย 
Trauma เสียชีวิต
ใน 24 ช.ม. 
- Dead Rate of 
Sepsis 
10 อัตราการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
(RDU) 

 
 

0.91% 
 
 

4.76% 
 

25% 

 
 
0 
 
 
0 
 

50% 
 

 
 
0 
 
 
0 
 

50% 

 
 
0 
 
 
0 
 

50% 

(3วัน) 
- การอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีในการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองตาม
มาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย
ของชีวิต(ระยะเวลา 1/2 วัน
2รุ่น) 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม CKD 
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4.3 จัดให้สถานบริการทุกแห่งมีความพร้อม
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต 
4.4 ให้การรักษา/บรรเทาด้วย Strong 
Opioid Medication และจดัการดูแล
ผสมผสานการแพทย์แผนไทย หรอื
การแพทย์ทางเลือก เช่น สวดมนต์บ าบัด  
สมาธิบ าบดั  กดจุดบ าบดั การปรบัสมดลุ
ร่างกาย เป็นต้น 
4.5 จัดท า Advance Care Planning 
(ACP) และปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/
ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึงวาระสดุท้าย
และการจากไป (ผูป้่วยเสียชีวิต) 
4.6 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง  และการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
- จัดท าแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง มีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ร่วมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กร
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ในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ 
- สร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อ
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ประกาศใช้ มีการด าเนินการตามแนวทาง
เพื่อการดูแลทีต่่อเนื่อง และเพิม่การเข้าถึง
การไดร้ับดูแลแบบประคับประคอง 
- ส ารวจคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุน
ผู้ป่วย ให้สามารถยมืไปใช้ที่บ้านได้โดยมีการ
ประเมินความต้องการใช้อุปกรณ ์และมีการ
จัดหาให้เพียงพอ 
5) การจัดบริการสาขาสุขภาพจติและจิตเวช 
5.1 พัฒนาระบบบริการศูนย์ให้ค าปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial clinic) 
5.2 พัฒนาระบบบริการคลินิกจิตเวชเรื้อรัง
ต่อเนื่อง 
5.3 พัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได ้บันทึก
ข้อมูลโปรแกรมศูนย์พึ่งได้ของส านกับริหาร
การสาธารณสุข 
5.4 พัฒนาระบบบริการคลินิกคลายกังวล 
โดยใช้แพทย์ทางเลือก 
5.5 บันทึกข้อมูลผู้ท าร้ายตนเองใน
www.suicidethai.com เพื่อเป็นข้อมูลทาง
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สถิต ิเพื่อการพัฒนางานต่อไป 
5.6 ด าเนินการคัดกรองภาวะซมึเศร้าในกลุ่ม
เสี่ยง 5 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคจติ โรค
เรื้อรังทางกาย ผู้ที่ตดิสรุายาเสพตดิ หญิงตั้ง
และหลังคลอด กลุ่มผู้พิการเป็นตน้ และลง
บันทึกในรายที่มีภาวะซึมเศร้าในโปรแกรม
ระบบดูแลและเฝ้าระวังโรคซมึเศรา้ 
5.7 จัดตั้งกลุ่มไลนส์ุขภาพจิต "จิตดีที่
khaokhit" เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน
ในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตในเครอืข่าย
สุขภาพจิตอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
6) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพสาขา
โรคมะเร็ง 
6.1 จัดการส่งต่อ เพื่อการวินิจฉยัและรักษา
โรคมะเร็ง 
6.2 จัดท าทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาล 
(Hos Based) โดยใช้โปรแกรม Thai 
Cancer Based (TCB) 
6.3 ผู้ป่วยมะเร็งระยะสดุท้ายได้รบัการดูแล
แบบประคับประคอง และการดูแลต่อเนื่อง 
ที่บ้าน 
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7) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเพื่อคัดกรองและ
เฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม 
7.1 ประชาสัมพันธ์การตรวจคดักรองมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
7.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักเรื่องการดูแลความผดิปกติของเต้า
นม และสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
(Breast Self Examination : BSE) 
7.3 Screening and Early Detection โดย
บุคลากรสาธารณสุข (Clinical Breast 
Examination : CBE) 
7.4 ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู ด้วยวิธ ี
Pap smear 
7.5 ฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมดว้ยตนเอง 
โดย อสม.แกนน า 
8) พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรัง 
8.1 พัฒนาระบบการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน ทางไต  ในผู้ป่วยเบาหวาน
ความดัน 
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8.2 ให้ความรูผู้้ป่วยมภีาวะแทรกซ้อนทางไต 
ระยะ 3 - 5 
9) การส่งเสรมิ  ป้องกนัและลดปญัหายา
เสพติดในชุมชน 
9.1 สนับสนุนการด าเนินงานชมรมTo Be 
Number  One ในสถานศึกษา ชุมชน 
9.2 จัดมหกรรม To Be Number One ใน
ระดับอ าเภอ 
9.3 โครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
ชุมชนตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขยา
เสพติด 
9.4 จัดบริการบ าบดัรักษา ฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพและตดิตามประเมินผลผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพตดิ ในระบบสมัครใจ/บงัคับบ าบัด 
9.5 ประเมินคลินิกบ าบัดรักษายาเสพติดใน
โรงพยาบาลตามเกณฑม์าตรฐาน 
9.6 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในฐาน
ระบบรายงานระบบติดตามและเฝา้ระวัง
ปัญหายาเสพตดิ (บสต.) มคีุณภาพในสถาน
บริการ 
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Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

3 การ
จัดการดา้น
สุขภาพใน
ชุมชนให้มี
ประสิทธิ 
ภาพ 

5) สร้างเสรมิ
ความสามารถ
และทักษะของ
ประชาชนใน
การจัดการ
ตนเองด้าน
สุขภาพ 

5) เพิ่ม
ความสามารถ
และทักษะของ
ประชาชนในการ
จัดการตนเอง
ด้านสุขภาพ 

 1) รณรงคค์ัดกรองภาวะสุขภาพใน
ประชาชนท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
2) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่
เสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อ
ลดภาวะแทรกซ้อน 
3) ตรวจสารเคมตีกค้างในเกษตรกรและ
ประชาชนและให้ความรู้ในการจัดการตนเอง 
4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการ
จมน้ าของเด็กในชุมชน 
5) รณรงค์และเฝ้าระวังการเกิดอบุัติเหตุ
จราจรในช่วงเทศกาล 
6) ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
7) ส่งเสริมการเลิกบุหรี่และการจดัการ
ตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง 

11 อัตรา Pre DM 
ป่วยเป็น DM 
12 อัตรา Pre HT 
ป่วยเป็น HT 
13 อัตรา COPD 
Revisit-ER ใน 48 
ช่ัวโมง 
 
 
 

1.73% 
 

7.62% 
 

0.47% 
 

<5% 
 

<10% 
 

ลดลง 
 

<5% 
 

<10% 
 

ลดลง 
 

5% 
 

<10% 
 

ลดลง 
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กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมให้เกดิเครือข่ายสุขภาพในชุมชนส าหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

3 การ
จัดการดา้น
สุขภาพใน
ชุมชนให้มี
ประสิทธิ 
ภาพ 

6) ส่งเสริมให้
เกิดเครือข่าย
สุขภาพใน
ชุมชนส าหรับ
การดูแลผู้ป่วย
กลุ่มโรคส าคัญ 

6) เพิ่มศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายใน
การจัดการ
สุขภาพในชุมชน 

6.1 เพื่อสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

1) คัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ (Healthy 
Aging)  
2) พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟู ที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกบัสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายโุดยทีมสหวิชาชีพ 
3) จัดอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือการ
เคลื่อนไหว โดยการประสานงานจากนัก
กายภาพบ าบัดกับ รพศ. 
4) ผู้พิการรายใหมไ่ดร้ับการขึ้นทะเบียนผู้
พิการโดยการอ านวยความสะดวกจาก
ท้องถิ่นและทีมสหวิชาชีพ 
5) จัดกิจกรรมออกก าลังกาย ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ให้ความรู้เรื่องโรคที่กอ่ให้เกิด
ความพิการ ในชมรมผู้สูงอาย ุ
6) พัฒนาชมรมผู้สูงอายุท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต าบล 
Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคณุภาพ 

14 อัตราผู้ป่วย
ได้รับการดูแลด้วย
ทีมดูแลผู้ป่วยใน
ชุมชนตาม
มาตรฐาน 

NA 100% 100% 100% 1 อบรมผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care manager) 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ (Care giver) 
หรืออาสาสมัครดูแลผูสู้งอาย ุ
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กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

3 การ
จัดการดา้น
สุขภาพใน
ชุมชนให้มี
ประสิทธิ 
ภาพ 

7) พัฒนา
ระบบการเฝ้า
ระวังโรคและ
ภัยสุขภาพให้
มี
ประสิทธิภาพ 

7) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ภาคีเครือข่ายใน
การเฝา้ระวังโรค
และภยัสุขภาพ
ในชุมชน 

7.1 เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพในชุมชน 

1) ทบทวนคณะกรรมการและคณะท างาน
ทีม SRRT ระดับอ าเภอและ SRRT ระดับ
ต าบล 
2) สร้างความเข้มแข็งทีม SRRT ระดับ
หมู่บ้าน 
3) พัฒนาการบรหิารจดัการควบคมุป้องกัน
โรคในท้องถิ่น 

15 ความทันเวลา
ในการสอบสวน
โรคเฉพาะราย 
16 ความทันเวลา
ของการรายงาน 
รง.506 
17 คุณภาพของ
การสอบสวนโรค 

87% 
 
 

97.12% 
 
 

87% 

80% 
 
 

80% 
 
 

80% 
 

 

80% 
 
 

80% 
 
 

80% 
 

 

80% 
 
 

80% 
 
 

80% 
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กลยุทธ์ที ่8 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเพิ่มคุณภาพระบบบริการ ระบบบริหาร และการจัดการข้อมูล 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

4 การ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิ 
ภาพ 

8) ส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ 
เข้ามาใช้ใน
การเพิ่ม
คุณภาพระบบ
บริการ ระบบ
บริหาร และ
การจัดการ
ข้อมูล 

8) เพิ่มคุณภาพ
ระบบบริการ 
ระบบบรหิาร 
และการจัดการ
ข้อมูลโดยการใช้
เทโนโลย ี

 1) ก าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศ ในการเพิ่มคุณภาพระบบ
บริการ ระบบบริหาร และการจดัการข้อมูล 
2) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานมีการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการเพิ่ม
คุณภาพระบบบริการ ระบบบริหาร และการ
จัดการข้อมลู 
3) ก าหนดให้หน่วยงานและคลากรพัฒนา
งานในส่วนท่ีรับผิดชอบ เน้นการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการเพิ่ม
คุณภาพระบบบริการ ระบบบริหาร และการ
จัดการข้อมลู 
4) ทบทวนบทบาท ICT ในการเป็นพ่ีเลี้ยง
และผูฝ้ึกสอนกรณีพัฒนาระบบงานท่ีใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลกั 
5) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทักษะด้านการ
พัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
6) จัดท าแนวทางในการวางแผน พัฒนา
ระบบงานด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

18 อัตราความพึง
พอใจของผู้ใช้
ระบบ 
19 อัตราความไม่
พร้อมใช้ของระบบ 
20 จ านวน
นวัตกรรมทางดา้น
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนระบบ 
 
 
 

NA 
 
 

NA 
 

NA 

85% 
 
 
0 
 
1 

85% 
 
 
0 
 
1 

85% 
 
 
0 
 
1 
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กลยุทธ์ที ่9 สนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธภิาพ 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

4 การ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิ 
ภาพ 

9) สนับสนุน
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจดัการ
ระบบการเงิน
การคลังให้มี
ประสิทธิภาพ 

9.1) มีระบบ
และกลไกในการ
บริหารจดัการ
ระบบการเงิน
การคลังที่
คล่องตัว 
9.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
ระบบการเงิน
การคลัง 
9.3 เพิ่ม
งบประมาณใน
การบริหาร
จัดการ 

9.1.1 แผน planfin มี
ความเหมาะสมกับการ
จัดสรรงบประมาณและ
การจัดเก็บรายได ้
9.1.2 บุคลากรมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการระบบ
การเงินการคลัง 
9.2.1 ระบบการเงินการ
คลังโปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้
9.2.2 การใช้งบประมาณ
เป็นไปตามแผน 
9.3.1ท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการ
จัดหารายได ้

1) ระบบและกลไกในการบริหารจดัการ 
1.1 ก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดรับกับ
นโยบายหลักของประเทศและการจัดเก็บ
รายได ้
1.2 จัดตั้งคณะกรรมการบรหิารจดัการด้าน
การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่าย
งบประมาณ และคณะกรรมการจดัเก็บ
รายได ้
1.3 บูรณาการแผน planfin ให้สอดคล้อง
กับการเงินและบัญช ี
1.4 คณะกรรมการบริหารจัดการระบบ
การเงินการคลัง พัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณและระบบการจดัเก็บรายได้ 
1.5 จัดให้คณะกรรมการ CFO มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการบริหารการเงิน
การคลัง 
1.6 ก าหนดตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการระบบการเงินการคลัง 
 

21 ระดับความ
เสี่ยงทางการเงิน
การคลัง 
 

3 0 0 0  



หน้า 37 จาก 40 
 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

2) ประสิทธิภาพการจัดการระบบการเงิน
การคลัง 
2.1 จัดระบบการตรวจสอบภายในด้าน
การเงินการคลังระดับโรงพยาบาล 
2.2 ก ากับติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณและการจดัเก็บรายไดใ้นการ
ประชุมคณะกรรมการ CFO 
2.3 จัดท ารายงานและวเิคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณต่อ CFO ของโรงพยาบาลราย
ไตรมาส 
2.4 จัดท าแนวปฏิบตัิในการเบิกจา่ย
งบประมาณที่ชัดเจน 
3) เพิ่มงบประมาณในการบรหิารจัดการ 
3.1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
โครงสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อย่างชัดเจน 
3.2 สรา้งความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มโอกาสในการจดัหารายได ้
3.3เพิ่มช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ในการจัดหารายไดเ้พื่อเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้าง เครื่องมือและอปุกรณ์
ทางการแพทย์ 
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กลยุทธ์ที ่10 สง่เสริมใหบุ้คลากรพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา (Smart & Originality) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

5 การ
พัฒนาให้
บุคลากรมี
สมรรถนะสูง
ในการ
ปฏิบัติงาน 

10) ส่งเสริมให้
บุคลากร
พัฒนา
สมรรถนะด้าน
การวิจัยและ
พัฒนา 
(Smart & 
Originality) 

10) เพิ่ม
สมรรถนะ
บุคลากรด้าน
การวิจัยและ
พัฒนา 

 1) ก าหนดนโยบายส่งเสริมบุคลากรในการ
เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
และพัฒนา 
2) ถ่ายทอดนโยบายส่งเสรมิบุคลากรในการ
เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
และพัฒนา 
3) ปรับปรุงระบบการฝึกอบรมการวิจัยและ
การพัฒนา 
- จัดกิจกรรม CoP ด้านการวิจยัในงาน
ประจ า R2R 
- จัดกิจกรรม CoP ด้านการพัฒนา Best 
Practice และInnovation 
4) ปรับบทบาททีมการจัดการความรู้ใน
โรงพยาบาล 
5) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมบุคลากรในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนา 
6) จัดท าแนวทางการด าเนินงาน R2R, Best 
Practice และ Innovation 

22 จ านวน R2R & 
BP & Innovation 

64.71% 100% 100% 100%  
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กลยุทธ์ที ่11 พัฒนาทกัษะบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการ และการท างานเป็นทีม (Service Mind & Unity) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

5 บุคลากรมี
สมรรถนะสูง
ในการ
ปฏิบัติงาน 

11) พัฒนา
ทักษะ
บุคลากรด้าน
พฤติกรรม
บริการ และ
การท างาน
เป็นทีม 
(Service 
Mind & 
Unity) 

11) เพิ่มทักษะ
บุคลากรด้าน
พฤติกรรม
บริการและการ
ท างานเป็นทีม 

 1) ก าหนดนโยบายดา้นพฤติกรรมการ
บริการและการท างาน โดยมุ่งเน้นให้
บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ และ
การท างานเป็นทีม 
2) ถ่ายทอดนโยบายด้านพฤติกรรมการ
บริการและการท างานลงสู่หน่วยงาน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
- ทักษะการบริการที่เป็นเลิศ 
- ทักษะการท างานเป็นทีม 
4) ปรับบทบาทหัวหน้าหน่วยงาน/ หัวหน้า
ฝ่ายในการก ากับติดตามพฤติกรรมการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
5) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทักษะด้าน
พฤติกรรมบริการและการท างานเป็นทีม 
6) จัดท าแนวทางในการเพิ่มความสามารถ
และทักษะในการบริการและการท างานเป็น
ทีม 

23 อัตราข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบริการ 

14 0 0 0  
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กลยุทธ์ที ่12 สง่เสริมบุคลากรในการพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้น าองค์กร (Leadership) 

Strategic 
Challenges 
ความท้าทาย 

Strategic 
Goals 
กลยุทธ ์

Long Term 
Goals 

เป้าประสงค์หลัก 

Short Term Objectives 
วัตถุประสงค์ 

Action Plans 
กิจกรรมหลกั/ แผนงาน 

Key 
Performance 
measurement 

ตัวชี้วัด 

Present 
2560 

Projected Performance HR & 
Education 

plan 
แผนคน 

61-62 63-64 65 

5 บุคลากรมี
สมรรถนะสูง
ในการ
ปฏิบัติงาน 

12) ส่งเสริม
บุคลากรใน
การพัฒนา
ทักษะด้านการ
เป็นผู้น า
องค์กร 
(Leadership) 

12) เพิ่มทักษะ
บุคลากรด้าน
ด้านการเป็น
ผู้น าองค์กร 

 1) ก าหนดนโยบายดา้นการพัฒนาผู้น า
องค์กร 
2) ถ่ายทอดนโยบายด้านการพัฒนาผู้น า
องค์กร 
3) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการน าองค์กร 
4) สนับสนุนหัวหน้าหน่วยงาน/ หวัหน้าฝ่าย 
และบุคลากรอื่นให้แสดงบทบาทผูน้ าองค์กร
ที่เหมาะสมในกิจกรรมตา่ง ๆ 
5) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทักษะการน า
องค์กร 
6) จัดท าแนวทางในการเพิ่มความสามารถ
และทักษะในการน าองค์กร 

24 จ านวน
บุคลากรทีร่ับการ
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร 
25 จ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การอบรม
หลักสตูรเจรจา
ไกล่เกลี่ย 

NA 
 
 
 

NA 

1 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
3 

5 
 
 
 
5 

 

 
 


