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แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลปลวกแดง 

วิสยัทศัน์ 
โรงพยาบาลชุมชนทมีคีุณภาพ มาตรฐานอาชวีอนามยั  ใสใ่จสงิแวดลอ้ม 

พนัธกิจ 
1. ใหก้ารดแูลสุขภาพแบบองคร์วม  ทงัส่งเสรมิ  ป้องกนั  รกัษา  ฟืนฟู  ภายใต้การมสี่วนร่วมของเครอืข่ายบรกิารสุขภาพ 
2. มรีะบบบรหิารจดัการทมีปีระสทิธภิาพ 
3. เสรมิสรา้งศกัยภาพเจา้หน้าทใีหม้กีารพฒันาอย่างต่อเนือง 
4. สง่เสรมิอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม 
5. สง่เสรมิและพฒันาระบบบรกิารอาชวีอนามยัให้มคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
S .พฒันาระบบบรกิารสุขภาพทมีคีุณภาพ 
S .พฒันาระบบการจดัการทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม 
S .พฒันาระบบบรหิารจดัการทมีปีระสทิธภิาพ (คน เงนิ ของ) 
S .พฒันาระบบรกิารอาชวีอนามยัทมีปีระสทิธภิาพ 
S .สรา้งความรอบรูใ้นการสรา้งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชน 
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ค่านิยม     
 MOPH 

M :  Mastery  เปนนายตนเอง  :  หมั่นฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพ  ยึดมั่นในความถูกตอง  มีวินัย  ปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบ  บนพ้ืนฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ  คุณธรรมและจริยธรรม 

 O :  Originality  เรงสรางสิ่งใหม  :  สรางสรรคนวัตกรรม/สิ่งใหมที่เหมะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิด 
ประโยชนตอระบบสุขภาพ 

 P :  People  centered  ใสใจประชาชน  :  ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทำงาน  เพ่ือประโยชน 
อันดีแกประชาชน  โดยใชหลัก  “เขาใจ  เขาถึง  พ่ีงได” 

 H :  Humility  ถอมตนออนนอม  :  มีสัมมาคารวะ  มีน้ำใจ  ใหอภัย  รับฟงความคดิเห็น  เสียสละเพ่ือ 
ประโยชนสวนรวม 

 
เป้าหมาย(Goals) 

ด้านผู้รบับริการ ด้านบุคลากร ด้านองคก์ร ด้านชุมชน 
1. ประชาชนมสีุขภาพด ี
- ลดการเสยีชวีติในกลุ่มโรคสําคญั 
- ลดการตดิเชอื 
2. สรา้งการมสีว่นร่วมของผูป่้วย 

 
 

. บุคลากรเก่ง  ด ีและมคีวามสุข . มรีะบบบรหิารจดัการทดี ี
 

    1.  เพมิการเขา้ถงึบรกิาร 
    2.  เพมิทกัษะความรูค้วามเขา้ใจดา้น
สุขภาพ 
 

 
เขม็มุ่ง  ปี   
 พฒันาอาชวีอนามยั  มุ่งเน้นสภาวะสุขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรม 
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 SWOT Matrix โรงพยาบาลปลวกแดง 

 จดุแขง็(Strength)-S 
.องคก์รเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาอย่างต่อเนือง 
.มบุีคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ 
.มเีทคโนโลยใีนการตดิต่อสอืสาร 
.มแีพทยเ์ฉพาะทางดา้นอายุรกรรม 
.มกีารพฒันาสงิแวดลอ้มอย่างต่อเนอืง 
.เจา้หน้าทมีคีวามสามคัค ี เออือาทรต่อกนั 
.เป็นองค์กรขนาดเลก็งา่ยต่อการพฒันา 
.มกีฎระเบยีบและแบบแผนในการดูแลผูป่้วย 
.มกีารใหบ้รกิารขนัพนืฐานทคีรอบคลุม  และมบีรกิาร

ฉุกเฉิน 24 ชวัโมง  ตลอดจนบรกิาร  OPD  นอกเวลา 
.มรีะบบใหบ้รกิารทรีวดเรว็แบบ  One Stop  Service  ใน

คลนิิกทนัตกรรม  เบาหวาน คลนิิก ARV คลนิิก TB  และ
ฝากครรภ ์

.มกีารพฒันาสถานทอีย่างต่อเนือง 

.มวีสัดุทางการแพทยท์ทีนัสมยัเทยีบเท่าเอกชน 

.องค์กรใหก้ารสนับสนุนในการอบรมเป็นอย่างด ี

.กลุ่มงานยาเสพตดิเขม้แขง็  และมคีวามสามารถในการ
ช่วยเหลอืผูต้ดิยาเสพตดิไดเ้ป็นเลศิ 

.มกีารพฒันาสงิแวดลอ้มอย่างต่อเนือง 

.ผูนํ้าและบุคลากรมคีวามใกล้ชดิกบัชมุชนและผูบ้รหิารใน
ทอ้งถนิสรา้งการมส่ีวนร่วมในการพฒันา 

                จุดอ่อน(Weakness)-W 
. ไมต่รงต่อเวลา   
.เจา้หน้าทขีาดทกัษะการสอืสารกบัต่างดา้ว 
.เจา้หน้าทใีหมข่าดประสบการณ์และทกัษะ โดยเฉพาะ 

LR  ICU  และ ER 
.เปลยีนบุคลากรบ่อยทาํงานไมต่อ่เนอืง  ลูกจา้งชวัคราว

เขา้ออกบ่อย 
.ขาดขวญักําลงัใจ 
.บุคลากรไม่เพยีงพอ 
.ม ีICU เป็นของตวัเอง   
.การบรหิารงานไมช่ดัเจน 
.เจา้หน้าทขีาดความสุขในการทาํงาน 
.ขาดพนืทสํีาหรบัการบรกิาร  ทจีอดรถผูม้ารบับรกิาร 
.กฎระเบยีบขาดการบงัคบัใช ้
.บุลากรปฏบิตัหิน้าทไีม่ตรงตามตําแหน่ง 
.ขาดแคลนบุคลากรบางสายงาน เช่น ประชาสมัพนัธ ์

พยาบาล 
.ขาดเครอืงมอือปุกรณ์ทางการแพทยท์ทีนัสมยั 
.ระบบจดัการการเงนิทอี่อนแอ   
.พนืทอีาคารใหบ้รกิารคบัแคบ 
.ขาดระบบในการจดัการเรอืงโครงสรา้งอาคารสถานที

และสาธารณูปโภค 
.ขาดระบบการดแูลเครอืงมอือุปกรณ์,ระบบการซ่อม
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บํารุง 
.ขาดการประชมุเจา้หน้าทอีย่างต่อเนือง 
.ขาดพฤตกิรรมบรกิารทดี ี
.บุคลากรบางคนยงัไม่เขา้ใจระบบการทํางาน 
.บุคลากรมรี่างกายไมแ่ขง็แรง 

โอกาส(Opportunities)-O 
1. มโีรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมากมโีอกาส

หารายไดไ้ดม้าก 
2. โรงงานฯมส่ีวนร่วมในการพฒันา 
3. ชุมชนมฐีานะทางเศรษฐกจิด ี
4. ชุมชนมส่ีวนร่วมในการสนับสนุนในการดูแล

สุขภาพ  และพฒันาทอ้งถนิ 
5. มแีหล่งสนับสนุนทางดา้นการเงนิ องค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถนิ เอกชน คหบด ี
6. ประชากรสทิธปิระกนัสงัคมจาํนวนมาก 
7. เป็นแหล่งเศรษฐกจิเขม้แขง็ 
8. การคมนาคมสะดวก 
9. เทคโนโลยทีทีนัสมยัเออืต่อการนํามาใช้

ประโยชน์ 
10. มแีรงงานต่างดา้วจาํนวนมาก 
11. มช่ีองทางทาํเงนิหลายทาง 
12. กระทรวงสาธารณสุขเน้นการพฒันาระบบ

บรกิารแพทยฉุ์กเฉิน 
13. กระทรวงสาธารณสุขเน้นการพฒันาการ

S-O  Strategies(รกุไปขา้งหน้า) 
S1  พฒันาระบบบรกิารสุขภาพทมีคุีณภาพ 
S2  พฒันาระบบการจดัการทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม 
 

W-O  Strategies(พฒันาภายใน) 
S4  พฒันาระบบบรกิารอาชวีอนามยัทมีปีระสทิธภิาพ 
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ดาํเนินงาน  ER  คุณภาพ 
14. นโยบายดา้นสงิแวดลอ้มของรฐัและกระแส

โลก 
 

อปุสรรค(Threats)-T 
1. ชุมชนมทีศันคตทิไีม่ดตี่อองค์การ 
2. การเปลยีนแปลงชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชน

เมอืงทําใหทํ้างานดา้นสุขภาพยากลําบาก 
3. ประชากรแฝงจํานวนมาก 
4. มคี่าครองชพีสงูขนึ 
5. อุบตัเิหตุทางจราจรเพมิมากขนึและมคีวาม

รุนแรงมากขนึจากการขยายตวัของชุมชน 
6. มผีูป่้วยยาเสพติดรายใหม่เพมิขนึจากการ

ขยายตวัของภาคแรงงาน 
7. มผีูป่้วยเบาหวาน  ความดนัโลหติสูงและไตเพมิ

มากขนึและมภีาวะแทรกซอ้น 
8. มกีารตงัครรภก่์อนวยัอนัควรเพมิมากขนึ 
9. นโยบายภาครฐัมกีารเปลยีนแปลงบ่อย 
10. ค่าตอบแทนไม่สอดคลอ้งกบัรายจ่ายทเีกดิขนึ 
11. โรคตดิต่อเพมิมากขนึ 
12. งานตามนโยบายทไีดร้บัมมีากไม่สามารถ

ดําเนินการใหค้รบได้ 
13. พบคนยา้ยถนิทไีม่มสีทิธบิตัรไม่มเีลขบตัรทําให้

เกบ็เงนิไม่ได ้
14. มโีรคอุบตัใิหม่/อุบตัซิาํจากแรงงานต่างดา้ว 
15. อตัราการจ่ายค่าชดเชยจากระบบหลกัประกนั

S-T  Strategies(สร้างพนัธมิตร) 
S5  สรา้งความรอบรูใ้นการสรา้งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชน 

W-T  Strategies(ปรบัเปลียนภายใน) 
S3 พฒันาระบบบรหิารจดัการทมีปีระสทิธภิาพ 
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ความท้าทายขององคก์ร 

สุขภาพถ้วนหน้าและประกนัสงัคม ทําใหข้าด
สภาพคล่องทางการเงนิ 

 

ยุทธศาสตรส์าํคญัจาก SWOT Analysis 
S-O  Strategies 
(รกุไปข้างหน้า) 

S-T  Strategies 
(สร้างพนัธมิตร) 

W-O  Strategies 
(พฒันาภายใน) 

W-T  Strategies 
(ปรบัเปลียนภายใน) 

S1  พฒันาระบบบรกิารสุขภาพทมีี
คุณภาพ 
S2  พฒันาระบบการจดัการทเีป็นมติรต่อ
สงิแวดลอ้ม 
 

S5  สรา้งความรอบรูใ้นการสรา้งเสรมิ
สุขภาพแก่ประชาชน 

S4  พฒันาระบบบรกิารอาชวีอนามยัทมีี
ประสทิธภิาพ 
 

S3 พฒันาระบบบรหิารจดัการทมีี
ประสทิธภิาพ 
 

ประเดน็พิจารณาทีสาํคญัจาก SWOT ความท้าทายขององคก์ร กลยุทธ ์
- มกีารจดับรกิารการแพทย์ฉุกเฉินทงัใน
และนอกเวลา  และใหบ้รกิารแบบ  One 
Stop Service  ในคลนิิกสาํคญั  และ
บรกิาร  OPD  นอกเวลา 
- องคก์ร  หน่วยงาน  ภาคธุรกจิต่างๆใน
พนืท ี มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ 
- ประชาชนมปัีญหาสุขภาพดา้นวถิชีวีติ  
และภยัสุขภาพ 
 

-  ลดการเสยีชวีติกลุ่มโรคสาํคญั 
- เพมิศกัยภาพส่งตอ่ดว้ยระบบ Fast  Track 

S1  พฒันาระบบบรกิารสุขภาพทมีคุีณภาพ 
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- มกีารจดัการดา้นสงิแวดลอ้มของ
หน่วยงานอย่างต่อเนอืง 

- มกีารผลกัดนัจากนโยบายภาครฐัและ
กระแสโลกดา้นสงิแวดลอ้ม 

- พฒันาระบบการจดัการสงิแวดลอ้มทดี ี ลดการทําลาย
สงิแวดลอ้ม  และประหยดัทรพัยากร 

S2  พฒันาระบบการจดัการทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม 
 

- สถานการณ์การเงนิขาดสภาพคล่อง 
- อตัราการจ่ายค่าชดเชยดา้นการรกัษา

ตามระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หน้าและประกนัสงัคม ทาํใหข้าด
สภาพคล่องทางการเงนิ 

- สรา้งเสถยีรภาพดา้นการเงนิการคลงั S3 พฒันาระบบบรหิารจดัการทมีปีระสทิธภิาพ 
 

- บุคลากรไม่เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร 
-  มโีรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมากมี
โอกาสหารายไดไ้ดม้าก 
-  ภาคอุตสาหกรรมมสีว่นร่วมในการ
พฒันา 

- พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ขีดีความสามารถรองรบัการ
ขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม 

- เพมิการเขา้ถงึการบรกิารดา้นอาชวีอนามยัของประชาชน
ในเขตอุตสาหกรรม 

S4  พฒันาระบบบรกิารอาชวีอนามยัทมีปีระสทิธภิาพ 
 

- ผูนํ้าและบุคลากรมคีวามใกลช้ดิกบั
ชมุชนและผูบ้รหิารในทอ้งถนิสรา้ง
การมสี่วนร่วมในการพฒันา 

- ประชาชนมปัีญหาสุขภาพดา้นวถิชีวีติ  
และภยัสุขภาพ 

 

- เพมิการเขา้ถงึการบรกิารดา้นอาชวีอนามยัของประชาชน
ในเขตอุตสาหกรรม 

S5  สรา้งความรอบรูใ้นการสรา้งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชน 



แบบฟอร�มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงานในราชการบริหารส�วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงาน พ.ศ.2561 
สำหรับหน�วยงานในราชการบริหารส�วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร�มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน�วยงาน : ฝ�ายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลปลวกแดง 
 
วัน/เดือน/ป4:    ๑๑  พฤศจิกายน  256๕ 
 
หัวข�อ: นโยบายและยุทธศาสตร&ของหน)วยงาน 
 
รายละเอียดข�อมูล: (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 นโยบายและยุทธศาสตร&ของหน)วยงาน 
Link ภายนอก: ไม)มี 
หมายเหตุ:   - 
                 
                     ผู5รับผิดชอบการให5ข5อมูล                                        ผู5อนุมัติรับรอง 
 
              (ลงชื่อ) นายรุ)งโรจน&  บุญรัตน&ประพันธ&                    (ลงชื่อ) นางป<ญจพร  ฤทธินนท&  
                                                                
                 (นายรุ)งโรจน&  บุญรัตน&ประพันธ&)                               (นางป<ญจพร  ฤทธินนท&) 
                   ตำแหน)ง นักจัดการงานท่ัวไป                    ตำแหน)ง เภสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติหน5าท่ี 
                                                                                     หัวหน5ากลุ)มงานบริหารท่ัวไป 
                วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  256๕                             วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  256๕ 
 

  ผู5รับผิดชอบการนำข5อมูลข้ึนเผยแพร) 
 

(ลงช่ือ) นายชนะชัย  พ)วงพัก 
                                                        
      

(นายชนะชัย  พ)วงพัก) 
 ตำแหน)ง เจ5าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร& 

                                                  วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  256๕ 
 


