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1. การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (S : Strengths)
S1. ศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยสูง ตำมค่ำ CMI สูง
S2. เป็นโรงพยำบำลผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ HA/QA/NCD/Lab/ยำ,TB,HIV,ANC
S3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย (CT เครื่องสลำยนิ่ว)
S4. บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ทำให้อัตรำกำรย้ำยและลำออกน้อย
S5. มีกำรส่งเสริมควำมเชี่ยวชำญตำมสำขำ Service plan
จุดอ่อน (W : Weaknesses)
W1. งบประมำณไม่เพียงพอ บุคลกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรเงินน้อย
W2. อัตรำกำลังคนด้ำนกำรพยำบำลไม่เพียงพอกำรพัฒนำทักษะไม่ทันกับกำรพัฒนำศักยภำพ
ของโรงพยำบำล มีอัตรำสูญเสียบุคลำกรสูงจำกปัญหำกำรบรรจุ ควำมก้ำวหน้ำ ขวัญ
และกำลังใจ
W3. ควำมสัมพันธ์ของของบุคลกรในองค์กรยังไม่แน่นแฟ้น มีควำมเหลื่อมล้ำของวิชำชีพ
W4. แผนยุทธศำสตร์ไม่ชัดเจน ขำดกำรประเมินต่อเนื่องถ้วนทั่วองค์กร
W5. ระบบสำรสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำนและองค์กร
W6. วัสดุและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ไม่พอเพียงพร้อมใช้ระบบกำรสนับสนุนไม่คล่องตัวยุ่งยำก
W7. ขำดกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และสำธำรณูปโภคที่ดี ไม่มีกำหนดระยะเวลำแก้ไข
และแล้วเสร็จชัดเจน
โอกาส (O : Opportunities)
O1. สถำนที่ตั้งของ รพ.จอมทองอยู่ในอำเภอที่มีควำมเจริญ สภำพเศรษฐกิจดี มีสถำนที่
ท่องเที่ยวหลำยแห่ง สภำพภูมิประเทศ/ภูมิอำกำศดี ที่ตั้งติดถนน ผู้มำรับบริกำรสำมำรถ
เข้ำถึงได้สะดวก เข้ำถึงง่ำย
O2. นโยบำยของจังหวัดให้ รพ.จอมทองเป็น Node แม่ข่ำยสำยใต้ /เขตรอยต่อ
O3. รพ.มีสถำนที่กว้ำงขวำงสำมำรถรองรับกำรขยำยตำมนโยบำยได้
O4. นโยบำยของจังหวัดให้ รพ.จอมทองเป็นโรงพยำบำลแม่ข่ำยสำยใต้ /เขตรอยต่อทำให้ได้รับ
กำรสนับสนุนทำงด้ำนบุคลำกร งบประมำณ อุปกรณ์ต่ำง ๆเพิ่มมำกขึ้น
O5. จำนวนประชำกรในเขตรับผิดชอบมีจำนวนมำกทำให้ได้รับเงินจัดสรรงบประมำณ และ
ผู้ป่วยที่มีสิทธิเบิกได้จ่ำยตรงเงินได้ตำมจำนวน
O6. มีหน่วยงำนภำยนอกสนับสนุน งบประมำณและอุปกรณ์ทำงกำรแทย์ เช่น วัดพระธำตุ
มูลนิธิโรคไต สปสช.
O7. มีภำคีเครือข่ำยในกำรดูแลสุขภำพ และจัดกำรปัญหำเช่น นักกำรเมือง เทศบำล
O8. มีหน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัย เช่น ผรส./ศวส./สสส.
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T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
T8.

อุปสรรค (T : Threats)
นโยบำยจำกส่วนกลำงที่ไม่มีส่วนร่วมในขณะที่นโยบำย เดิมยังไม่สำเร็จ ทำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงครอบคลุม / ทันเวลำนโยบำยเชิงรุกบำงประเด็นไม่ชัดเจน
โรงพยำบำลได้รับนโยบำยยกระดับ ทำให้มีภำระงำนกำรบริกำรผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่
โรงพยำบำลไม่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณและบุคลำกร
พระรำชบัญญัติใหม่ทำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงยุ่งยำก
กำรคมนำคม พื้นที่อำเภอจอมทองมีรถบรรทุกขนำดใหญ่ วิ่งผ่ำนจำนวนมำก ถนนไม่ได้
มำตรฐำน ไม่มีเกำะกลำงถนน สัญญำณเตือน ทำให้เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ
ประชำชนให้ควำมสำคัญ เรื่องเศรษฐกิจมำกกว่ำปัญหำ ด้ำนสุขภำพ
ได้รับกำรสนับสนุนจำกท้องถิ่นน้อย
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดกำรใช้สำรเสพติด รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมำกขึ้น
พื้นที่อำเภอจอมทอง ประชำชนส่วนใหญ่ ทำอำชีพเกษตรกรรม ทำให้มีกำรใช้สำรกำจัด
ศัตรูพืช / ยำปฏิชีวนะเพิ่มสูงขึ้น และยังเป็นสำเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จำกกำรตกที่สูง
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2. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจอมทอง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นโรงพยำบำลทั่วไปที่มีคุณภำพ ผู้รับบริกำรพึงพอใจ”
ค่านิยมองค์กร 4S
เพียงพอ (Sufficiency)
ปลอดภัย (Safety)
ได้มำตรฐำน (Standard)
บริกำรด้วยใจ (Service mind)

คือ ใช้ทรัพยำกรอย่ำงพอเพียงและมีประสิทธิภำพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
คือ ผู้ให้และผู้รับบริกำรปลอดภัย
คือ ได้มำตรฐำนวิชำชีพ
คือ บริกำรด้วยหัวใจของควำมเป็นมนุษย์เพื่อควำมพึงพอใจ

พันธกิจ (Mission)
1. ให้กำรรักษำพยำบำลที่มุ่งเน้นในระดับตติยภูมิให้ได้คุณภำพและศักยภำพที่สูงขึ้น
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งสถำนบริกำร ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงบริกำรที่มี
คุณภำพ
3. พัฒนำงำนบริกำรปฐมภูมิเพื่อลดปัญหำสุขภำพของประชำชน
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพบริกำรโดยมุ่งเน้นในระดับตติยภูมิ
2. ลดควำมแออัดของผู้รับบริกำรในโรคที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนที่ OPD
3. พัฒนำระบบกำรรับ/ส่งต่อผู้ป่วยและพัฒนำศักยภำพกำรบริกำรในเครือข่ำยสุขภำพ
4. พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย ในกำรจัดระบบสุขภำพ ด้ำน กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
เฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
5. พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิให้มีคุณภำพ
6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส และมี
ธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์ (Goals)
1. โรงพยำบำลมีศักยภำพในกำรรักษำพยำบำลในโรคที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนเพิ่มขึ้น
2. บริกำรรักษำพยำบำลมีคุณภำพผู้รับบริกำรปลอดภัยผู้ป่วยมีควำมพึงพอใจ
3. เครือข่ำยสุขภำพมีระบบกำรรับ / ส่งต่อผู้ป่วยที่มีคุณภำพ
4. มีระบบกำรดูแลรักษำ เชื่อมโยงในเครือข่ำยบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสำขำ
Service Plan
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5. โรคและภัยสุขภำพที่เป็นปัญหำสำคัญของชุมชนได้รับกำรจัดกำรให้ลดลงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทุกพื้นที่
6. รพ.สต.มีศักยภำพในกำรบริกำรสูงขึ้น สร้ำงควำมมั่นใจและลดควำมแออัดของโรงพยำบำล
7. บุคลำกรมีศักยภำพและมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน
8. มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
9. มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรให้บริกำร
10. มีระบบเวชระเบียน ที่ดีมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลำ เชื่อถือได้
11. มีระบบสำรสนเทศที่ มีเสถียรภำพ เชื่อถือได้ แม่นยำ ถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ได้
12. มีแผนพัฒนำยุทธศำสตร์ ที่ชัดเจน ตรงเป้ำหมำย
13. บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสิ่งแวดล้อมใน รพ.ให้เอื้อต่อกำรทำงำนและกำร
ให้บริกำรผู้ป่วย
กลยุทธ์ (Strategy)
1. ขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรกลุ่มโรคเป้ำหมำยในระดับตติยภูมิ (อุบัติเหตุ,ตำ,ไต,
ทำรกแรกเกิด) ในปี 2562
2. เพิ่มศักยภำพทีม PCC (รพ.สต.บ้ำนวังน้ำหยำด)
3. พัฒนำศักยภำพกำรส่งต่อทุกระดับ
4. เพิ่มศักยภำพทีมส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค โดยภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วม
5. พัฒนำคุณภำพและศักยภำพหน่วยบริกำรปฐมภูมิให้ได้คุณภำพมำตรฐำน
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรบุคลำกรให้มีสมรรถนะที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนและมีควำม
ผำสุกในกำรทำงำน
7. พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร, กฎระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงิน
กำรคลัง, ระเบียบปฏิบัติรำชกำรให้กับบุคลำกร
8. พัฒนำองค์กรให้สร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรให้บริกำร
9. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ ให้เป็นระบบดิจิทัล ให้เอื้อต่อกำรบริหำรและกำรบริกำร
10. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อมให้ได้มำตรฐำน
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