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1. ข้อมลูพืน้ฐานขององคก์ร   
1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่องคก์ร 
(ไทย) โรงพยาบาลทา่กระดาน 
(องักฤษ) Thakradan  Hospital 

ทีอ่ยู่ 187 หมู ่2 ต.ทา่กระดาน อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบรุ ี71250 
ประเภท1/ ระดบั2 รพ.ชมุชน 30 / ระดบัทตุยิภมู ิ(F2) 
เจา้ของ/ตน้สงักดั ตน้สงักดัในสว่นกลาง (กรม/กระทรวง)   ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ   

ตน้สงักดัในพืน้ที ่    ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรุ ี
จ านวนเตยีง ขออนุญาต 30 ใหบ้รกิารจรงิ 30 อตัราครองเตยีง 34.89 
ความครอบคลุมหน่วยบรกิาร 3 คลนิิกเวชปฏบิตัคิรอบครวั , คลนิิกใกลบ้า้นใกลใ้จในรพ.สต.5 แหง่ 

ผูน้ าสงูสดุของ
องคก์ร 

ชือ่ นายกฤษดา  วุธยากร 
ต าแหน่ง นายแพทยเ์ชีย่วชาญ 
e-mail kitsadator@gmail.com โทรศพัท ์ 081-9425510 โทรสาร 034-696118-102 

ผูป้ระสานงาน 1 
ชือ่ นางสาวณฐัพชัร ์ ทองอนัตงั 
ต าแหน่ง นกักายภาพบ าบดัปฎบิตักิาร 
e-mail Komsan.somoh@gmail.com โทรศพัท ์ 081-1979577 โทรสาร 034-696118-102 

ผูป้ระสานงาน 2 
ชือ่ นางสาวชลธชิา  แขมพมิาย 
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษ 
e-mail noize-558@hotmail.com โทรศพัท ์ 081-1979577 โทรสาร 034-696118-102 

สถานะการ
รบัรอง 

ขัน้ที ่ 3 วนัหมดอาย ุ 27 เมษายน 2566 

สาขาทีใ่หบ้รกิาร -บรกิารผูป่้วยอบุตัเิหตุ  -  ฉุกเฉิน 
- บรกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไป 
- บรกิารดา้นทนัตกรรม 
- บรกิารดา้นกายภาพบ าบดั 
- บรกิารคลนิิกฝากครรภ ์,วางแผนคมุก าเนิด ,คลนิิกสขุภาพเดก็ด ี
- บรกิารคลนิิกพเิศษ คลนิิกโรคเรือ้รงั (DM, HT,CKD, COPD/Asthma),คลนิิก TB , คลนิกิ ARV , คลนิิก
ใหค้ าปรกึษา,คลนิิกบ าบดัผูต้ดิยาเสพตดิ, คลนิิกเพือ่นใจวยัรุน่ 

ประชากรในเขต ต าบล 3 หมูบ่า้น 926 หลงัคาเรอืน 3,296คน  อาชพี ท าไร ่ท าสวน รบัจา้ง  ตดัไม ้กจิการแพ 

                                            
1ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ทัว่ไป, รพ.ชุมชน, คลนิิกผูป่้วยนอก 
2ระดบัของบรกิาร เช่น ปฐมภมู,ิ ทุตยิภมู,ิ ตตยิภมู ิ
3กรณีมหีลายทีต่ัง้ หรอืมกีารขออนุญาตการตัง้สถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น 
4ระบุจ านวนประชากร ร่วมกบัหลงัคาเรอืนและการแบ่งเขตพืน้ทีต่ามความเหมาะสม 



2 
แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลท่ากระดาน 2560-2564 

พืน้ทีร่บัผดิชอบ4 
และอาชพีหลกั 

อ าเภอ 4 ต าบล18 หมูบ่า้น 4,665 หลงัคาเรอืน 12,403 คน  ต่างดา้ว 1,029 คน รวม 13,432 คน 
จ านวนประชากรสทิธิ ์UC9,487คน ขา้ราชการ 886คนประกนัสงัคม 2,310คน ประชากร
ต่างดา้วขึน้ทะเบยีน 684 คนอืน่ๆ 65 คน 

จงัหวดั 13  อ าเภอ   รวมจ านวนประชากร 884,750 คน 
เขต สาธารณสขุที ่5  รวมจ านวนประชากร 5,251,379คน 

Top 10 Diag. 
OPD 

อนั 
ดบั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) 

1 Hypertension 4,086 Hypertension 3,940 Hypertension 4,127 
2 NIDDM 2,448 NIDDM 2,010 NIDDM 2,184 
3 Acute pharyngitis 944 Muscle strain  1,410 Muscle strain  1,825 
4 Common cold 723 Common cold 1,041 Common cold 1,083 
5 Muscle strain 714 Acute pharyngitis 750 Dyspepsia 659 
6 Dyspepsia 564 Dizziness 538 Dizziness 517 
7 Diarrhea & AGE 433 Dyspepsia 537 Diarrhea & AGE 409 
8 Dizziness 425 Diarrhea & AGE 412 COPD 287 
9 Fever 349 COPD 330 Fever 254 
10 Asthma 320 Fever 321 Myalgia 225 

 

Top 10 Diag. 
IPD 

อนั 
ดบั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) 

1 Diarrhea & AGE 161 Diarrhea & AGE 181 Diarrhea & AGE 167 
2 COPD 93 COPD 84 COPD 78 
3 Acute Gastritis 70 DF 66 Dizziness 76 
4 Dyspepsia 56 Dyspepsia 56 Acute Bronchitis 64 
5 Disorder of 

vestibular function 
55 Acute tubule-

interstitial nephritis 
46 HT 46 

6 Acute tubule-
interstitial nephritis 

50 Dizziness 40 Pneumonia 40 

7 DHF 50 HT 38 DHF 40 
8 DF 44 Acute Bronchitis 38 DF 36 
9 Status asthmaticus 43 Cellulitis 38 Acute tubule-

interstitial nephritis 
32 

10 Pneumonia 43 DHF 34 Cellulitis 29 
 

Top 10 Major 
Operation 

อนั
ดบั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) 

1 - - - - - - 
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Top 10 Cause 
of Death IPD 

อนั
ดบั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) 

1 CA 5 CA 4 CA 3 
2 Pulmonary TB 2 AIDS 1 Pulmonary TB 1 
3 Infected bedsore 

(Bed ridden) 
1 Pneumonia 1 Pneumonia 

(Palliative care) 
1 

4       
       

 

Top 10 Cause 
of Death ER 

อนั
ดบั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) 

1 UGIH 1 Hyperkalemia with 
acute renal failure 

1 Chest injury c 
Cardiac tamponade 

1 

2   Traffic accident  1 Cirrhosis c 
Variceal bleeding 

1 
3   Pneumonia  1 

 

Top 10 Cause 
of Death DBA 

อนั
ดบั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) 

1 จมน ้า 7 จมน ้า 5 จมน ้า 3 
2 Traffic accident 6 ชา้งป่าท ารา้ย 3 Cardiopulmonary  

failure 
3 

3 AMI 2 Traffic accident 3 
4 COPD 2 Cancer 2 Hypoglycemic 

coma 
2 

5 Heart failure 2 CHF 1 
6 UGIH 1 Epilepsy 1 Traffic accident 1 
7 Falling 1 Cerebral infarction 1 COPD c AE 1 
8 ผกูคอตาย 1 Hyperglycemic 

coma 
1 ผกูคอตาย 1 

9 Cirrhosis 1 Pneumonia 1 ชา้งป่าท ารา้ย 1 
10 CA lung 1 Cardiopulmonary 

failure 
1 Pleural effusion 1 

 

Top 5 Of  Refer 
at ER 

อนัดั
บ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) 

1 Fracture 69 Fracture 59 Sepsis 75 
2 Appendicitis 23 Appendicitis 28 Fracture 63 
3 Stroke 18 Sepsis 27 Appendicitis 47 
4 Head injury 13 Stroke 25 Stroke 35 
5 AMI 6 UGIB 19 Head injury 30  

Top 5 Of  Refer 
at IPD 

อนั
ดบั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) โรค จ านวน (ราย) 

1 Anemia 8 Appendicitis 9 Appendicitis 8 
2 Pneumonia 4 Anemia 6 Pneumonia/Sepsis 5 
3 DHF 4 AMI 4 DHF/ UTI 4 
4 Appendicitis 4 DHF 4 Anemia/ Pleural 

effusion 
3 

5 Peritonitis 4 Fever 4 NSTEMI/R/O Stroke 2  
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1.2 อตัราก าลงั 
1.2.1 แพทย ์

สาขา Full time (คน) Part time (ชม./สปัดาห)์ 
-แพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป 3 - 
-ทนัตแพทย ์ 2 - 
-แพทยส์าขาอื่นๆ (ระบุ)ระบาดวทิยา - - 
รวม 5 - 

1.2.2 บุคลากรสาขาอืน่ 
สาขา Full time (คน) Part time  

(ชม./สปัดาห)์  ระดบัปรญิญา ต ่ากว่าปรญิญา 
-เภสชักร 3 2(จพ.เภสชัฯ) - 
-พยาบาลวชิาชพี 26 - - 
-พยาบาลเวชปฏบิตั ิ 11 - - 
-เทคนิคการแพทย ์ 1 - - 
-เจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ - 1 - 
-เจา้หน้าทีร่งัสกีารแพทย ์ - 1 - 
-กายภาพบ าบดั 2 - - 
-แพทยแ์ผนไทย 1 - - 
-นกัวชิาการสาธารณสขุ 1 - - 
-นกัวชิาการทนัตสาธารณสขุ 1 - - 

1.3สดัส่วนภาระงานกบัจ านวนบคุลากร (หรือชัว่โมงการท างาน) 
1.3.1 ผูป่้วยนอก 

ผูป่้วยนอกสาขา จ านวนผูป่้วยทัง้ปี 
ขอ้มลูในชว่งเวลาเพือ่การค านวณภาระงาน (ชว่งเวลา =ต.ค.62-ก.ย.635) 
จ านวนผูป่้วยเฉลีย่6 ชม.แพทยต์รวจ ผป.นอก / แพทย ์/ ชม. 

ทัว่ไป(รวมทุกสาขา) 38,318 105 7 7.5 
อบุตัเิหตุ     
อายรุกรรม     
ศลัยกรรม     
สตู-ินรเีวชกรรม     
กมุารเวชกรรม     
รวม 38,318 105 7 7.5 

                                            
5ใหร้ะบชุ่วงเวลาของขอ้มลูทีน่ าเสนอ ซึง่อาจจะเป็น ต่อวนั ต่อสปัดาห ์ต่อเดอืน หรอืต่อปี กไ็ด ้ตามขอ้มลูทีม่อียู่ โดยขอให้
เป็นช่วงเวลาเดยีวกนัทัง้จ านวนผูป่้วยและชัว่โมงการท างาน 
6เป็นจ านวนผูป่้วยทีม่าพบแพทยเ์พื่อการตรวจรกัษา ไม่รวมผูป่้วยทีม่าท าแผล 
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1.3.2 ผูป่้วยใน/พยาบาล 

ผูป่้วยใน 
จ านวนผูป่้วย 
เฉลีย่ต่อวนั 

จ านวน RN ทีข่ ึน้เวรทัง้หมด สดัสว่นผูป่้วย/พยาบาลวชิาชพี 
เชา้ บ่าย ดกึ เชา้ บ่าย ดกึ 

หอผูป่้วยวกิฤต ิ - - - - - - - 
หอผูป่้วยทัว่ไป 11 3 2 2 3.67 5.5 5.5 
รวม 11 3 2 2 3.67 5.5 5.5 

1.3.3 ผูป่้วยใน/แพทย ์

ผูป่้วยในสาขา7 
จ านวนผูป่้วยใน 
รวมทัง้ปี(1) 

วนันอน 
รวมทัง้ปี (2) 

ผูป่้วยใน/วนั 
(3)= (2)/365 

จ านวนแพทย ์
ในสาขานัน้(4) 

ผูป่้วยใน / 
แพทย[์(3)/(4)] 

ทัว่ไป 1,517 3,821 11 1 11 
อายรุกรรม - - - - - 
ศลัยกรรม - - - - - 
สตู-ินรเีวชกรรม - - - - - 
กมุารเวชกรรม - - - - - 
รวม 1,517 3,821 11 1 11 

                                            
7กรณีทีโ่รงพยาบาลไม่ไดแ้ยกแผนกการตรวจ ใหก้รอกขอ้มลูการตรวจทัง้หมด ในช่องทัว่ไป ถา้มกีารแยกแผนกการตรวจ 
ใหจ้ าแนกขอ้มลูใสต่ามขอ้มลูของแต่ละสาขา ขอ้มลูสว่นทีจ่ าแนกตามสาขาไม่ได ้จงึจะมาใสใ่นชอ่งทัว่ไป 
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3.โครงสร้างองคก์ร 

 

 

(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ากระดาน 

กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

โครงสร้างภายในโรงพยาบาลท่ากระดาน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- งานธุรการ/การเจา้หน้าที ่
- งานพสัดุ 
- งานการเงนิ 
- งานซ่อมบ ารงุ 
- งานยานพาหนะ 
- ระบบขยะ ,ประปา 

 ไฟฟ้า, บ าบดัน ้าเสยี 

- รกัษาความปลอดภยั 

- งานประกนัสุขภาพ 

 

กลุ่มการพยาบาล 

-  งานผูป่้วยใน 

-  งานผูป่้วยอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉนิ 

-  งานหอ้งคลอด/หอ้งผ่าตดั 

-  งานผูป่้วยนอก 

-งานหน่วยจา่ยกลาง/ซกัฟอก 

- งานสุขภาพจติและยาเสพตดิ/
ใหค้ าปรกึษา 

 

กลุ่มภารกิจด้านบริการ 

กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย ์

-  ฝ่ายทนัตกรรม 

กลุ่มงานเทคนิคบริการ 

-  ฝ่ายเภสชักรรม 

-  งานรงัสวีทิยา 

-  งานชนัสตูร 

กลุ่มงานเวชปฏิบติั
ครอบครวัและชุมชน 

งานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู

-กายภาพบ าบดั 

-แพทยแ์ผนไทย 
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(2) โครงสร้างความรบัผิดชอบและการประสานงานในระบบคณุภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

ทีมดแูลผู้ป่วย           ทีมส่งเสริมสุขภาพชุมชน        ทีมสนับสนุนระบบบริการ         คณะกรรมการ HRM 

-องคก์รแพทย ์ - คณะกรรมการ ENV   

-องคก์รพยาบาล    - คณะกรรมการ 5 ส. 

-คณะกรรมการ IC 

-คณะกรรมการPTC 

-คณะกรรมการ HHC 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ RM 

องคก์รแพทย ์
องคก์รพยาบาล 

หน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆ 
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(3) โครงสร้างระบบก ากบัดแูลกิจการ/ธรรมาภิบาล 

โครงสร้างจากภายนอกและโครงสร้างภายใน 

ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ    ส านกังานสาธรณสขุจงัหวดั 

 

    ผูอ้ านวยการ                       คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

 

คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

งานแผนงานและนโยบาย 

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 

-  งานพสัด ุ

-  งานธุรการ 

-  งานการเงนิและบญัช ี

ระบบสานสนเทศ / เทคโนโลย ี

 

 

 

 

1.  เป็นขอ้ก าหนดของโรงพยาบาลทา่กระดาน 
 - การคดัเลอืกผูบ้รหิารในต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร  ไดแ้ก ่ หวัหน้ากลุ่มงาน/ หวัหน้างาน   
2.  ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารในการวางแผน ก าหนด ประเมนินโยบายดา้นการ 
    บรหิาร และการพฒันาคณุภาพประเมนิตดิตามตวัชีว้ดัระดบัทมี หน่วยงาน ทกุ 3 เดอืน 
 - พจิารณาประเมนิ ปรบัเปลีย่นแผนยทุธศาสตร ์
 - พจิารณาความดคีวามชอบ ขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร 
 - การใชจ้่ายงบลงทนุเพือ่จดัซือ้ครภุณัฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการนบัเงนิประจ าวนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของระบบตรวจสอบภายใน 
4. การรายงานการประชมุสถานะทางการเงนิต่อปี ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
5. การจดัสรรงบประมาณโครงการหลกัประกนัสขุภาพ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการเงนิการคลงั ของ 
    เครอืขา่ยสถานบรกิารในจงัหวดั เป็นคณะกรรมการดแูลพทิกัษ์ผลประโยชน์รว่มกนั 
6. การตรวจสอบภายในจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 1-2 ครัง้/ ปี 

 

ฝ่าย / กลุ่มงาน / งาน 

งานบรกิาร 

งานสนบัสนุนบรกิาร 

 



9 
แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารรงพยาบาลท่ากระดาน 2560-2564 

 

 

1.4 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้องคก์ร 

 

แผนท่ีอ าเภอศรีสวสัด์ิ  :  แสดงท่ีตัง้สถานบริการสาธารณสขุ 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้โรงพยาบาลท่ากระดานจงัหวดักาญจนบรุี 
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2.ลกัษณะส าคญัขององคก์ร (Organization Profile) 

2.1 สภาพแวดล้อมขององคก์ร 
อ าเภอศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบุร ีมโีรงพยาบาล 2 แห่ง คอื โรงพยาบาลศุกรศ์ริศิรสีวสัดิ ์ซึง่เป็นโรงพยาบาล

ขนาด 10 เตยีง(F3) และโรงพยาบาลท่ากระดาน ซึง่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง(F2) มอี่างเกบ็น ้าเขือ่น
ศรนีครนิทรก์ัน้กลางเป็นเสน้แบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบม ีรพ.สต. ในความรบัผดิชอบ5 แหง่ โดยแพทยอ์อกตรวจผูป่้วยทัง้ 
5 แหง่  มโีรงพยาบาลแมข่า่ยหลกั คอื โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา โรงพยาบาลทา่กระดานอยูห่า่งจากอ าเภอศรี
สวสัดิ ์ระยะทาง 45 กโิลเมตรและหา่งจากตวัเมอืงกาญจนบุร ีระยะทาง 75กโิลเมตรเสน้ทางคมนาคมจาก อ.เมอืง 
เป็นถนนลาดยาง 2 เลน บางช่วงถนนมคีวามคดเคี้ยวและเป็นเนินสูงมคีวามลาดชนั  มภีูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็น
ภเูขาสงูและพืน้ที ่ราบ สลบักนัและมพีืน้ทีต่ดิอ่างเกบ็น ้าเขือ่นศรนีครนิทร์ท าใหเ้สีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุทัง้ทางบก
และทางน ้า 
บริการหลกั (main service):ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพแก่ประชาชนทัง้ในและนอกโรงพยาบาลทัง้ดา้นส่งเสรมิ รกัษา 
ป้องกนัและฟ้ืนฟู โดยทมีสหสาขาวชิาชพี ยกเวน้ผูป่้วยทีเ่กนิขดีความสามารถในการรกัษา จะส่งต่อรบัการรกัษาที่
เหมาะสม ไปยงัโรงพยาบาลแมข่า่ย ซึง่อยูห่า่งเป็นระยะทาง 75 กโิลเมตร 
สาขาท่ีให้บริการ ได้แก่ 

-บรกิารผูป่้วยอบุตัเิหตุ  -  ฉุกเฉิน 
- บรกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไป 
- บรกิารดา้นทนัตกรรม 
- บรกิารดา้นกายภาพบ าบดั/แพทยแ์ผนไทย 
- บรกิารคลนิิกฝากครรภ ์,วางแผนคมุก าเนิด ,คลนิิกสขุภาพเดก็ด ี
- บรกิารคลนิิกพเิศษ คลนิิกโรคเรือ้รงั (DM, HT,CKD, COPD/Asthma),คลนิิก TB , คลนิิก ARV , คลนิิก

ใหค้ าปรกึษา,คลนิิกบ าบดัผูต้ดิยาเสพตดิ, คลนิิกเพือ่นใจวยัรุน่ 

วิสยัทศัน์  :  เป็นโรงพยาบาลชมุชนทีมุ่ง่เน้นดา้นอบุตัเิหตุ-ฉุกเฉินและการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยชมุชน 
พนัธกิจ : M1 พฒันาศกัยภาพในการดแูลผูป่้วย 

M2 พฒันาระบบบรกิารเชงิรกุใหบ้รกิารสขุภาพแบบผสมผสานโดยยดึหลกัองคร์วม 
M3 พฒันาระบบบรหิารจดัการทรยัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
M4 รว่มมอืและสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของชมุชน 

ค่านิยม :Teamwork : การรกัษาและการท างานเป็นทมี 
Empowerment   : การเสรมิพลงักนัและกนั  
Accuracy: มคีวามถกูตอ้งแมน่ย าในการรกัษา  
Management & Mind   : บรหิารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพและมจีติใจในการใหบ้รกิารทีด่ี  

ความสามารถเฉพาะขององคก์ร (core competency): 
การดแูลผูป่้วยอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉินแบบบรูณาการดว้ยเครอืขา่ยและชุมชน 
เขม็มุ่ง 
1.พฒันาระบบการดแูลผูป่้วย-กลุ่มโรคฉุกเฉิน Trauma Stroke AMI-กลุ่มโรคเรือ้รงั   DM, HT 
2.พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยการท างานดา้นสาธารณสขุ 
3.การบรหิารความเสีย่งดา้นการเงนิ 
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ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร(workforce profile)  
บุคลากรสว่นใหญ่อาศยัอยูต่่างอ าเภอในจงัหวดักาญจนบุร ีสว่นหนึ่งเป็นคนต่างจงัหวดั  และส่วนหนึ่งอยู่ 

ในอ าเภอศรสีวสัดิม์สีวสัดกิารบา้นพกัในโรงพยาบาลเพยีงพอกบับุคลากร  อายุเฉลีย่บุคลากร  34 ปีอายุงานเฉลีย่  
8 ปี บุคลากรกลุ่มพนกังานกระทรวงสาธารณสุขทีไ่ม่ใช่สายวชิาชพีมกีารโยกยา้ยน้อย  กลุ่มทีม่กีารหมุนเวยีนบ่อย  
คอืกลุ่มแพทยท์นัตแพทย ์เภสชักร พยาบาลภาระงานในโรงพยาบาลเมือ่เทยีบกบัอตัราก าลงัสามารถบรหิารจดัการ 
ให้มคีวามเพยีงพอต่อการให้บรกิารผู้ป่วย แม้มคีวามขาดแคลนบุคลากรบางสาขา คอื แพทย์พยาบาลเทคนิค 
การแพทย ์บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในสวสัดกิาร ไม่พงึพอใจในเรื่องความกา้วหน้าในอาชพี บุคลากรทุก 
ระดบัใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมของโรงพยาบาลเป็นอยา่งด ี

1.  

การจ าแนกบคุลากรตามการจ้างงาน ระดบัการศึกษา บคุลากรตามช่วงอาย ุ
การจ้างงาน จ านวน (คน) ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ช่วงอาย ุ จ านวน (คน) 

ขา้ราชการ 45 ปรญิญาโท 1 อาย ุ20-29ปี 32 
ลกูจา้งประจ า 1 ปรญิญาตร ี 57 อาย ุ30-39ปี 18 
พนกังานราชการ 2 อนุปรญิญา/ปวส. 2 อาย ุ40-49ปี 25 
พนกังานกระทรวง
สาธารณสขุ 

20 มธัยมศกึษา/ปวช. 20 อาย ุ50–59 ปี 7 

ลกูจา้งชัว่คราว 2 ประถมศกึษา 2   
ลกูจา้งรายวนั 12     

รวม 82  82  82 
ขอ้มลู ณ วนัที3่0กนัยายน 2562 

2.จ านวนบคุลากรจ าแนกตามสาขาวิชาชีพท่ีส าคญั 
สาขา จ านวน( คน ) 

- แพทย ์ 4 
- ทนัตแพทย ์ 2 
- เภสชักร 3 
- พยาบาลวชิาชพี 26 
- เทคนิคการแพทย ์ 1 
-เจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 1 
- เจา้หน้าทีร่งัสกีารแพทย ์ 1 
- นกักายภาพบ าบดั 1 
- แพทยแ์ผนไทย 1 
- นกัวชิาการสาธารณสขุ 1 
- นกัวชิาการทนัตสาธารณสขุ 1 
- จพ.เภสชักรรมชมุชน 2 
- อืน่ๆ 38 
ผู้ปฏิบติังานภายใต้การก ากบัดแูล 
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วิชาชีพ ผู้มีหน้าท่ีก ากบัดแูล 
พยาบาลตรวจรกัษานอกเวลาราชการ แพทยแ์ละเภสชักร 
เจา้พนกังานเภสชักรรม เภสชักร 
เจา้พนกังานทนัตกรรม ทนัตแพทย ์
พนกังานทัว่ไป,นกัเทคนิคการแพทย ์ เจา้พนกังานรงัสกีารแพทย ์
พนกังานทัว่ไป,เจา้พนกังานรงัสกีารแพทย ์ นกัเทคนิคการแพทย ์
ส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพท่ีส าคญั 
 โรงพยาบาลท่ากระดานอยู่ห่างจากอ าเภอศรสีวสัดิ ์ระยะทาง 45 กโิลเมตร ห่างจากตวัเมอืงกาญจนบุร ี
ระยะทาง  75 กโิลเมตรมรีถสองแถวประจ าทางวิง่ผ่านทางแยกเขา้โรงพยาบาลซึง่อยู่ห่างจากถนนประมาณ 200 
เมตร วนัละ3 เทีย่วเสน้ทางคมนาคมจาก อ.เมอืง เป็นถนนลาดยาง 2 เลน บางช่วงถนนมคีวามคดเคีย้วและเป็น
เนินสงู ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบสลบัภูเขาสงู ก่อนถงึโรงพยาบาลตอ้งผ่านเขาตบัเต่าซึง่เป็นทางโคง้ทีม่ ี
ความลาดชนัและเกดิอบุตัเิหตุหมูบ่่อยครัง้ และมพีืน้ทีต่ดิอา่งเกบ็น ้าเขือ่นศรนีครนิทร์ท าใหเ้สีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุ
ทางน ้าทัง้จากเครื่องเล่นและการจมน ้า มพีื้นที่กว้างแต่ประชากรอยู่กระจายในพื้นที่ห่างไกล ไม่มไีฟฟ้าใช้ การ
เขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุยากล าบากรถประจ าทางไมผ่า่นโรงพยาบาล 
2.อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอปุกรณ์ 
(1)อาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคญั 

อาคารบริการ อาคารสนับสนุน อาคารพกัอาศยั 

1. อาคารผูป่้วยนอก     1  อาคาร 
2. อาคารผูป่้วยใน 1อาคาร  

1. อาคารคลงัยาและเวชภณัฑ ์ 
และคลงัพสัด1ุอาคาร 

2. อาคารกายภาพบ าบดัและแพทย ์

1. บา้นพกัระดบั 3-4           5  หลงั 
2. แฟลตพยาบาลขนาด 20 ครอบครวั

3อาคาร 
3. อาคารหน่วยงานเวชปฏบิตัิ
ครอบครวัฯและงานซกัฟอก1 อาคาร 

แผนไทย1อาคาร 
3. อาคารเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า1อาคาร 
4.อาคารประกอบอาหารผูป่้วย 1อาคาร 
5. อาคารประปา 1อาคาร 

3. บา้นพกัพนกังานขบัรถยนต ์4หอ้ง 

 6.ทีพ่กัขยะตดิเชือ้ 1อาคาร 
7.โรงจอดรถ  ขนาด 8 คนั     1อาคาร 

 

อาคารผูป่้วยในแบ่งเป็นตกึผูป่้วยในชาย 1 อาคาร ตกึผูป่้วยในหญงิ 1 อาคาร 
(2) เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ ได้แก่  
ระบบLan ,ระบบเครือข่ายไร้สายWireless ,ระบบ Internetความเรว็สงู, โปรแกรมเวชระเบียน Hospital XP. 
(3) อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีส าคญั  

ประเภท รายการ จ านวน 
อปุกรณ์ชว่ยชวีติ 1.เครือ่งกระตุกหวัใจ(Defibrillator) 3 

2.เครือ่งกระตุกหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED) 2 
3.รถชว่ยชวีติฉุกเฉิน 3 
4.เครือ่งชว่ยหายใจชนิดบบี(Ambu bag) 9 
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ประเภท รายการ จ านวน 
อปุกรณ์การรกัษา 1.Infusion Pump 10 

2.radiant warmer 1 
3.ยนูิตทนัตกรรม 3 
4.เครือ่งดงึคอและหลงั 1 
5.เครือ่งจีไ้ฟฟ้าขนาดกลาง 1 
6.เครือ่งผลติออกซเิจน 6 
7.Transport Incubator 2 
8.เครือ่ง Phototherapy 1 
9.เครือ่งดดูสญุญากาศ (vaccuum) 1 

อปุกรณ์วนิิจฉยั 1.เครือ่ง x-ray 300 MA125kv 1 
2.เครือ่ง  x-ray ฟัน 7MA70KV 1 
3.เครือ่ง NST 3 
4.เครือ่ง ultrasound 1 
5.เครือ่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ 2 
6.เครือ่งวดัปรมิาณออกซเิจน(O2 Sat) 7 

อปุกรณ์วนิิจฉยั 7. เครือ่ง monitor V/S 1 
8. เครือ่ง Electrolyte analysis 1 
9.เครือ่ง Automate ทางโลหติ 1 
10.เครือ่ง Automate ทางเคม ี 1 

อปุกรณ์สนบัสนุน 1.รถ Ambulance 3 
2.เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารองขนาด 365KVA. 1 
3. เครือ่งปัม๊น ้า 1 
4. กลอ้งวงจรปิด 24 
5. รถตู ้12 ทีน่ัง่ 2 
6. รถยนตบ์รรทกุ(รถกระบะ) 3 
7.เครือ่งนึ่งท าลายเชือ้   2 
8.เครือ่งซกัผา้   2 
9.เครือ่งอบแหง้ผา้ 1 

 
กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง: 
 พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541   พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 กฎหมายเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี                กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัและสขุภาพ 
 พระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พ.ศ.2535  พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค                     
 พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ.2539 
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ลกัษณะส าคญัทางสงัคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม และประชากร 
ข้อมลูทัว่ไป 

อ าเภอศรสีวสัดิ ์ประกอบดว้ย 6 ต าบล 33หมูบ่า้น 4ชมุชนมอีงคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยแบ่งเป็นองคก์ร
บรหิารส่วนต าบล 6 แห่งและมเีทศบาล 2 แห่ง มพีื้นที่ประมาณ 3,296 ตารางกโิลเมตร อยู่ห่างจากตวัจงัหวดั
ประมาณ 120 กโิลเมตร โรงพยาบาลท่ากระดานอยู่ห่างจากอ าเภอศรสีวสัดิ ์ระยะทาง 45 กโิลเมตร ห่างจากตวั
เมอืงกาญจนบุร ีระยะทาง 75 กโิลเมตร เสน้ทางคมนาคมจาก อ.เมอืง เป็นถนนลาดยาง 2 เลน บางช่วงถนนมี
ความคดเคี้ยวและเป็นเนินสงูเป็นทางโคง้ทีม่คีวามลาดชนัและเกดิอุบตัเิหตุหมู่บ่อยครัง้ และมพีืน้ทีต่ดิอ่างเกบ็น ้า
เขือ่นศรนีครนิทรท์ าใหเ้สีย่งในการเกดิอบุตัเิหตุทางน ้าทัง้จากเครือ่งเล่นและการจมน ้า  
ขนาด  ลกัษณะ  และภมิูอากาศ 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ เช่น  อุทยานแห่งชาติศรนีครนิทร์ และ อุทยาน
แห่งชาตเิอราวณั ท าใหม้แีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามมากมาย  70% ของพืน้ทีเ่ป็นอ่างเกบ็น ้าเขือ่นศรี
นครนิทร ์ซึง่เกดิจากการสรา้งเขือ่นขนาดใหญ่ ในเขตพืน้ที ่หมู ่4 ต.ทา่กระดานท าให ้ชมุชน ต าบลทา่กระดาน ตอ้ง
มกีารยา้ยถิน่ฐานขึน้มาในปัจจุบนั ซึ่งเป็นพื้นทีท่ีท่างการได้มกีารจดัสรรใหช้าวบ้านต าบลท่ากระดาน พื้นทีส่่วน
ใหญ่ไมส่ามารถครอบครองถอืกรรมสทิธิ ์แต่เป็นพืน้ที ่ทีไ่ดร้บัจดัสรรเพื่อท ากนิ ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบ
สลบั ภูเขาสงู มพีืน้ทีก่วา้ง พืน้ทีร่บัผดิชอบทีอ่ยู่ห่างไกล ไม่มไีฟฟ้าใชก้ารเดนิทางไม่สะดวก ไม่มรีถประจ าทางวิง่
ผา่นโรงพยาบาล ไดแ้ก ่บา้นบนเขาแกง่เรยีงและบา้นน ้ามดุ 

ลกัษณะภมูอิากาศ มลีกัษณะรอ้นชืน้ อากาศรอ้นมากในฤดูรอ้น มอีากาศหนาวเยน็ในฤดูหนาว และมฝีนตก
ชกุในฤดฝูน และจากภมูปิระเทศทีเ่ป็นป่าและมแีหล่งน ้า เมือ่ถงึฤดฝูน จงึมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกสงู 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรในอ าเภอศรสีวสัดิ ์มจี านวน 23,464 คน ประกอบดว้ยหลายชาตพินัธุ์ ไดแ้ก่ กะเหรีย่ง มอญ ไทย 
ลาว ท าใหม้คีวามหลากหลายของวฒันธรรม ความหนาแน่นของประชากรโดยภาพรวม 7.12 คน/ตารางกโิลเมตร 
ซึง่ท าใหป้ระชากรกระจายอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล บางพืน้ที ่เช่น ต.แม่กระบุง ต.เขาโจด ต.ด่านแม่แฉลบ เป็นตน้ การ
คมนาคมและการตดิต่อสือ่สารมคีวามยากล าบาก ไม่มไีฟฟ้าเขา้ถงึเมื่อมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตมิากมาย ท า
ใหม้นีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาจ านวนมาก ประกอบกบัในชว่ง3 ปี ทีผ่า่นมามกีารเกดิขึน้ของรสีอรท์ขนาดใหญ่  ธุรกจิ
แพพกัและรสีอรท์ขนาดยอ่ยมากมาย การประกอบอาชพีของประชากรจงึเปลีย่นจาก การท าไร่ มาเป็น ท างานเป็น
พนกังานในรสีอรท์ มากขึน้ มกีารเขา้มาของประชากรแฝง และแรงงานต่างดา้ว  
การเกษตรกรรม และอตุสาหกรรม 

ประชากรในพื้นที่ห่างไกลมกัประกอบอาชพีเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกขา้วโพด ผกั เช่น พรกิ หน่อไม้ฝรัง่ 
ผลไม ้เชน่ มะละกอ ฝรัง่มะขามหวาน 

ธุรกจิทอ่งเทีย่ว เกดิรสีอรท์ขนาดใหญ่ จ านวน 5แหง่ ธุรกจิแพพกั แพลาก รสีอรท์ขนาดกลางและขนาดย่อย
มากมาย โดยมกีารจดัตัง้สมาคมชาวเรอืชาวแพ การประกอบอาชพีของประชากรส่วนหนึ่งจงึเปลีย่นจาก การท าไร ่
มาเป็น ท างานเป็นพนกังานใน รสีอรท์มากขึน้  และมกีารเพิม่ขึน้ของแรงงานต่างดา้ว 
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ท่ีมาจากการส ารวจขอ้มลูประชากร เดอืน วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

ประชากรทัง้สิน้ 12,403 คน ชาย 6,230 คน หญงิ 6,173 คน สว่นใหญ่เป็นกลุ่มวยัท างาน ชว่งอาย1ุ5-59 ปี จ านวน 
8,515 คน คดิเป็น 67.35% รองลงมา คอื วยัเดก็ อายุ 0-14 ปี จ านวน 2,462 คน คดิเป็น 19.47% และ ผูส้งูอาย ุ
60 ปีขึน้ไป จ านวน1,666 คน คดิเป็น13.18% 
2.2 ความสมัพนัธ์ระดบัองคก์ร 
ระบบก ากบัดแูลองคก์ร (governance system): 
 โรงพยาบาลอยู่ในการก ากบัดูแล ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุร ีส านักงานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสขุ นอกจากนี้ยงัมเีครอืขา่ยสขุภาพและสปสช.มสีว่นรว่ม ในการก ากบัดแูลองคก์ร 

นโยบาย :ผูอ้ านวยการ / คณะกรรมการบรหิารประกาศเจตนารมณ์ขององคก์รทีจ่ะด าเนินการและก าหนด
นโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน และสื่อสาร
นโยบายใหบุ้คลากรรบัทราบทัว่ทัง้องคก์ร 

ผูบ้รหิาร :หวัหน้ากลุ่มงาน  หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างาน จดัท ามาตรการ/แผนงาน ก าหนดกจิกรรมเพื่อรองรบั
นโยบายและแนวทางทีป่ระกาศไว ้ 

ผูป้ฏบิตั ิ: ผูป้ฏบิตังิานในแต่ละงาน  ด าเนินมาตรการ/แผนงานหรอืจดักจิกรรม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั 
กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รบับริการท่ีส าคญัและความต้องการ: 

กลุ่มผู้ป่วย ความต้องการท่ีส าคญั การตอบสนองความต้องการ 
1.  ผูป่้วยนอกทัว่ไป -หายจากการเจบ็ป่วย 

-พฤตกิรรมบรกิารทีด่ ีพดูเพราะ  
-ไดร้บัการรกัษาพยาบาลตามสทิธริกัษา  
-รวดเรว็ ปลอดภยั  

-ใหก้ารดแูลโดยสหวชิาชพี 
-ลดขัน้ตอนบรกิาร 
-ตรวจสอบสทิธกิอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

2.ผูป่้วยใน (IPD) -ไดร้บัขอ้มลูและความรูใ้นการปฏบิตัติวัทีถ่กูตอ้ง 
-หายจากการเจบ็ป่วย ไมม่โีรคแทรกซอ้น 
-ไดร้บัการดแูลโดยทมีสหวชิาชพี 
-ไดร้บัการดแูลต่อเนื่องหลงัจ าหน่าย 
 -พฤตกิรรมบรกิารทีด่ ีพดูเพราะ 

-ใหก้ารดแูลโดยสหวชิาชพี 
-ใช ้CPG ในการดแูลผูป่้วย  
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กลุ่มผู้ป่วย ความต้องการท่ีส าคญั การตอบสนองความต้องการ 
3.  ผูป่้วยกลุ่มอบุตัเิหตุ-ฉุกเฉิน - ไดร้บัการวนิจิฉยัทีถ่กูตอ้งรวดเรว็ 

-ไดร้บัการท าหตัถการทีร่วดเรว็ 
-ไดร้บัขอ้มลูเมือ่พาผูป่้วยฉุกเฉินมาโรงพยาบาล 
-สง่ต่ออยา่งรวดเรว็เมือ่จ าเป็นตอ้งสง่ 

ลดขัน้ตอนในการเขา้ถงึและการ
ใหบ้รกิาร(Fast tractในโรคส าคญั) 

4. กลุ่มโรคเรือ้รงั
(DM/HT/CKD/COPD/Asthma) 

- ตอ้งการหาย ไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น 
-ใชช้วีติไดป้กต ิวถิกีารด าเนนิชวีติไมเ่ปลีย่น 

จดัคลนิิกเฉพาะโรค 
จดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 

5. กลุ่มโรค AIDS/TB -ไดร้บัการรกัษาตามมาตรฐาน/ ไมข่าดยา/ ไมม่ี
อาการขา้งเคยีงจากยา 
- มกีารรกัษาความลบัของผูป่้วย 

จดัเป็นคลนิิกเฉพาะ/จดัเป็นคลนิิกแยก
โรค 
ไมแ่พรก่ระจายเชือ้ในชมุชน 

6. กลุ่มโรคระบาด ไขเ้ลอืดออก -ไดร้บัการรกัษาตามมาตรฐาน 
ไดร้บัขอ้มลูและความรูใ้นการปฏบิตัติวัทีถ่กูตอ้ง 
-หายจากการเจบ็ป่วย ไมม่โีรคแทรกซอ้น 

ใช ้CPG ในการดแูลผูป่้วย 
ควบคมุการระบาดในชมุชน 

7.กลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งการการดแูล
แบบประคบัประคอง 

-ใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
-เสยีชวีติอยา่งสมศกัดิศ์ร ี

จดับรกิารการดแูลผูป่้วยแบบ
ประคบัประคอง 

8. กลุ่มแมแ่ละเดก็ - ลกูเกดิรอด แมป่ลอดภยั 
- ไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น 
- ตอ้งการขอ้มลูในการดแูลตนเองและบุตร 

-จดับรกิาร ANC คณุภาพ 
-จดับรกิาร หอ้งคลอดคณุภาพ 
-แนวทางการดแูลกลุ่มเสีย่งต่างๆ 

กลุ่มผู้รบัผลงานอ่ืนๆ และความต้องการ: 
ผู้รบัผลงานอ่ืนๆ ความต้องการ การตอบสนองความต้องการ 

1.ญาตผิูป่้วย -สะดวก  สะอาด  รวดเรว็ ปลอดภยั 
-พดูจาไพเราะ ไดร้บัขอ้มลูครบถว้น 

1.ปรบัปรงุโครงสรา้งทางกายภาพ 
2.จดัตูร้บัขอ้คดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีน 

2.ผูน้ าชมุชน/อปท. -ไดร้บัการอ านวยความสะดวก รวดเรว็ปลอดภยั 
-ไดร้บัขอ้มลูปัญหาสขุภาพของคนในพืน้ที ่ ไดร้บั
ความรูม้ทีีป่รกึษาเพือ่ทีจ่ะไดแ้กไ้ขปัญหารว่มกนั 

1.จดัชอ่งทางการสือ่สาร เชน่ การ
ประชมุ โทรศพัทส์ายตรง 
2.การพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ในโอกาสจดักจิกรรมรว่มกนั 

6.หน่วยบรกิารในเครอืขา่ย
(รพสต./สสอ.) 

-โรงพยาบาลเป็นพีเ่ลีย้งใหค้ าปรกึษาในการดแูล
ผูป่้วยไดร้บัการประสานงานทีด่ ี
-ไดร้บัการสนบัสนุนทรพัยากร 

จดัระบบแพทยท์ีป่รกึษา 

7.โรงพยาบาลทีร่บัสง่ต่อ -ตอ้งการขอ้มลูทีค่รบถว้น 
-ใหก้ารดแูลตามมาตรฐานการสง่ต่อ 

1.การประชมุรว่มกนั 
2.โทรศพัทส์ายตรง 

8.ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดั 

-ไดร้บัรายงานต่างๆ  รวดเรว็  ทนัเวลา 
-ผลงานตามตวัชีว้ดัคณุภาพ ผา่นเกณฑ์ 

ประกนัเวลาการสง่รายงานต่างๆ 

9.โรงเรยีน -นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิสขุภาพ/ไดร้บัการคดักรอง
ภาวะสขุภาพ/ความรูด้า้นสขุภาพเป็นทีป่รกึษาดา้น
สขุภาพ และป้องกนัควบคมุโรคในโรงเรยีน 

จดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพในโรงเรยีน 
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ผู้รบัผลงานอ่ืนๆ ความต้องการ การตอบสนองความต้องการ 
11.หน่วยงานราชการ ไดร้บัการอ านวยความสะดวก รวดเรว็  ชีแ้จงขัน้ตอนการรบับรกิาร 
12.บรษิทัต่างๆ มคีวามสะดวกในการตดิต่อประสานงาน 

ช าระเงนิคา่สนิคา้/ บรกิารตามขอ้ตกลง 
จดัผูร้บัผดิชอบประสานงานกบับรษิทั
ต่างๆ 

 
โครงสรา้งเครอืขา่ยบรกิาร: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              PCU 5 แห่ง 
 
 
 
ผูส้ง่มอบและคู่ความร่วมมอื 
ผูส้ง่มอบทีส่ าคญั: 
1.ผู้ส่งมอบท่ีส าคญั / ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส่งมอบ 

ผู้ส่งมอบท่ีส าคญั ผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั -นโยบาย/ระเบยีบ ดา้นสาธารณสขุ 

-ความรู/้วชิาการ 
- ถ่ายทอดใหค้วามรู ้
- ฝึกอบรม 
- ทรพัยากร ไดแ้ก ่บุคลากร/งบประมาณ 

ส านกังานประกนัหลกัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ

- ก าหนดเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
- ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิ 
  - งบประมาณรายหวั 
  - งบประมาณกองทนุพฒันาคณุภาพ 
  - งบประมาณตามผลงานการใหบ้รกิาร 
- การตรวจประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิารตามมาตรฐาน 

บรษิทัยา / องคเ์ภสชักรรม - จดัหายาและเวชภณัฑต์ามความตอ้งการ  
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ - งบประมาณ,ความรว่มมอืในการด าเนินงานสาธารณสขุในปัญหาทีส่ าคญั

ทีข่องพืน้ที ่
-สนบัสนุนอปุกรณ์ในการควบคมุป้องกนัโรค 

 

โรงพยาบาลทา่กระดาน สาธารณสุขอ าเภอ 

ศรีสวสัด์ิ 

เครอืขา่ยระบบสง่ต่อในจงัหวดั
กาญจนบุร ี

เครอืขา่ย อสม. ในพืน้ที ่
รพ.สต.จ านวน 5 แหง่ 

อปท 
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คู่ความร่วมมือท่ีส าคญัและบทบาท: 
คู่ความร่วมมือ บทบาท 

โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา รบั/สง่ต่อผูป่้วย 
Refer Back ผูป่้วยเพือ่มารกัษาต่อเนื่อง 

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอศรสีวสัดิ ์ นโยบาย/ระเบยีบ ดา้นสาธารณสขุ 
ทรพัยากร ไดแ้ก ่บุคลากร/งบประมาณ 

รพสต.ในเขตรบัผดิชอบ ด าเนินงานดา้นสขุภาพ (สง่เสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟู), หมอครอบครวั 
อสม.ในเขตรบัผดิชอบ ใหค้วามรู ้และรว่มสรา้งเสรมิสขุภาพประชาชน เป็นผูป้ระสานงานระหว่าง

โรงพยาบาลกบัชมุชน 
องกก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณในการสง่เสรมิสขุภาพชมุชนและใหค้วาม

รว่มมอืดา้นนโยบายสง่เสรมิสขุภาพ 

บริการท่ีมีการจ้างเหมาจากภายนอก: 
1.  จา้งเหมาการท าอาหารใหแ้กผู่ป่้วยใน 
2.จา้งตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารบางรายการ 

การมีพนัธะสญัญาในการให้บริการ: 
สปสช. กรมบญัชกีลางและส านกังานประกนัสงัคมเป็นคู่สญัญาในการใหบ้รกิารผูป่้วยตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

1.  การตรวจรกัษาผูป่้วยทีม่สีทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้า ของส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
2. การตรวจรกัษาผูป่้วยประกนัสงัคมทีข่ ึน้บญัชรีายชื่อไวก้บัโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาล

มะการกัษ์ของส านกังานประกนัสงัคม 
3.  การตรวจรกัษาผูป่้วยทีส่มคัรใจใชร้ะบบการเบกิจ่ายตรงกบัโรงพยาบาลทา่กระดานของกรมบญัชกีลาง 
4. การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลกรในหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิเอกชน และองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 
5.  รพ.สต.เป็นเครอืขา่ยในการดูแลผูป่้วยไดแ้ก่ การส่งต่อ การเยีย่มบา้น การดูแลต่อเนื่องและเป็นเครอืขา่ย

สรา้งเสรมิในชมุชน 
การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบนัสมทบในการฝึกอบรม: 

นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่ 4  มหาวทิยาลยัมหดิล 
นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่ 6  มหาวทิยาลยัมหดิล 

2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 
ขนาดและการเตบิโตขององคก์ร: 

1.โรงพยาบาลท่ากระดาน เริม่ด าเนินการก่อสรา้งในปี 2541 บนเนื้อที ่40 ไร่ 16 ตารางวา ซึ่งได้รบับรจิาค
ทีด่นิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติเขื่อนศรนีครนิทร์ ตัง้อยู่ในพื้นที ่หมู่ที ่2 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดั
กาญจนบุร ี

2.เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่4พฤษภาคม พ.ศ.2542 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตยีง ในชื่อโรงพยาบาล
ศุกรศ์ริศิรสีวสัดิ ์ซึ่งอยู่ในตวัอ าเภอศรสีวสัดิ ์วตัถุประสงค์เพื่อขยายขนาดโรงพยาบาลจาก 10 เตยีงเป็น 30 เตยีง 
และมกีารเดินทางที่สะดวกขึ้น ทัง้ 2 โรงพยาบาลด าเนินการควบคู่กนัโดยมผีู้อ านวยการคนเดยีวกนั บุคลากร
หมนุเวยีนกนัท างานทัง้ 2 แหง่ 
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3. ในปี 2543 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลท่ากระดาน แยกการบรหิารงานและบุคลากรจากโรงพยาบาล
ศุกรศ์ริศิรสีวสัดิ ์มโีรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  8 แห่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของโรงพยาบาลท่ากระดาน7
แหง่ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนในพืน้ทีแ่ละอ าเภอศรสีวสัดิแ์ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
ปัจจยัความส าเรจ็ท่ีส าคญัขององคก์ร (key success factor): 
 1. ผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามมุง่มัน่มสีมัพนัธภาพทีด่กีบับุคลากรทกุระดบั 
 2.เจา้หน้าทีส่ามารถเขา้ถงึชมุชนงา่ยและมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัชมุชน  

3. เจา้หน้าทีม่สีมัพนัธภาพทีด่ ีใหค้วามรว่มมอืในการพฒันาคณุภาพ 
 4.ภาครฐั / เอกชน ใหค้วามรว่มมอืในการพฒันา 
การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ร: 

1.นโยบายดา้นสขุภาพจากกระทรวงสาธารณสขุ/เขต/จงัหวดั 
2.การเขา้ถงึเทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละสารสนเทศทีส่ะดวก รวดเรว็ 

 3.การจดัสรรงบประมาณแกโ่รงพยาบาลชมุชน 
4.การหมนุเวยีนบุคลากรบ่อย 
5. มอีปุกรณ์/เครือ่งมอื/ ครภุณัฑท์างการแพทยท์ีเ่พิม่ขึน้และทนัสมยัมากขึน้ 

แหล่งข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญั: 
 1. โรงพยาบาลชมุชน 13 แหง่ในจงัหวดักาญจนบุร ี
 2. โรงพยาบาลระดบั F2 ภายในเขตสาธารณสขุที ่5 
2.4 บริบทเชิงกลยทุธ ์(ท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนขององคก์ร) 

โรคท่ีเป็นปัญหา 
ปัญหาสขุภาพท่ีส าคญัในพื้นท่ี: 

- กลุ่มผูป่้วยฉุกเฉิน     AMI,Head injury,Stroke 
- กลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงั DM,HT,CKD,COPD 
- กลุ่มผูป่้วยโรคตดิเชือ้ TB, HIV 
- กลุ่มแมแ่ละเดก็       PPH, Birth asphyxia, Teenage pregnancy 
- กลุ่มโรคทางระบาดวทิยา   อจุจาระรว่ง, ไขเ้ลอืดออก 

ปัญหาสขุภาพท่ีเป็นโอกาสพฒันา: 
1.Trauma/Head injury    การเขา้ถงึล่าชา้,การประเมนิอาการ 
2. ACS / AMI  On set AMI (เจบ็หน้าอกจนถงึ รพ) ล่าชา้, Miss/ Delay diagnosis 
3. Stroke  การเขา้ถงึล่าชา้, Miss/ Delay diagnosis  
4. COPD  Respiratory Failure/Re-admit 
5. DM   ควบคมุน ้าตาลไมไ่ด,้ Renal Failure 

 6. HT   ควบคมุความดนัโลหติไมไ่ด,้ Stroke 
  
   
โรคท่ีมีข้อจ ากดัในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ: 

1.ผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
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2. AMI, stroke ,Septic shock , Respiratory failure 
 3.ผูป่้วยผา่ตดัทางศลัยกรรม, ศลัยกรรมกระดกู, ศลัยกรรมประสาท 
 4.มารดาทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทางสตูกิรรม 

5.ผูป่้วยทีภ่าวะแทรกซอ้นและเกนิศกัยภาพในการรกัษา 
ความท้าทายเชิงกลยทุธ ์
ความท้าทายเชิงกลยทุธท่ี์ส าคญั 

1.จ านวนผูป่้วยเพิม่มากขึน้และสว่นใหญ่เป็นผูป่้วยโรคเรือ้รงัและนโยบายทีมุ่่งเน้นการพฒันาระบบบรกิาร
เชงิรกุ 

2.การพฒันาศกัยภาพในการดแูลผูป่้วยตามกรอบของโรงพยาบาลชมุชน (F2) ตาม Service plan 
3.ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะแพทย ์และพยาบาล 
4.งบประมาณไมเ่พยีงพอ รายไดล้ดลง แต่คา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
5.ความเจรญิทางดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ การขยายตวัของธุรกจิท่องเทีย่ว ประกอบ

กบัลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขาสงูและแหล่งทอ่งเทีย่วทางน ้าเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตุ 
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมภายนอก/นโยบาย: 

1. นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า   ซึง่จดัสรรเงนิงบประมาณตามหวัประชากร ท าใหง้บประมาณที่
ไดร้บัการจดัสรรลดลงการขยายบรกิารเชงิรกุเพือ่เน้นการสรา้งเสรมิสขุภาพรวมทัง้ระบบการจดัสรรงบประมาณตาม
ผลงานทีมุ่ง่เน้นการลงขอ้มลูทางITใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. บุคลากรโรงพยาบาลสายวชิาชพี  ทีต่อ้งจา้งบุคลากรในอตัราจา้งจงึตอ้งสญูเสยีงบประมาณในการจา้ง
คอ่นขา้งสงูซึง่เป็นภาระของโรงพยาบาล 
 3.พรบ.สขุภาพแหง่ชาต ิท าใหผู้ป่้วยมคีวามตอ้งการบรกิารสขุภาพ    ทีน่อกจากจะมคีวามปลอดภยั  ตอ้ง
มคีณุภาพดว้ย ท าใหโ้รงพยาบาลตอ้งพฒันามาตรฐานใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ 

4. ลกัษณะการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มของพืน้ทีแ่ละตามสภาวการณ์ของโลก ท าใหเ้กดิภยั
คกุคาม เชน่ อบุตัเิหตุต่างๆ โรคอบุตัใิหม ่ โรคอบุตัซิ ้าท าใหโ้รงพยาบาลตอ้งเตรยีมปรบัเปลีย่นแผนและเตรยีมการ
รบัใหท้นัทว่งท ี

5. นโยบาย Service planท าใหม้กีารพฒันาศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยตามกรอบของโรงพยาบาลชุมชน
(F2)ทัง้ทางดา้นระบบรกิาร เครือ่งมอื และการพฒันาบุคากรเพือ่รองรบันโยบาย 

6. มกีระจายผูป่้วยกลุ่มโรคเรือ้รงัทีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้นลงสูร่พ.สต. 
7. การเพิม่ขึน้ของแรงงานต่างดา้ว เนื่องจากมกีจิการรสีอรท์แพพกัเพิม่ขึน้ 

ปัญหาส าคญัท่ีโรงพยาบาลพยายามแก้ไข: 
1. ขาดแคลนบุคลากรสายวชิาชพี เชน่ แพทย,์พยาบาล 
2. ความรูแ้ละความเขา้ใจในงานพฒันาคณุภาพของเจา้หน้าที ่เน้นการสือ่สารดา้นการพฒันาคณุภาพลงสู่

ผูป้ฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร 
3. งบประมาณไมเ่พยีงพอ ท าใหข้าดสภาพคล่องในการบรหิารและพฒันาจงึไดก้ าหนดแนวทางแกไ้ขโดย

การลดรายจ่าย และเพิม่รายไดใ้หม้งีบประมาณเพิม่ขึน้ 
 4.ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลการจดัการระบบสารสนเทศ บุคลากรผูร้บัผดิชอบงานสารสนเทศ 
 5. การปรบัปรงุอาคารสถานทีเ่พือ่เอือ้ต่อการดแูลรกัษาและความปลอดภยัของผูป่้วย 

6.การพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั ทัง้ในหน่วยบรกิารประจ าและหน่วยบรกิารปฐมภมูิ 
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7.การบาดเจบ็จากอบุตัเิหตุจราจร อบุตัเิหตุหมู ่ มแีนวโน้มสงูขึน้ โรงพยาบาลจงึพฒันาระบบ EMS การ
ดแูลผูบ้าดเจบ็และการสง่ต่อทีม่คีณุภาพ 

8.การป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อทีส่ าคญัของพืน้ที ่เชน่ วณัโรค ไขเ้ลอืดออก 
ความได้เปรียบเชิงกลยทุธท่ี์ส าคญั: 

1. ผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามมุง่มัน่ 
2. ทมีน ามคีวามมุง่มัน่ 

 3.ภาครฐั / เอกชน ใหค้วามรว่มมอืในการพฒันา 
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วิสยัทศัน์  :   

เป็นโรงพยาบาลชมุชนทีมุ่ง่เน้นดา้นอบุตัเิหตุ-ฉุกเฉินดว้ยการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยชมุชน 
พนัธกิจ : 
 M1 พฒันาศกัยภาพในการดแูลผูป่้วย 

M2 พฒันาระบบบรกิารเชงิรกุใหบ้รกิารสขุภาพแบบผสมผสานโดยยดึหลกัองคร์วม 
M3 พฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
M4 รว่มมอืและสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของชมุชน 

ค่านิยม :  TEAM 
 Teamwork:การรกัษาและการท างานเป็นทมี 

Empowerment :การเสรมิพลงักนัและกนั 
Accuracy:มคีวามถกูตอ้งแมน่ย าในการรกัษา 
Management&Mind :บรหิารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพและมจีติใจในการใหบ้รกิารทีด่ี 

 
เขม็มุ่ง 
1.พฒันาระบบการดแูลผูป่้วย 
 -กลุ่มโรคฉุกเฉิน Trauma Stroke AMI     
-กลุ่มโรคเรือ้รงั   DM,HT 
2.พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยการท างานดา้นสาธารณสขุ 
3.การบรหิารความเสีย่งดา้นการเงนิ 
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แผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลท่ากระดาน 
วิสยัทศัน์  :   
เป็นโรงพยาบาลชมุชนทีมุ่ง่เน้นดา้นอบุตัเิหตุ-ฉุกเฉินและการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยชมุชน 

พนัธกิจ : 
 M1 พฒันาศกัยภาพในการดแูลผูป่้วย 

M2 พฒันาระบบบรกิารเชงิรกุใหบ้รกิารสขุภาพแบบผสมผสานโดยยดึหลกัองคร์วม 

M3 พฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 

M4 รว่มมอืและสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของชมุชน 
ค่านิยม :  TEAM 
 Teamwork   : การรกัษาและการท างานเป็นทมี 

Empowerment   : การเสรมิพลงักนัและกนั 

Accuracy   : มคีวามถกูตอ้งแมน่ย าในการรกัษา 

Management & Mind   : บรหิารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพและมจีติใจในการใหบ้รกิารทีด่ ี
เขม็มุ่ง 
1.พฒันาระบบการดแูลผูป่้วย 

 -กลุ่มโรคฉุกเฉิน Trauma Stroke AMI     

-กลุ่มโรคเรือ้รงั   DM,HT 

2.พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยการท างานดา้นสาธารณสขุ 

3.การบรหิารความเสีย่งดา้นการเงนิ 
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การจดัท าแผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลท่ากระดาน 
การวิเคราะหปั์จจยัภายในใช้แนวทางวิเคราะห ์ 7S’Model 

ปัจจยัภายในองคก์ร จดุแขง็ (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 

Structure S1โครงสรา้งระดบัองคก์รชดัเจนสายบงัคบับญัชาไมซ่บัซอ้น  

Strategy  S2ทศิทางการบรหิารขององคก์รสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องจงัหวดั  

System  S3 ระบบการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นสาธารณสขุ 
เป็นระบบเดยีวกนัและเชือ่มต่อกบัระบบของจงัหวดั 
S4 มกีารวางแผน/โครงการทีต่อบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาสขุภาพทีเ่กดิขึน้ใน
พืน้ที ่
S5ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน HA 

W1 ระบบการบรหิารงบประมาณยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ 
W2 ระบบการควบคมุก ากบัตดิตามประเมนิผลการท างานไมม่ี
ประสทิธภิาพ 

Staff  
 

S6ทมีมกีารบรูณาการงานรว่มกบัเครอืขา่ยท าใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ 
S7 บุคลากรมคีวามมุง่มัน่ทุม่เทเสยีสละ 

W3 ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์
W4 ขาดการจดัการทรพัยากรบุคคล (HRM) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
W5 คณะท างานขาดขวญั/แรงจงูใจ 

Style S8 มกีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจใหก้บัผูร้บัผดิชอบงาน 
S9 ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มัน่สงู ทมีน าเขม้แขง็เน้นการท างานแบบมสีว่นรว่ม 

 

Skill  
 

 W6 บุคลากรขาดทกัษะดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใชใ้นการ
แกปั้ญหาและขาดการพฒันาองคค์วามรู ้

Shared Value  S10 มวีฒันธรรมองคก์รในการท างานเป็นทมีและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  
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การวิเคราะหปั์จจยัภายนอกด้วย PEST 

ปัจจยัภายนอกองคก์ร Opportunities Threats  

Political and Legal  O1 นโยบายเน้นการสรา้งเสรมิสขุภาพ การพฒันาคณุภาพ
บรกิารท าใหป้ระชาชนมสีขุภาพด ี
O2 นโยบายการถ่ายโอนภารกจิดา้นสาธารณสขุสูท่อ้งถิน่ท าให้
เกดิการบรูณาการรว่มกนักบัภาคเีครอืขา่ย 
O3นโยบายระบบประกนัสขุภาพสง่ผลดตี่อการเขา้ถงึบรกิาร
ของประชาชน 

T1 กฎระเบยีบ การบรรจุแต่งตัง้และคา่ตอบแทนไมเ่อือ้ต่อการสง่เสรมิขวญัและ
ก าลงัใจบุคลากรเชน่ P4P, ระเบยีบพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ (พกส) 
T2 นโยบายทีม่คีวามเรง่ด่วนและมกีารถ่ายถอดชา้เป็นผลใหก้ารด าเนินการชา้ไม่
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

Economic  
 

O4 กองทนุสขุภาพต าบลไดร้บัการสนบัสนุนจากหลายภาคสว่น 
 

T3ผูร้บับรกิารมรีายไดเ้พิม่ท าใหเ้ลอืกไปใชบ้รกิาร รพ.ทีม่ศีกัยภาพ 
สงูกว่ามากขึน้ สง่ผลใหก้ารตามจ่ายหนี้คา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
T4 โรงพยาบาลไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณทีเ่พยีงพอ ท า 
ใหก้ารด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

Social  
 

O5 มชีมรมต่างๆทีเ่ป็นเครอืขา่ยสขุภาพภาคประชาชนเชน่ 
ชมรมอสม.,ชมรมผูส้งูอาย ุ
 

T5 ประชาชนไมต่ระหนกัในการดแูลสขุภาพและมพีฤตกิรรมเสีย่ง สว่นใหญ่ให้
ความส าคญัในการรกัษามากกว่าป้องกนั 
T6 วยัแรงงานอพยพไปท างานในภาคอตุสาหกรรมท าใหผู้ส้งูอายแุละเดก็ขาดคน
ดแูล 
T7 ขาดความรว่มมอืในรปูของเครอืขา่ยการท างานในทกุระดบั 
T8 ทศันคตขิองประชาชนในพืน้ทีไ่มเ่ชื่อมัน่ในรกัษาของโรงพยาบาล 

Technology  O6 ระบบเทคโนโลยทีนัสมยัการสือ่สารเป็นไปอยา่งทัว่ถงึ ท าให้
ประชาชนไดร้บัขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพมากขึน้ 

T9 การเดนิทางเป็นอปุสรรคตอ่การเขา้ถงึบรกิาร 
T10 ไฟฟ้า การตดิต่อสือ่สารทางโทรศพัท ์และอนิเตอรเ์น็ตยงัไมค่รอบคลุมทัว่ถงึ 
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ตารางก าหนดกลยทุธจ์าก SWOT Matrix 
ปัจจยัภายใน 

 

 

 

ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths = S) 

- โครงสรา้งระดบัองคก์รชดัเจนสายบงัคบับญัชาไมซ่บัซอ้น 

- ทศิทางการบรหิารขององคก์รสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องโรงพยาบาล 

- มกีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจใหก้บัผูร้บัผดิชอบงาน 

- ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มัน่สงู ทมีน าเขม้แขง็เน้นการท างานแบบมสี่วนร่วม 

- มวีฒันธรรมองคก์รในการท างานเป็นทมีและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

จดุอ่อน (Weaknesses = W)  

- ระบบการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นสาธารณสุข 

- ระบบการควบคุมก ากบัตดิตามประเมนิผลการท างานไมม่ปีระสทิธภิาพ 

- ขาดแคลนบุคลากรสายงานวชิาชพี 

- ขาดการจดัการทรพัยากรบุคคล (HRM) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- คณะท างานขาดขวญั/แรงจงูใจ 

- บุคลากรขาดทกัษะดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูและขาดการพฒันาองคค์วามรู้ 

โอกาส (Opportunities = O) 

-  นโยบายเน้นการสรา้งเสรมิสุขภาพ การพฒันาคุณภาพบรกิารท าให้

ประชาชนมสีุขภาพด ี

- นโยบายการถ่ายโอนภารกจิดา้นสาธารณสุขสู่ทอ้งถิน่ท าใหเ้กดิการบรูณา

การร่วมกนักบัภาคเีครอืขา่ย 

- นโยบายระบบประกนัสุขภาพส่งผลดต่ีอการเขา้ถงึบรกิารของประชาชน 

SO Strategies 

- พฒันาระบบบรกิารเชงิรุกในชุมชน 

- พฒันาระบบรกิาร 

    * ดา้น Trauma  

    * ดา้น NCD 

- ส่งเสรมิการสนบัสนุนจากชุมชน/อปท. 

WO Strategies 

- พฒันาระบบบรกิารสู่โรงพยาบาลมาตรฐานคุณภาพ 

- พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและบรกิาร 

 - พฒันาศกัยภาพบุคลากรทุกระดบั 

- สรา้งความผกูพนัองคก์ร และวฒันธรรมการท างาน 

- พฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

ข้อจ ากดั (Threats = T) 

- ถูกจ ากดัดา้นบุคลากรและการเงนิ 

- กฎระเบยีบ การบรรจุแต่งตัง้และค่าตอบแทนไมเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิขวญั

และก าลงัใจบุคลากรเช่นระเบยีบพนกังานกระทรวงสาธารณสุข (พกส) 

-ประชาชนไมต่ระหนกัในการดแูลสขุภาพและมพีฤตกิรรมเสีย่ง ส่วนใหญ่ให้

ความส าคญัในการรกัษามากกว่าป้องกนั 

  - อ าเภอขนาดใหญ่การเดนิทางใชเ้วลาเขา้สู่การบรกิารล่าชา้ 

- ไฟฟ้า การตดิต่อสือ่สารทางโทรศพัท ์อนิเตอรเ์น็ตยงัไมค่รอบคลุมทัว่ถงึ 

 - เป็นเมอืงท่องเทีย่วมนีกัท่องเทีย่วจ านวนมากระบบบรกิารยงัไมร่องรบั 

-  ขาดความร่วมมอืในรปูของเครอืขา่ยการท างานในทุกระดบั 

ST Strategies 

- พฒันาเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ 

 - พฒันาระบบส่งต่อ / การแพทยฉุ์กเฉนิ 

 - โครงการลดความแออดั (3D) 

 - ตอบสนองนโยบายสาธารณสุขท่องเทีย่ว 

 - สรา้งการมสี่วนรว่มในการดแูลสุขภาพของประชาชน 

WT Strategies 

-  พฒันาระบบการเงนิการคลงั 

 - พฒันาระบบก ากบัตดิตามและควบคุมภายใน 

- พฒันาระบบการจดัการทรพัยากรบคุคล (HRM) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- พฒันาระบบการควบคุมก ากบัตดิตามประเมนิผลการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- พฒันาระบบการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นสาธารณสุข 
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การก าหนดกลยทุธ ์

กลยทุธห์ลกั SO 
 พฒันาระบบรกิาร 

กลยทุธพ์ฒันา WO 
 พฒันาใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

กลยทุธข์ยายงาน ST 
 พฒันาเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ 

กลยทุธป์รบัปรงุองคก์าร WT 
 พฒันาระบบการเงนิการคลงั 
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1. ตารางก าหนดผลสมัฤทธ์ิรวมท่ีคาดหวงั (Key Results Area) จากความสมัพนัธข์องกลยทุธ ์และ BSC 

ตาราง BSC Matrix 

BSC 
Strategies 

ผูใ้ช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(C) 

มาตรฐานการพฒันาและการ
บริหารทัว่ทัง้องคก์าร  (I)  

การเรียนรู้และการพฒันา 
(L) 

การบริหารการเงินการคลงั   
(F) 

 SO1พฒันาระบบรกิาร 

 

 

1)  ผูป่้วยฉุกเฉินเขา้ถงึบรกิารอย่าง

ปลอดภยั 

2)  ลดการเจบ็ป่วยรายใหมใ่น 5 กลุ่ม 

โรคทีส่ าคญั 

3)  ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินปลอดภยัจาก

การส่งต่อ 

4)  ผูป้ระสบภยัเขา้ถงึบรกิารที ่

ปลอดภยั 

5) ระบบป้องกนัและควบคุมโรคทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

ใหบ้รกิารดแูลรกัษาตามมาตรฐาน  

1) ความเป็นเลศิในการบรหิาร

จดัการโรงพยาบาลและเครอืขา่ย 

2) ผ่านการประเมนิตามเกณฑ์

คุณภาพทุกระบบ 

3) ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ (HA) 

เชีย่วชาญเรือ่งโรคและระบบ

ฉุกเฉิน 

- Specific competency การดแูล

ผูป่้วยในโรคหลกัที่

ส าคญั+Holistic care 

- เชีย่วชาญดา้นควบคุมโรคและ

เคลื่อนทีเ่รว็ 

เพิม่รายไดแ้ละลดค่าใชจ้่าย 

- รายไดจ้าก EMS เพิม่ขึน้ 

- CMIเพิม่ขึน้ 

- ลดค่าใชจ้า่ยการรกัษา 

ST1เพิม่ศกัยภาพและ

ขยายเครอืขา่ยการ

ท างานดา้นสาธารณสุข 

- ลดการเกดิโรครายใหม่ 

- ลดภาวะแทรกซอ้น 

- ลดอตัราการเสยีชวีติจากการเกดิ

อุบตัเิหตุทัง้ทางบกและทางน ้า 

 

- ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพเชงิ

รกุรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยสู่ชุมชน 

- สรา้งเครอืขา่ยการแพทยฉุ์กเฉินใน

ชุมชน(FR) 

-  EMS คุณภาพ 

- SRRT คุณภาพ 

- พฒันาการดแูลสุขภาพในชุมชน 

- พฒันาศกัยภาพเครอืขา่

การแพทย ์ฉุกเฉินทัง้ทางบกและ

ทางน ้า 

เพิม่รายไดแ้ละลดค่าใชจ้่าย 

1)  เพิม่รายไดจ้ากบรกิารเวช

ศาสตรค์รอบครวั การสนบัสนุน

จากภาคเีครอืข่าย 

2)  ลดค่าใชจ้า่ยจากการส่งเสรมิ

สุขภาพและป้องกนัโรค 
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BSC 

Strategies ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C) 
มาตรฐานการพฒันาและการ
บริหารทัว่ทัง้องคก์าร  (I)  

การเรียนรู้และการพฒันา 

(L) 

การบริหารการเงินการคลงั   

(F) 

WO1พฒันาใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรยีนรู ้

 

 

- ไดร้บับรกิารดแูลรกัษาตามมาตรฐาน 

- มคีวามพงึพอใจ 

 

- ความเป็นเลศิในการใหบ้รกิารดแูล
รกัษาตามมาตรฐาน  

-การดแูลผูป่้วยในโรคหลกัที่
ส าคญั+Holistic care 

 

- เป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูต้าม
เกณฑค์ุณภาพแบบบูรณาการ 

- คลงัความรูC้QI, Best 
Practices, Innovation 

- น าชุดความรู ้นวตักรรม มา
ปรบัปรงุบรกิาร 

เพิม่รายไดป้ระหยดัค่าใชจ้่าย 

- ลดตน้ทุนบรกิารจากนวตักรรม 

WT1พฒันาระบบการเงนิ
การคลงั 

 

 

-ไดร้บับรกิารตามสทิธ ิ

- หน่วยบรกิารไดร้บัการจดัสรรเงนิ
ตามความเหมาะสม 

- บรกิารทัว่ถงึครอบคลุม   

- ลดแออดั  

- ตรวจสอบสทิธใิหบ้รกิารตามสทิธ ิ

- การ Claim ใหค้รบถว้น ครอบคลุม 

- มกีระบวนการควบคุมภายใน 

- เชีย่วชาญเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ 

- เชีย่วชาญการบรหิารจดัการ
กองทุนต่างๆ 

- เชีย่วชาญดา้นการลงรหสัโรคและ
หตัถการ 

เพิม่รายไดล้ดรายจ่าย 

- ไดร้บัเงนิจดัสรรสอดคลอ้งกบั
คุณภาพผลงาน 

- ลดตน้ทุนการบรหิารและการ
บรกิาร(OPD /IPD/รพ.สต.) 
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ยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลท่ากระดาน ปี 2560-2564 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 :คณุภาพบริการได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค ์
1. ผูร้บับรกิารปลอดภยั 
            2. พฒันาระบบบรกิาร  Service  plan ตามศกัยภาพโรงพยาบาล 
            3.ผูป่้วยและญาตมิคีวามพงึพอใจ 
กลยทุธ ์
1.พฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยทางคลนิิกในกลุ่มโรคส าคญั 
           2. พฒันาคณุภาพความปลอดภยัตาม Patient Safety Goal 

3.พฒันาศกัยภาพการดแูลผูป่้วยตาม Service plan 
4.พฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินทางสาธารณสขุ 
5.พฒันาศกัยภาพระบบสง่ต่อRefer In - Refer Out 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2: การบริหารจดัการทรพัยากรบคุคล 
เป้าประสงค ์
           1.พฒันาศกัยภาพบคุลากร “เกง่ ด ีมสีขุ” 
กลยทุธ ์
1. เจา้หน้าทีม่กีารพฒันาและเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
2. พฒันาสมรรถภาพและทกัษะความรูใ้นเชงิวชิาชพี 
3. เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานอยา่งมคีวามสขุและมจีรยิธรรม 
 4.บรหิารอตัราก าลงัใหเ้หมาะสม 
           5. เจา้หน้าทีม่คีวามปลอดภยัในการท างาน 
           6. เจา้หน้าทีม่สีขุภาพดแีละเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลสขุภาพ 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การบริหารจดัการองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์
         1.เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้และพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
         2.บรหิารจดัการ การเงนิการคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
         3.การบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้มและระบบสนบัสนุนบรกิารปลอดภยั 
กลยทุธ ์
1.มรีะบบทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
        2.เพิม่ชอ่งทางการสรา้งรายได ้
3.เสรมิสรา้งระบบตรวจสอบภายใน 
4.การจดัการทรพัยากรใหคุ้ม้คา่และควบคมุตน้ทนุ 
        5.สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อภาวะสขุภาพและความปลอดภยัของผูป่้วยและเจา้หน้าที่ 
        6.พฒันาระบบการจดัการความเสีย่งและเสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาล 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : ประชาชนเข้าถึงบริการและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน 
เป้าประสงค ์
 1.ประชาชนในพืน้ทีห่า่งไกลเขา้ถงึบรกิาร 
           2.พฒันาระบบเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพในชมุชนเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มในชมุชน 
           3.ชมุชนมสีว่นรว่มในการก าหนดนโยบายดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและมกีารตดิตามการด าเนินงานโดยชมุชน 
กลยทุธ ์
1.พฒันาระบบบรกิารเชงิรกุในพืน้ที ่“ใกลบ้า้น ใกลใ้จ” 
2.เพิม่ศกัยภาพเครอืขา่ยบรกิารสาธารณสขุในชมุชน (อสม. รพ.สต. ภาคเีครอืขา่ย ) 
           3.ชมุชนรบัรูปั้ญหาและเกดิความตระหนกัในการดแูลสขุภาพของประชาชน  
           4.ชมุชนมกีารเฝ้าระวงั ป้องกนัโรคและภยัสขุภาพ 
5.สรา้งการมสีว่นรว่มในการด าเนินงานดา้นสขุภาพดว้ยระบบ DHS 
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ประเดน็กลยทุธโ์รงพยาบาลท่ากระดาน  ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1คณุภาพบริการได้มาตรฐาน 

คณุภาพ
บริการได้
มาตรฐาน 

2. ระบบบรกิาร Service plan 
ตามศกัยภาพโรงพยาบาล 

พฒันาการบรกิารสุขภาพแบบ
องคร์วม 

พฒันาศกัยภาพการดแูลผูป่้วย
ตาม Service plan 

1. ผูร้บับรกิารปลอดภยั 

 

พฒันาระบบบรกิารการแพทย์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

 

ผูป่้วยและญาตมิคีวามพงึพอใจ 

 

พฒันาศกัยภาพระบบส่งต่อ 
Refer In - Refer Out 

พฒันาคุณภาพความปลอดภยั
ตาม Patient Safety Goal 
:SIMPLE 

 

พฒันาคุณภาพการดแูลผูป่้วย
ทางคลนิิกในกลุ่มโรคส าคญั 

 

1. รอ้ยละผูป่้วยความดนัโลหติสูงมรีะดบัความดนัโลหติ 
<140/90mmHg>60% 
2. อบุตักิารณ์ผูป่้วย HI  เสยีชวีติขณะน าส่ง =0 
3. อตัราการเกดิภาวะ Birth Asphyxia< 25:1000 LB 
4. รอ้ยละการเกดิ Postpartum hemorrhage<5% 
5. จ านวนผูป่้วยเบาหวานทีม่รีะดบัHbA1C<7% >60% 
6. รอ้ยละผูป่้วย CKD ทีม่ารบับรกิาร BP < 130/80 mmHg>80% 
7.รอ้ยละผูป่้วย AMI ชนิดSTEMI ไดร้บัยา SK ภายใน 30นาท ี100% 
8.รอ้ยละของผูป่้วย Stroke เขา้รบับรกิารภายใน 1ชัว่โมงหลงัเกดิ
อาการ( Onset to door)>80% 
9.รอ้ยละผลส าเรจ็ของการรกัษาวณัโรค>85% 
10.อบุตักิารณ์Miss diagnosisในผูป่้วย Appendicitis= 0 
11.รอ้ยละการเกดิ exacerbation ในผูป่้วย COPD<5% 

1. อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล< 0.5 :1000 วนันอน 
2. อตัราความคลาดเคลื่อนทางยา 
3.รอ้ยละการตายรวมผูป่้วยใน< 0.3% 

4.รอ้ยละของการre-admitใน28วนัในโรคเดมิ (IPD)<1% 

1.อบุตักิารณ์ผูป่้วยเสยีชวีติขณะส่งต่อ = 0 
2.รอ้ยละผูป่้วย Stroke ไดร้บัการสง่ต่อภายใน45 นาท ี= 100% 
3.รอ้ยละผูป่้วยไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะมาดว้ยระบบ EMS ไดร้บัการ
ดูแลผูป่้วย ณ จดุเกดิเหตุไดถู้กตอ้ง ปลอดภยั =100% 

1.อตัราความพงึพอใจ 
 - ผูป่้วยนอก>85% 
 - ผูป่้วยใน> 85% 
2.ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ผูป่้วยนอก< 60 นาท ี
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดั 
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พฒันาสมรรถนะและทกัษะความรูใ้น
เชงิวชิาชพี 

พฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 

“ เก่ง ด ีมสีุข “ 

เจา้หน้าทีม่กีารพฒันาและเรยีนรู้
อยา่งต่อเนื่อง 

บรหิารอตัราก าลงัใหเ้หมาะสม 

 

การบริหารจดัการ
ทรพัยากรบคุคล 

 

เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานอยา่งมคีวามสุข
มจีรยิธรรม 

เจา้หน้าทีม่สีุขภาพดแีละเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลสุขภาพ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

เจา้หน้าทีม่คีวามปลอดภยัในการ
ท างาน 

กลยทุธ ์เป้าประสงค ์

 

ตวัช้ีวดั 

1.อตัราบุคลากรไดร้บัการอบรม 10 วนั/
คน/ปี 
 

1.อตัราการเกดิอบุตัเิหตุจากการท างาน 
2.อตัราการตดิเชือ้ของเจา้หน้าทีจ่ากการ
ปฏบิตังิาน 
 
1.รอ้ยละของบุคลากรทีม่คีา่ BMI <23 
 

1.ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรในการ
ปฏบิตังิาน 
2.ขอ้รอ้งเรยีนดา้นการละเมดิสทิธผิูป่้วย
และพฤตกิรรมบรกิาร 

2.รอ้ยละของเจา้หน้าทีท่ีผ่า่นการประเมนิ 
Core Competency > 80 % 
 

1.หน่วยงานทีม่ ีProductivity เหมาะสม 

ประเดน็กลยทุธโ์รงพยาบาลท่ากระดาน  ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรบคุคล 
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การบริหารจดัการ
องคก์รอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 
บรหิารจดัการการเงนิการคลงั
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้ม
และระบบสนบัสนุนบรกิาร
ปลอดภยั 

มรีะบบทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

เพิม่ชอ่งทางการสรา้งรายได ้ 

สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อภาวะ
สุขภาพและความปลอดภยัของ
ผูป่้วยและเจา้หน้าที ่

พฒันาระบบการจดัการความเสีย่ง
และเสรมิสรา้งวฒันธรรมความ
ปลอดภยัในโรงพยาบาล 

เสรมิสรา้งระบบตรวจสอบภายใน 

การจดัการทรพัยากรใหคุ้ม้คา่และ
ควบคุมตน้ทุน 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
 

ตวัช้ีวดั 
 

จ านวนนวตักรรมเกดิใหม ่

 

 

- จ านวนวนันอนเฉลีย่ผูป่้วยใน 
-จ านวนผูป่้วยในต่อเดอืน 
ค่า CMI 
ค่า Adjust RW  
ความสมบรูณ์ของเวชระเบยีน 

- Current ratio 
- Quick ratio 
-Cash ratio 

-โรงพยาบาลผ่านเกณฑ ์Healthy workplace 
ระดบัทอง 

-ผลการตรวจคุณภาพน ้าอุปโภค บรโิภคผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน 

-จ านวนอุบตักิารณ์ระบบสนบัสนุนฉุกเฉนิ
ขดัขอ้ง 

จ านวนความเสีย่งทีไ่ดร้บัรายงาน 
อุบตักิารณ์ความเสีย่งระดบั E-I ทีเ่กดิซ ้า 

ประเดน็กลยทุธโ์รงพยาบาลท่ากระดาน  ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบริหารจดัการองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ ์
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พฒันาระบบบรกิารเชงิรุกใน
พืน้ที“่ ใกลบ้า้น ใกลใ้จ” 

ประชาชนในพืน้ทีห่า่งไกล
เขา้ถงึบรกิาร 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
 

กลยทุธ ์

สรา้งการมสีว่นรว่มในการ
ด าเนินงานดา้นสุขภาพดว้ย
ระบบ DHS 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและภาคี

เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพฒันาระบบ

สขุภาพชมุชน 

เพิม่ศกัยภาพเครอืขา่ยบรกิาร
สาธารณสุขในชุมชน( อสม.
,รพ.สต.,ภาคเีครอืขา่ย) 

ชุมชนรบัรูปั้ญหาและเกดิความ
ตระหนกัในการดแูลสุขภาพ
ของประชาชน 

ชุมชนมสีว่นรว่มในการ
ก าหนดนโยบายดา้นการ
สรา้งเสรมิสุขภาพและมกีาร
ตดิตามการด าเนินงานโดย
ชุมชน 

ชุมชนมกีารเฝ้าระวงัป้องกนั
โรคและภยัสุขภาพ 

พฒันาระบบเครอืขา่ย
บรกิารสุขภาพในชุมชน
เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มใน
ชุมชน 

 

ประเดน็กลยทุธโ์รงพยาบาลท่ากระดาน  ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4ประชาชนเข้าถึงบริการและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบสขุภาพชมุชน 

 
ตวัช้ีวดั 

1.สดัสว่นผูไ้ดร้บับรกิารใน รพ.สต.เทยีบกบัใน
โรงพยาบาล 

 

 
1.รอ้ยละกูช้พีในพืน้ทีท่ีผ่่านการอบรมหลกัสตูร EMR 

2.รอ้ยละ อสม.ไดร้บัการฟ้ืนฟูศกัยภาพ 

1.สมาชกิในชุมชนไดร้บัการดแูลและคดักรองดา้นสุขภาพ ใน
โรค DM/HT 
2.อตัราการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูและมะเรง็เตา้นม 
3.รอ้ยละหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการฝากครรภค์รบ 5 ครัง้ตาม
เกณฑ ์
4.รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปีมพีฒันากาสมวยั 
5.อตัราการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกระบาดลดลง 
6.อตัราเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุจราจรลดลง 
7.อตัราการตัง้ครรภใ์นวยัเรยีนวยัรุ่นในเขตรบัผดิชอบ 
8.รอ้ยละเดก็แรกเกดิ – 5 ปีไดร้บัวคัซนีตามเกณฑค์รอบคลุม 

 

การด าเนินงานเพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพระดบั
อ าเภอรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย (DHS) 
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ยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลท่ากระดาน ปี 2560-2564 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 :คณุภาพบริการได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค ์

1. ผูร้บับรกิารปลอดภยั 
            2. พฒันาระบบบรกิาร Service planตามศกัยภาพโรงพยาบาล 
            3.ผูป่้วยและญาตมิคีวามพงึพอใจ 
 

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes 
HR & 

 Education  
plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
S1คุณภาพบริการได้
มาตรฐาน 
SC1. ผู้รับบริการปลอดภยั 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยทางคลินิก
ในกลุ่มโรคส าคัญ 

1.พัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยทางคลินิกใน
กลุ่มโรคส าคัญ 

-จัดท าแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยรายโรค 
-กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
DM,HT,CKD,COPD 
- จัดท าแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยรายโรคกลุ่มผู้ป่วย
ฉุกเฉิน   AMI,Head 
injury,Stroke 
-- จัดท าแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยรายโรคกลุ่มแม่และ
เด็ก PPH, Birth asphyxia, 
Teenage pregnancy 
-จัดท าแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยรายโรคกลุ่มผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อTB,HIV 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้ความรู้แก่
ผู้ป่วย โดยใช้
ทฤษฎีเบนดูรา 

อบรม Mini 
case 
manager 
 

1. ร้อยละผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงมีระดับ
ความดันโลหิต 
<140/90mmHgเป้า>6
0% 

59.68 60.38 66.14 59.08 60.06  

   ทบทวน CPG   2. จ านวนผู้ปว่ย
เบาหวานที่มีระดับ
HbA1C<7% 
เป้า>40% 

42.72 20.17 50.91 48.74 51.11  

     3. ร้อยละผู้ป่วย CKD 
ที่มารับบริการ BP < 
130/80 mmHg
เป้า>80% 

81.81 83.07 82.21 86.04 69.79  

   จัดท าแนวทางการ
ประสานงานขณะ
น าส่ง 

พัฒนาทักษะ
การดูแลขณะ
น าส่ง 

4. อุบัติการณ์ผู้ป่วย  
HI  เสียชวีิตขณะน าส่ง
เป้า 0 

0 0 0 0 0  

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes 
HR & 

Education 
plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
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    EMS mapping 
นวัตกรรม Hot 
line ชีวิตพิชิตโรค 

พัฒนา
ศักยภาพ อส
ม. กู้ชีพ รพ.
สต.ในเรื่อง
อาการ
เบื้องต้นของ 
AMI,Stroke 

5.ร้อยละผู้ป่วย AMI 
ชนิดSTEMI ได้รับยา 
SK ภายใน 30นาที 
เป้า 100% 

66.67 0 50 42.85 66.67  

    EMS mapping 
นวัตกรรม Hot 
line ชีวิตพิชิตโรค 

6.ร้อยละของผู้ป่วย 
Stroke เข้ารับบริการ
ภายใน 1ชั่วโมงหลังเกิด
อาการ( Onset to 
door)เป้า >80% 

57.14 58.33 41.67 33.33 19.44  

   โครงการ NCPR  การแปรผล 
NST 

7. อัตราการเกิดภาวะ 
Birth Asphyxia 
เป้า  < 25:1000 LB 

12.98 36.58 0 16.95 0  

    ทบทวน
กระบวนการ
ป้องกัน PPH 
สร้างนวัตกรรม 
PPH box ถุงตวง
เลือด 

ทบทวนการใช้ 
CPG 

8. ร้อยละการเกิด 
Postpartum 
hemorrhage 
เป้า <5% 

1.30 2.43 1.37 3.38 0  

   โครงการคัดกรองวัณโรคเชิง
รุกในชุมชน 
 

-ควบคุมการกินยา
(DOT) 
Mobile X-Ray 

 9.ร้อยละผลส าเร็จของ
การรักษาวัณโรค 

 เป้า >85% 

87.50 93.33 86.66 71.42 100  

   จัดท าแผนการทบทวนโดย
ทีมน าต่าง 

ทบทวน Case 
Miss diagnosis 
 

ให้ความรู้ใน
การทบทวน
แบบ 5 Step 

10.อุบัติการณ์Miss 
diagnosisในผู้ป่วย 
Appendicitisเป้า  0 
 

1 1 1 0 0  

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes 
HR & 

Education 
plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 เพื่อให้ผู้ป่วยและ

เจ้าหน้าที่มีความ
ปลอดภัยตาม 2 
P safety 

2. พัฒนาคุณภาพความ
ปลอดภัยตาม Patient 
Safety Goal 

-จัดท าโครงการพัฒนาคุณ
คุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน 
HA  

 
 

-อบรมให้
ความรู้
บุคลากร เรื่อง 
2P  safety 

1. อัตราการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล< 0.5 
:1000 วันนอน 
 

0.46 0.96 0.83 0.23 0.78  
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-จัดกิจกรรม EMS rally 
PCT,ENV,IC,RM 
 

ปรับเปลี่ยนการ 
key ยาในระบบ 
HosXP 

2. อัตราความคลาด
เคลื่อนทางยา 
 ผู้ป่วยนอก< 10 
ครั้ง:1000 ใบสั่งยา 
ผู้ป่วยใน15ครั้ง :1000 
วันนอน 

 
 

8.43 
 

9.35 

 
 

17.34 
 

20.81 

 
 

6.73 
 

11.49 

 
 

10.34 
 

24.31 

 
 
6.06 
 
14.13 

 

 3.ร้อยละการตายรวม
ผู้ป่วยใน เปา้ < 0.3% 

0.49 0.36 0.46 0.35 0.32  

   -พัฒนาการจัดท าแผนการ
จ าหน่ายผู้ป่วยรายโรค 

 พัฒนาบุคลากร
พยาบาล เรื่อง
การใช้กระบวน 
การพยาบาล
และการบันทกึ
ทางการ
พยาบาล 

4.ร้อยละของการre-
admitใน28วันในโรค
เดิม (IPD)เป้า<1% 

1.69 2.15 2.08 1.58 1.31  

SC2. พัฒนาระบบบรกิาร  
Service  planตามศักยภาพ
โรงพยาบาล 

เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแล
ตามมาตรฐาน 

3.พัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผู้ป่วยตาม Service 
plan 

แผนพัฒนาระบบบรกิาร 
Service planทุกสาขา 

ถ่ายทอดแผนฯใน
ระดับเขตและ
จังหวัด 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรตาม
สาขา Service 
plan 
 

       

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes 
HR & 

Education 
plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 เพื่อพัฒนาระบบ

ส่งต่อ 
5.พัฒนาศักยภาพระบบ
ส่งต่อRefer In - Refer 
Out 

-แผนการพัฒนาระบบส่งต่อ 
-ประชุมคณะท างานพัฒนา
ระบบส่งต่อในระดับจังหวัด 

 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใน
การดูแลผู้ป่วย
ระหว่างส่งต่อ 

1.อุบัติการณ์ผู้ป่วย
เสียชีวิตขณะส่งต่อ 0 

0 0 0 0 0  

     2.ร้อยละผู้ป่วย Stroke 
ได้รับการส่งต่อภายใน
45 นาที 100% 

80.95 83.33 82.61 90 85.71  

SC3.ผู้ป่วยและญาติมีความ
พึงพอใจ 

เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิด

พัฒนาการบริการ
สุขภาพแบบองค์รวม 

-ส ารวจความพึงพอใจทกุ
เดือน 

เร่ิมใช้การการ
ส ารวจความพึง

 1.อัตราความพึงพอใจ 
- ผู้ป่วยนอก>85% 
- ผู้ป่วยใน>85% 

 
83.37 

 
87.82 

 
90.92 

 
92.62 

 
91.37 
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ความพึงพอใจ  พอใจของ
ผู้รับบริการผ่าน 
QR code ทาง
Application line 

 82.4 87.05 91.08 91.79 90.65 

      2.ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
ผู้ป่วยนอกเป้า< 60 นาท ี
 

75 59.95 50.62 59 58  

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2: การบริหารจดัการทรพัยากรบคุคล 
เป้าประสงค ์          1.พฒันาศกัยภาพบุคลากร “เกง่ ด ีมสีขุ” 

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes HR & 
 Education  

plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
S2การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
“เก่ง ดี มีสุข” 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
พัฒนาและ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1. เจ้าหน้าที่มีการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

-จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

  1.อัตราบุคลากรได้รับการ
อบรม 10 วัน/คน/ปี 
เป้า100% 

100 100 100 100 100  

 เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพและ

2. พัฒนาสมรรถภาพ
และทักษะความรู้ในเชิง

-แบบประเมินสมรรถนะ
และพัฒนาศักยภาพ

ค้นหาความ
ต้องการการ

พัฒนา
บุคลากรตาม

2.ร้อยละของเจ้าหนา้ที่ที่ผ่าน
การประเมิน  

100 93.33 100 100 100  
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ทักษะความรู้ใน
เชิงวิชาชีพ 

วิชาชีพ บุคลากร พัฒนาบุคลากร แผน Core Competency 
เป้า > 80 % 

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุขและมี
จริยธรรม 

3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขและมี
จริยธรรม 

-Happinometer 
-อบรมESB 
-ความพึงพอใจและ
ความผูกพันธ์ต่อองค์กร 

จัดกิจกรรมสร้าง
การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร 
เช่น ท าบุญ 

กิจกรรมรับน้อง 
ปีใหม่ 

 1.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการปฏบิัติงาน 
เป้า > 80 % 
2.ข้อร้องเรียนด้านการละเมิด
สิทธิผู้ป่วยและพฤตกิรรม
บริการ 0 

79.63 
 
 
1 

81 
 
 
2 

79.60 
 
 
5 

77.3 
 
 
5 

70.82 
 
 
5 

 

 เพื่อให้บริหาร
อัตราก าลังได้
อย่างเหมาะสม 

4.บริหารอัตราก าลังให้
เหมาะสม 

-แผนการสรรหา
บุคลากร 

เพิ่มอัตราก าลัง  1.หน่วยงานที่มี Productivity 
เหมาะสม75% 

75 75 75 75 100  

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีความปลอดภยั
ในการท างาน 

5. เจ้าหน้าที่มีความ
ปลอดภัยในการท างาน 

-แผนการอบรมความ
ปลอดภัยในการท างาน 
-แผนการอบรม IC 

  1.อัตราการเกิดอุบัติเหตุจาก
การท างาน /อัตราการติดเช้ือ
ของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงาน < 10 ครั้ง/ปี 

5/1 2/1 2/0 5/2 5/0  

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes 
HR & 

Education 
plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่

มีสุขภาพดีและ
เป็นแบบอยา่งที่
ดีในการดูแล
สุขภาพ 

6. เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดี
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการดูแลสุขภาพ 

-โครงการทดสอบ
สมรรถภาพเจ้าหน้าที ่
โครงการตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที ่

-จัดตั้งกลุ่มไลน์
ออกก าลังกาย 

 1.ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า 
BMI <23 เป้า >50% 

63.93 64.62 58.46 61.03 60.68  
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ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การบริหารจดัการองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค ์
         1.เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้และพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  
         2.บรหิารจดัการ การเงนิการคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
         3.การบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้มและระบบสนบัสนุนบรกิารปลอดภยั  
 

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term  
objectives 

Long term goals 
Key tactics &  
action plans 

Changes  HR &  
 Education   

plan 

Key Performance  
Measures  

Present  
performance  

Projected  
Performance  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
SC3:การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธภิาพ 
SC1เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมกีาร
เรียนรู้และ
พัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

1.มีระบบที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
ด้านการท าวิจยั/R2R 
มีการก าหนดให้ทุก
หน่วยงาน ส่งผลงาน CQI 
และนวัตกรรม 
ส่งเสรืมการท าวิจัย/R2R 

หน่วยงาน ส่งผล
งาน CQI และ
นวัตกรรมอยา่ง
น้อย 1 เร่ือง 

ส่งบุคลากร
อบรมการท า 
R2R 

-จ านวนนวัตกรรมเกิด
ใหม่ 10 เร่ือง / ปี 
 

11 11 10 10 10  

SC2.บริหารจัดการ การเงิน เพื่อเพิ่ม 2.เพิ่มช่องทางการสร้าง -แจ้งนโยบายการเพิ่มการ -เพิ่มการ Admit  -จ านวนวันนอนเฉลีย่ 2.64 2.81 2.94 2.45 2.51  
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การคลังอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง 
โดยนโยบาล 
เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย 

รายได ้
3.เสริมสร้างระบบ
ตรวจสอบภายใน 
4.การจัดการทรัพยากร
ให้คุ้มค่าและควบคุม
ต้นทุน 

 

Admit บุคลากรสหวิชาชีพ 
 

ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยใน<3 
-จ านวนผู้ป่วยในต่อ
เดือน150 

 
134 

 
122 

 
136 

 
142 

 
126 

 -ตรวจสอบเวชระเบียนกอ่น
ส่งเพื่อให้ สปสช. Audit เวช
ระเบียน 

 
 

-อบรม Coder 
-อบรมผู้ตรวจ
สอบเวช
ระเบียน 
-ให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องต่อ
การบันทึกเวช
ระเบียน 

ค่า CMI0.6 
ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน>85% 
ค่า Adjust RW  

0.53 
88.16 

 
856.89 

0.58 
82.63 
 
822.76 

0.54 
80.53 
 
879.35 

0.53 
81.33 
 
825.32 

0.52 
91.66 
 
781.34 

 

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes 
HR & 

Education 
plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
   -จัดท าแผนการบริหาร

การเงินการคลัง 
-ติดตามผลการด าเนินงาน
แผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
-การประเมินการตรวจสอบ
ภายใน 

  - Current ratio> 1.5 
 

1.67 
 

1.65 
 

1.73 
 

3.47 2.01  

- Quick ratio> 1 
 

1.53 
 

1.51 
 

1.55 
 

3.19 1.74  

-Cash ratio> 1 1.36 1.21 1.15 2.71 1.50  

SC3.การบริหารด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบ
สนับสนุนบริการปลอดภยั 

เพื่อให้
ผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ มี
ความปลอดภยั
จากการสร้าง
สิ่งแวดล้อมเอื้อ
ต่อภาวะสุขภาพ
และความ
ปลอดภัย 

5.สร้างสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อภาวะสุขภาพ
และความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและเจ้าหนา้ที ่

ส่งผลการประเมินตนเองทุก
ปี  
ส่งตรวจน้ า ปีละ 2 ครั้ง 
ตรวจเช็คความพร้อมใช้โดย
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ระบบ 
จัดท าแนวทางการ
ดูแลระบบ 
 

 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ดูแลระบบ
ทุกระบบ 

-โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ 
Healthy workplace 
ระดับทองผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีมาก 
-ผลการตรวจคุณภาพ
น้ าอุปโภค บริโภคผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ผ่าน 
-จ านวนอุบัติการณ์
ระบบสนับสนุนฉุกเฉิน
ขัดข้อง 0 

ดีมาก 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ 
 
 

18 

ดีมาก 
 
 
 

ผ่าน
เกณฑ ์

 
15 

ดีมาก 
 
 
 

ผ่าน
เกณฑ ์

 
8 

ดีมาก 
 
 
 

ผ่าน
เกณฑ ์

 
1 

ดีมาก 
 
 
 
ผ่าน
เกณฑ ์
 
0 

 

 เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความ

6.พัฒนาระบบการ
จัดการความเส่ียงและ

อบรม ให้ความรู้เจา้หน้าที่
พร้อมทั้งมีการกระตุ้นให้

โปรแกรมรายงาน
ความเส่ียง HRMS 

อบรมบุคลากร
ในการรายงาน

-จ านวนความเส่ียงที่
ได้รับรายงาน 

1 0 0 0 0  
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เข้าใจและ
ตระหนักต่อการ
จัดการความ
เส่ียง 

เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภยัใน
โรงพยาบาล 

รายงานความเส่ียงมากขึ้น ในโปรแกรม
รายงานความ
เส่ียง HRMS 

อุบัติการณ์ความเส่ียง
ระดับ E-I ที่เกิดซ้ า 0 
 

 
 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : ประชาชนเข้าถึงบริการและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน 
เป้าประสงค ์
 1.ประชาชนในพืน้ทีห่า่งไกลเขา้ถงึบรกิาร 
           2.พฒันาระบบเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพในชมุชนเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มในชมุชน 
           3.ชมุชนมสีว่นรว่มในการก าหนดนโยบายดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและมกีารตดิตามการด าเนินงานโดยชมุชน 
 

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes HR & 
 Education  

plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
S4:ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ภาคีเครือข่ายมีสว่นร่วมในการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
SC1.ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
เข้าถึงบริการ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
บริการ
ครอบคลุม 

1.พัฒนาระบบบริการ
เชิงรุกในพื้นที่ “ใกล้
บ้าน ใกล้ใจ” 

ออกหนว่ย PCU ทุก รพ.สต. 
ก าหนดแผนออกตรวจ
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

ก าหนดแพทย์และ
พยาบาลที่ปรึกษา
แต่ละ รพ.สต. 

ฟื้นฟูความรู้
พยาบาลเวช
ปฏิบัติฯเพื่อ
ออกตรวจแทน
แพทย ์

1ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ได้การส่งต่อเพื่อรับการ
รักษาต่อเนื่องที่ รพ.
สต.>70% 

67.98 75.84 66.81 68.14 74.94  

SC2.พัฒนาระบบเครือข่าย
บริการสุขภาพในชุมชน
เสริมสร้างการมสี่วนร่วมใน
ชุมชน 

เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขใน
ชุมชน (อสม.,
ภาคีเครือข่ายใน
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

2.เพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขในชุมชน 
(อสม.,ภาคีเครือข่าย ) 

จัดโครงการอบรมหลักสูตร 
EMR (40ชม.)ร่วมกันใน
ระดับจังหวัด 

งบสสจ. อบรมครู ก. 
ด้านกู้ชีพ 

1.ร้อยละกู้ชีพในพื้นที่ที่
ผ่านการอบรมหลกัสูตร 
EMR (40ชม.)>80%  

56.04 65.43 71.5 82.08 82.78  

จัดท าโครงการอบรมฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม. 
 

งบกองทุนต าบล อบรมฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม. 

2.ร้อยละ อสม.ได้รับ
การฟื้นฟูศักยภาพ
100% 

100 100 100 100 100  

เพื่อให้ชุมชนรับรู้ 3.ชุมชนรับรู้ปัญหาและ -โครงการคัดกรองความเส่ียง งบกองทุนต าบล  1.สมาชิกในชุมชนได้รับ 93.08 92.23 91.91 92.12 94.25  



44 
แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลท่ากระดาน 2560-2564 

 

ปัญหา ภาวะ
สุขภาพของ
ตนเองและชุมชน 

เกิดความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 
ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

ปรับเปลี่ยนเวลา
การคัดกรองใน
ชุมชน 

การดูแลและคัดกรอง
ด้านสุขภาพ ในโรค 
DM/HT>90% 
 

Strategies & Strategic 
Challenge 

Short term 
objectives 

Long term goals 
Key tactics & 
action plans 

Changes 
HR & 

 Education  
plan 

Key Performance 
Measures 

Present 
performance 

Projected 
Performance 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
   -โครงการคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกชุมชนท่ากระดาน 
 

-งบกองทุนต าบล 
-เพิ่มแรงจูงใจโดย
การจัดของตอบ
แทน 

 2.อัตราการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม20% 
/ ปี (ผลงาน 5 ปี) 

35.02 29.98 33.14 83.73 14.10  

   จัดท าแผนการค้นหาและ
ติดตามหญิงตั้งครรภ์ใน
ชุมชนโดย อสม. 

-ให้อสม.ตรวจ 
UPT เชิงรุกใน
ชุมชนในรายที่
สงสัยการตั้งครรภ์ 

อบรมการแปร
ผลแผ่นตรวจ
การตั้งครรภ์
แก่ อสม. 

3.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครบ 
5 ครั้งตามเกณฑ์>60% 

44.15 61.54 64.29 70.81 100  

   จัดท าโครงการการตรวจ
ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
ช่วงวัย 

-งบกองทุนต าบล อบรมพัฒนา
ศักยภาพ อส
ม.และครูศูนย์
เด็กเล็ก 

4.ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปีมีพัฒนาการ
สมวัย>80% 

95 100 100 100 100  

   -โครงการเพื่อนใจวยัรุ่น 
-จัดตั้งคลีนิกเพื่อนใจวัยรุ่น 

-งบกองทุนต าบล 
-สร้างแกนน าใน
ชุมชนและโรงเรียน 

อบรมแกนน า
ในโรงเรียน
และชุมชน 

5.อัตราการตั้งครรภ์ใน
วัยเรียนวยัรุ่นในเขต
รับผิดชอบ<25:1,000 

28.06 31.31 28.00 20.68 6.48  

 
 

  -จัดท าแผนติดตามเด็กแรก
เกิด – 5 ป ีให้ได้รับวัคซีน
ตามเกณฑ ์

-ระบบการติดตาม
ทางโทรศัพท์ก่อน
วันนัดฉีดวัคซีน 

 6.ร้อยละเด็กแรกเกิด – 
5 ปีได้รับวัคซีนตาม
เกณฑ์ครอบคลุม>90% 

75.86 93.02 91.83 100 100  

 เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคและภัย
สุขภาพ 

4.ชุมชนมีการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคและภยั
สุขภาพ 

-โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-รณรงค์หยอดทราย ทุก 4 
เดือน 
-ประเมินค่า HI,CI 

-งบกองทุนต าบล 
-พัฒนารูปแบบการ
รายงานผู้ป่วยทาง
ไลน์กลุ่ม 
ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 

พัฒนา
ศักยภาพทีม 
SRRT  

1.อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกระบาด
ลดลง 
เป้า < 50: 100,000 

383.61 145.23 395.52 473.26 335.19  



45 
แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลท่ากระดาน 2560-2564 
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2559 2560 2561 2562 2563 2564 
   -โครงการอบรม EMR และ

เครือข่าย 
-โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ
หมู่ 
-อมรบความรู้ด้านการปฐม
พยาบาล การใช้ AED และ
การแจ้งเหตุ แก่พนักงาน
ของรีสอรท์ 

-เป็นแผนสุขภาพ
ระดับอ าเภอ 
-ก าหนดจุดเสี่ยง 
-เข้าร่วมเป็น
กรรมการที่ปรึกษา
ชมรมการท่องเท่ียว 
อ.ศรีสวัสดิ ์

พัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือข่าย 

2.อัตราเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรลดลง
เป้า <18:100,000 
ประชากร 

57 13.94 47.83 17.39 7.44  

SC3ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและมกีารติดตาม
การด าเนินงานโดยชุมชน 

เพื่อให้ภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
ระดับอ าเภอ 

5.สร้างการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานด้าน
สุขภาพดว้ยระบบ  
DHS 

-จัดท าแผนสุขภาพระดับ
อ าเภอ 
-กองทุนต าบล 

มีนายอ าเภอเป็น
ประธาน 

 การด าเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาสขุภาพ
ระดับอ าเภอรว่มกับ
ภาคีเครือข่าย (DHS) 
3 เร่ือง 

3 3 3 3 3  

 
 
 


