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แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลภูเขยีวเฉลิมพระเกียรติ (ทบทวน 2562) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหอ์งค์กร 
 

การวิเคราะห์องค์กร เป็นการวิเคราะห์ตามบทบาทภารกิจการจัดบริการของโรงพยาบาล ครอบคลุม
ทุกมิติ ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ แก่ประชาชน เพ่ือ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ในการด าเนินงาน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์องค์กร 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โรงพยาบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 

ประเด็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน (Internal Assessment) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Structure (โครงสรา้ง)* 1. ค าสั่ง และโครงสรา้งการบรหิารงาน
ชัดเจน ตามกรอบกระทรวง ของ M2 
2. พัฒนาเป็นโรงพยาบาล M1 
3. มีอาคารสถานท่ีตึกผู้ป่วยเพียงพอ  
มีหน่วยบริการ CT  หน่วยไตเทียม บริษัทท า
ความสะอาด  บริษัทรักษาความปลอดภัย 
บริษัทก าจัดขยะติดเชื้อ  บริษัทซักรีด 

1.มีกรอบค าสั่งยกระบบบริการ M1 แต่งยังมี
การสนับสนุน คน เครื่องมือ และ
งบประมาณ ไม่ชัดเจน 
2.มีค าสั่ง แต่ขาดการทบทวนบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
2.การถ่ายทอด/สื่อสาร ภารกิจต่าง ๆ  
ขององค์กร จากทีมน า หรือหัวหน้างาน  
ไม่ครอบคลุม/ไม่ชัดเจน 

2. Systems (ระบบ)* 1.โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน  
HA, LA, QA และ PCA   
2.มีระบบที่ชัดเจน ได้แก ่การส่งตอ่ การดูแล
ผู้ป่วย การให้ค าปรึกษา 
3.ระบบการดูแลผู้ป่วยตามกลุม่วัย และ 
โรคเรื้อรัง แนวทางชัดเจน 
4. ก าหนดเข็มมุ่งตามปัญหาที่พบ คือ
Pneumonia (HAP,VAP) and Sepsis, 
Medication safety (RDU,AMR,MR, 
ADE), พัฒนาด้านวิกฤติการเงิน, Palliative 
care 
5. QM, RM ,IC ,ENV, PCT, IM, HRD , 
Medication system 

1.บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้ป่วยระยะ
วิกฤติ ซับซ้อน ไม่ครอบคลุม เนื่องจาก
ผู้รับบริการเพิม่มากข้ึน 
2.ขาดศักยภาพในการจดับริการตาม 
Service Plan ในบางสาขา ตามแผน
ยกระดับบริการเป็น รพ. M1  
3.เกิดข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  
ด้านพฤติกรรมบริการของบุคลากร 
4.ความพึงพอใจของผู้รับบริการลดลง  

 3. Style (รูปแบบ)* 1.การท างานเป็นทีม 
2.ตรงเวลา รู้หน้าท่ี มีวินัย 

- 

4. Staff (Specialist)* 
 (ผู้เช่ียวชาญ/ที่ปรึกษา)* 

มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ สตูิศาสตร์, 
ศัลยศาสตร์,อายุรศาสตร์,กุมารเวชศาสตร์
,ออร์โธปิดิกส,์โสต นาสิก ลาริงซ์,จกัษุวิทยา,
รังสีวินิจฉัย,วสิัญญีวิทยา และเวชศาสตร์
ป้องกันคลินิก 

1.แพทย์ผู้เช่ียวชาญ มีจ านวนไม่เพียงพอ 
ได้แก่ สูตศิาสตร์, ศลัยศาสตร์,อายุรศาสตร ์
และ กุมารเวชศาสตร ์เนื่องจากผู้รับบริการ
เพิ่มมากขึ้น (NODE ภูแท่นเกษตรสาร) 
2) ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง 
ในบางสาขา  

5. Skill (ความเช่ียวชาญ/ฝีมือ)* 1.แพทย์มีความเช่ียวชาญ  เฉพาะทาง  
ตามสาขา/ศักยภาพ Service Plan   
2.แพทย์แผนไทย แผนจีน  มีภาคีเครือข่าย
เข้มแข็ง 

1.การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
บุคลากร ตาม Service Plan ไม่ครอบคลุม 
2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดแูลผู้ป่วย
เฉพาะงานที่ส าคญั มีเฉพาะบางสาขา 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis             (ต่อ) 
ประเด็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน (Internal Assessment) 

จุดแขง็ ( Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
6. Strategy (กลยุทธ์)* 1.มียุทธศาสตร์ สอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงนโยบาย ท่ีเป็นปัจจุบนั  
2.มีการก าหนดวสิัยทัศน ์พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
 

1.การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จากทีมน าไปสู่ผู้
ปฏิบัติ ไม่ชัดเจน/ไมต่่อเนื่อง 
2.การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์  
ไม่ต่อเนื่อง และน าผลไปใช้ไม่ชัดเจน 

7. Shared Values (ค่านิยมร่วม)* 1.บุคลากรมคีวามมุ่งมั่นในพัฒนา  
8. Man (คน)** 1.มีทีมบุคลากรที่มีศักยภาพในการรักษา 

พยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
2. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และมีทีม 
สหวิชาชีพท่ีเข้มแขง็ ดูแลเป็นเครอืข่าย 
3.มีระบบสวัสดิการ เช่น บ้านพัก  งานบุญ 
กีฬา ตรวจสุขภาพ 

1.เกิดข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  
ด้านพฤติกรรมบริการของบุคลากร 
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการลดลง 
3.การขาดแคลนบุคลากรบางสาขา ได้แก่
แพทย์บางสาขา (ศัลยศาสตร์ สูตศิาสตร์ 
อายุรศาสตร์ และ กุมารเวชศาสตร์) 
พยาบาลวิชาชีพ และนักรังสีการแพทย์ 
4. ขาดพยาบาลเฉพาะทางที่สอดคล้องกับ
บริการที่เพ่ิมตามศักยภาพ M1 

9. Money (การเงิน)** 1. การใช้จ่ายเงินตามระเบียบเงินบ ารุงของ
โรงพยาบาล 
2.การจัดการงบประมาณที่มีประสทิธิภาพ 
(ตามแผนงาน /แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง) 

1. ค่าใช้จ่ายด้านการเงินเพิ่มขึ้น ตามขยาย
เตียงและการยกระดบัศักยภาพบรกิาร  
ตาม Service plan (ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
บุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
หรือการจ้างเหมาเอกชน 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุน
หมุนเวียนลดลง 
3.วิกฤติการเงิน 

10. Material 
(วัสดุ สิ่งของ)** 

2. มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
3. มีระบบ HOSxP, LAN ,PAC x-ray 
4. เครื่องมือผ่าตดัแบบส่องกล้อง เครื่องช่วย
หายใจ ธนาคารเลือด ห้องปฏิบตักิารได้
มาตรฐานสากล อัลตราซาวด์  
Echocardiogram 

1.มียา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 
และวัสดุทันตกรรม ที่เพียงพอ  
2. เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอ  

11. Management  
(การจัดการ)** 

1.โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน  
HA, LA, QA และ PCA   
2. มีระบบทีมที่เข้มแข็ง 
3. การสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การมีภาคี
เครือข่ายในการสร้างสุขภาพที่เข้มแข็ง  
จากทั้งองค์กรของราชการ  เอกชน   
4.มีการการคืนข้อมูลแก่โรงพยาบาล 

ในเครือข่าย และ รพ.สต. 

1.การประชุม ตติามงาน หรืออบรมสัมมนา 
ไม่ต่อเนื่อง 
2.ระบบการสนับสนุนข้อมูล และ ระบบ
สารสนเทศ ของหน่วยงานยังไมส่มบูรณ ์

หมายเหตุ  *ตาม  7S’s  Model   ** ตาม 4 M (Man, Money, Material, Method) 
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ตารางที ่5 การวิเคราะห์ โอกาส และ ภัยคุกคาม โดยใช้เทคนิค  SWOT Analysis 
ประเด็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก (External Assessment) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
P : Policy (นโยบาย) 1.โรงพยาบาลไดร้ับการยกระดับบริการ  

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 
2.นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

 

E : Economic (เศรษฐกิจ) 1.มีโรงงานน้ าตาลตั้งในพ้ืนท่ี ท าให้สร้าง
รายได้ให้ประชาชน  
2.กลุ่มอาชีพในชุมชนสร้างรายได้  เช่น 
ผ้าขิด และ ชุมชนตะโกดัด 

มีการจัดตลาดนัดเคลื่อนที่ในพ้ืนท่ีบ่อยครั้ง 
(จากต่างอ าเภอ) มีการหมุนเวียนเงินออก
นอกพ้ืนท่ี 
 

S : Social (สังคม) 
 

1.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ได้สะดวก รวดเร็ว  
2.ประชาชนไว้วาง เช่ือถือ ในโรงพยาบาล 
 

1.เขตรอต่อกับอ าเภอชุมแพ ประชาชน 
เข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็วกว่า 
2.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 
3.สังคมผูสู้งอายุ โรคไมต่ิดต่อเรื้อรงั  โรค
อ้วน  โรคระบบทางเดินหายใจ  teenage 
pregnancy 

T : Technology (เทคโนโลยี) 1.มีเครือข่าย Internet ที่ครอบคลุม 
เข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวก 
2.เครือข่าย EMS โดยใช้วิทยุสื่อสาร 
 

ภัยสุขภาพจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 
เช่น วิทยุชุมชน 

E : Environment (สิ่งแวดล้อม) การเดินทางสะดวก  1.ตลาดนดัเคลื่อนที่ในพ้ืนท่ีบ่อยครั้ง เสี่ยง
ต่อโรคระบบทางเดินอาหาร 
2.เผาอ้อยในช่วงฤดูแล้ง เสี่ยงต่อภยัสุขภาพ 
เช่น ทางเดินหายใจ หรือ อัคคีภัย 
3.มีการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรมมาก 
4.พบสารปนเปื้อนในอาหารที่บริโภค 
5. รพ.ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ที่มกีารจราจร
คับคั่ง 

L : Legal (กฎหมาย) 
  

1.ว. 299 ท าให้การจัดหาครุภณัฑส์ะดวกขึ้น 
2. การมี ม.41 ท าให้ลดผลกระทบจากการ
ฟ้องร้องของผู้รับบริการ ได้ดียิ่งข้ึน 
 

1.ไม่สามารถใช้บังคับใช้กฎหมาย ได้อย่าง
เต็มที่   
2.ค าวินิจฉัยของศาลในคดีที่มีการฟ้องร้อง
บางคดี ท าให้แพทย์ ไม่มั่นใจ/ไมส่บายใจ  

หมายเหตุ  *ตาม  PESTEL 
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2.2 TOWS MATRIX 
         In    
OUT 

S 
- โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, LA, QA และ PCA   
- มีระบบที่ชัดเจน ได้แก ่การส่งตอ่ การดูแลผู้ป่วย การให้
ค าปรึกษา 
- ระบบการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มวยั และโรคเรื้อรัง แนวทางชัดเจน 
- มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญครบทุกสาขา 
- มีทีมบุคลากรที่มีศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์
รวม 
- เครื่องมืออุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและไดร้ับจัดสรรอย่างเหมาะสม  
มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมยั 
- การสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การมีภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพ 
ที่เข้มแข็ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน 
- การคืนข้อมูลแก่โรงพยาบาลในเครือข่าย 

W 
- แพทย์ผู้เช่ียวชาญ ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตาม Service Plan ไม่ครอบคลุม 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดูแลผู้ป่วยเฉพาะงานที่ส าคญั  
  มีเฉพาะบางสาขา 
- เกิดข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะด้านพฤติกรรมบริการบุคลากร 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการลดลง 
- ขาดแคลนบุคลากรบางสาขา ไดแ้ก่ แพทย์บางสาขา(ศัลยกรรม สตูิ 
  นรีเวชกรรม อายรุกรรม และ กุมารเวชกรรม) พยาบาลวิชาชีพ  
  และนักรังสีการแพทย ์
- ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนลดลง 
- ระบบการสนับสนุนข้อมลู และ ระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน 
  ยังไม่ชัดเจน และการเขา้ถึงข้อมูลไมส่ะดวก 

O 
- โรงพยาบาลได้รับการยกระดับบริการ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก  
- มีโรงงานน้ าตาลตั้งในพ้ืนท่ี ท าให้สร้างรายได้ให้ประชาน 
- ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว ไว้วาง และเช่ือถือ 
ในโรงพยาบาล 
- มีเครือข่าย Internet ครอบคลมุเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
- นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ (ยุทธศาสตร์) 

SO 
- พัฒนาการแพทย์เฉพาะทางทุติยภูมิระดับสูง 
- พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพบริการ 
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเปน็แบบอย่างในการจัดบริการ
สุขภาพ 

WO 
- ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ 
- ส่งเสริมการบรหิารจดัการด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
- แสวงหาความร่วมมือภาคีเครือขา่ย ในการสรรหาบุคคลทาง
การแพทย์ 
- ส่งเสริมการบรหิารจดัการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านสุขภาพ 
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตาม Service Plan 

T 
- เกิดโรคเรื้อรัง โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม ่
- ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพไมพ่ึงประสงค ์
- ภัยสุขภาพจากการโฆษณาผ่านสือ่ต่าง ๆ 
- ตลาดนัดเคลื่อนที่ในพ้ืนท่ีบ่อยครั้ง เสี่ยงต่อโรคทางเดินอาหาร 

ST 
- พัฒนาภาคีเครือข่าย ในการจัดการสุขภาพ 
- 
- 
- 

WT 
- 
- 
- 
- 
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2.3.ปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์องค์กร 
จากการวิเคราะห์องค์กร ตามภารกิจการจัดบริการของโรงพยาบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 

ซึ่งได้มีการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน ดังนี้ 
ตารางท่ี 6 ปัญหา และสิ่งที่ต้องพัฒนาการวิเคราะห์ องค์กร  
ล าดับ ปัญหาและสิ่งท่ีต้องพัฒนา ข้อมูลสนับสนุน/อ้างอิง 

1 พฤติกรรมบริการทีเ่ป็นเลิศของบุคลากร (WO) 1.1 จากการส ารวจความพึงพอใจ ด้านที่น้อย คือ 
พฤติกรรมบริการของบุคลากรด้านการอธิบาย/
ให้ข้อมูลการรักษา/การเอาใจใส่การรักษา  
1.2 จากข้อร้องเรียนที่พบด้านพฤติกรรมบริการ
ของบุคลากร (จากตู้รับข้อร้องเรียน) พบข้อ
ร้องเรียน ต่อเนื่องทุกเดือน ด้านการเอาใจใส่      
การรักษา การอธิบาย และให้ข้อมูลการรักษา 

2 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ (WO) 

2.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
(=1.7) และ อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick 
Ratio) (=1.5) ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
(เกณฑ์>2) 
2.2 ค่าใช้จ่ายด้านการเงินเพ่ิมขึ้น ตามขยายเตียง
และ การยกระดับศักยภาพบริการ ตาม Service 
plan 

3 ความร่วมมือภาคีเครือข่าย ในการสรรหาบุคคลทาง
การแพทย์ (WO) 

3.1 แพทย์เฉพาะทางไม่ครบตามกรอบ ได้แก่ 
สาขาศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ อายุรศาสตร์ และ 
กุมารเวชศาสตร์ 

4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตาม Service Plan 
(WO) 

4.1 ขาดพยาบาลเฉพาะทางในบางสาขา ได้แก่  
สาขาไต/Stroke/Stemi ฯลฯ 

5 พัฒนาการแพทย์เฉพาะทางทุติยภูมิระดับสูง (SO)  1.พัฒนาคุณภาพการจัดบริการตามเข็มมุ่งของ 
รพ. คือ พัฒนาการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
และความปลอดภัย 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดบริการตาม Service 
Plan 
3.พัฒนาคุณภาพการจัดบริการตามนโยบาย สธ. 

6 พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย (SO) 
7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และคุณภาพบริการ 

(SO) 
8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นแบบอย่างในการ

จัดบริการสุขภาพ (SO) 
9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ(WO) 
10 การบริหาร และจัดการทรัพยากรบุคคล(WO) 
11 พัฒนาภาคีเครือข่าย ในการจัดการสุขภาพ (ST) 
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