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ก 

ค ำน ำ 

 
 ด้วย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2563 – 2565  เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาองค์กร การบริการทาง
การแพทย์ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูทิและตติยภูมิ รวมถึงการแก้ปัญหาภัยสุขภาพในพื้นที่ โดยผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร SWOT Analysis ตลอดจน มีการวิเคราะห์ศักยภาพ
และผลกา รด า เ นิ น ง านที่ ผ่ า นม าขอ งตน เ อ ง  เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ สถ านบริ ก า ร ใน ระดั บ เ ดี ย ว กั น  
พร้อมทั้งบูรณาการนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจที่ได้บัญญัติไว้ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  
และการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน 
 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ “เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม   
ภาคีเข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ 4 เป้าประสงค์หลัก  
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนากลยุทธ์ให้บรรลุผลส าเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพ
ทุกสาขา ทุกระดับในองค์กรโดยเฉพาะทีมผู้บริหารเป็นตัวจักรที่ส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนแผนงานอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจะต้องมีการรับ-ส่งต่อ-เชื่อมโยงตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล 
ทบทวน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 สุดท้ายนี้ ในนามของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ขอขอบคุณ และชื่นชมทุกหน่วยงาน ที่ได้มา
ร่วมกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร์นี้  เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงานให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ข้อมูลทั่วไป 

 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด  400  เตียง เปิดบริการจริง 407 เตียง 
มีสถานบริการในเครือข่าย รวม 15 แห่ง  แบ่งเป็น  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.โคกเคียน ล าภู บือราเป๊ะ 
และ รพ.สต.กะลุวอเหนือ 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลขนาดเล็ก 7 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.กะลุวอ โคกศิลา 
มะนังตายอ ตะโล๊ะแน็ง สะปอม สุไหงบาลา และรพ.สต.บางปอ 

3. ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมือง 3 แห่ง ประกอบด้วย ศสม.ยะกัง 2 ก าปงบารู และ ศสม.ประชาภิรมย์ 
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส 1 แห่ง ทั้งนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกันพัฒนาการให้คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care 
Cluster) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนก าปงบารู 

5. สถานบริการเรือนจ านราธิวาส  
 นอกจากนี้ โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 8 แห่ง แบ่งเป็น  

1. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 3 แห่ง ประกอบด้วย รพช.ตากใบ ระแงะ และ รพช. รือเสาะ 
2. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง ประกอบด้วย รพช.บาเจาะ ศรีสาคร เจาะไอร้อง  

จะแนะ และ รพช.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่  สูติ-นรีเวชวิทยา มะเร็งนรีวิทยา 
ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประสาทศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยาวินิจฉัย เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตเวชศาสตร์ จิต
เวชเด็กและวัยรุ่น  จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก  ประสาทวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว พยาธิวิทยากายวิภาค 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ และเป็นสถาบันสมทบในการสอนนักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทย์ฯ ยะลาร่วมกับสถาบันผลิตแพทย์
เ พ่ิม เ พ่ือชาวชนบท สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
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โครงสร้ำงองค์กร 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 

กลุ่มภำรกิจ 
ด้ำนอ ำนวยกำร 

กลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิ
และตติยภูมิ 

กลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำร 
ปฐมภูมิ 

งำนกิจกำรพิเศษ 
กลุ่มภำรกิจด้ำนพฒันำระบบและ

สนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
กลุ่มภำรกิจ 

ด้ำนกำรพยำบำล 
กลุ่มภำรกิจด้ำนผลิตบุคลำกร

กำรแพทย์ 

กลุ่มงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 

กลุ่มงำนกำรเงินและบัญช ี

กลุ่มงำนพัสดุและซ่อมบ ำรุง 

กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน
และนิติเวช 

กลุ่มงำนสูต-ินรีเวชกรรม 

กลุ่มงำนรังสีวิทยำ 

กลุ่มงำนอำยุรกรรม 

กลุ่มงำนจักษุวิทยำ 

กลุ่มงำนวิสญัญ ี

กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม 

กลุ่มงำนศัลยกรรม 

กลุ่มงำนโสต ศอ นำสิก 

กลุ่มงำนจิตเวช 

กลุ่มงำนศัลย์ ออโธ่ฯ 

กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 

กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 

กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ 

กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์

กลุ่มงำนกำรแพทย์แผน
ไทยและกำรแพทย์

ทำงเลือก 

กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 

กลุ่มงำนสุขศึกษำ 

กลุ่มงำนกำยภำพบ ำบัด 

กลุ่มงำนทันตกรรม 

กลุ่มงำนเภสัชกรรม 

กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

ส ำนักเลขำ ก.ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

ก.ผู้ป่วยนอก 
 

ก.ผู้ป่วยหนัก 
 

ก.ผู้คลอด 
 

ก.ผู้ป่วยห้องผ่ำตัด 
 

ก.วิสัญญ ี

ก.ผู้ป่วยอำยุรกรรม 

ก.ผู้ป่วยศัลยกรรม 

ก.ผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
 

ก.ผู้ป่วยจิตเวช 

ก.ผู้ป่วยกุมำรเวชกรรม 

ศูนย์แพทย์ศึกษำชั้นคลินิก 

กลุ่มงำนฝึกอบรมพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย ์

กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลและคุณภำพ 

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ
แผนงำนโครงกำร 

กลุ่มงำนประกันสุขภำพ 

ก.ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส ์

ก.ผู้ป่วยโสต ศอ นำสิก 
 

ก.ผู้ป่วยควบคุมและ
ป้องกันกำรติดเชื้อ 

ก.ตรวจรักษำพิเศษ 

กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ 

กลุ่มงำนสำรสนเทศ 
ทำงกำรแพทย์ 

ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ 

ศูนย์ IT 



3 

ศักยภำพในกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
ตาราง 1  จ านวนหอผู้ป่วยและเตียง 

ศักยภำพ จ ำนวน 

ห้องผ่าตัด 8 ห้อง 
ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง 
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 33 ห้อง 
คลินิกผู้ป่วยนอก 42 คลินิก 

หอผู้ป่วยหนัก 
  -  ICU 10 เตียง 
  -  NICU 13 เตียง 
  -  RCU 12 เตียง 
  -  CCU 8 เตียง 
  -  Stroke unit  9 เตียง 
ไตเทียม 1 16 เตียง 
ไตเทียม 2 12 เตียง 
ห้องคลอด 4 เตียง 
ห้องรอคลอด 15 เตียง 

อำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
  -  Resuscitate 2 Unit 
  -  Observe 4 เตียง 

หอผู้ป่วยใน 
  -  เตียงพิเศษ 119 ห้อง (ร้อยละ 29.23) 
  -  เตียงสามัญ 288 เตียง (ร้อยละ 70.76) 

ที่มา : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 

 
ตาราง 2 จ านวนหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามสาขา 

หอผู้ป่วย จ ำนวนเตียงพิเศษ จ ำนวนเตียงสำมัญ จ ำนวนรวม 

กุมำรเวชกรรม 24 85 109 
นวมินทร์ 5 13 0 13 
ประชารักษ์ 4 6 26 32 
เปี่ยมสุข 3 (NS+NICU) 0 30 30 
เปี่ยมสุข 4 5 29 34 

ศัลยกรรม 12 50 62 
ประชารักษ์ 1 6 24 30 
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หอผู้ป่วย จ ำนวนเตียงพิเศษ จ ำนวนเตียงสำมัญ จ ำนวนรวม 
ประชารักษ์ 2 6 26 32 

อำยุรกรรม 49 99 148 
กัญญารักษ์ 1 5 25 30 
กัญญารักษ์ 2 6 24 30 
กัญญารักษ์ 3 6 24 30 
นวมินทร์ 1 13 0 13 
นวมินทร์ 2 13 0 13 
ประชารักษ์ 3 6 26 32 

สูต-ินรีเวชกรรม 34 54 88 
กัญญารักษ์ 4 5 25 30 
นวมินทร์ 3 13 0 13 
นวมินทร์ 4 13 0 13 
เปี่ยมสุข 2 3 29 32 

ผลรวมทั้งหมด 119 288 407 
ที่มา : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 

 
อัตรำก ำลังโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
ตาราง 3 อัตราก าลังของโรงพยาบาล 

ต ำแหน่ง 
FTE ปีงบประมำณ  %

กรอบ
ขั้นต่ ำ 

กรอบ
ขั้นสูง 

กรอบ
ขั้นต่ ำ 

2558 2559 2560 2561 2562 

แพทย ์ 105 82 61 62 70 69 71 86.58 
ทันตแพทย์ 19 14 9 10 12 13 10 71.42 
เภสัชกร 38 30 24 28 28 28 27 90.00 
พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค 597 477 496 484 465 457 456 95.59 
เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ   98 103 108 110 88  
ลูกจ้างประจ า   123 107 97 84 70  
พนักงานราชการ   35 39 40 45 54  
พกส.   282 271 247 237 256  
ลูกจ้างช่ัวคราว   38 28 46 71 34  
ลูกจ้างเหมาบริการ   78 165 174 182 230  
   1,244 1,297 1,287 1,296 1,296  

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
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ตำรำง 4 อัตรำก ำลังแพทย์เฉพำะทำง 

ที ่ สำขำแพทย์เฉพำะทำง 
กรอบ
ขั้น
สูง 

ปฏิบัติงำน
จริง 

ปีที่จบกำรศึกษำ 
รวม

ทั้งสิ้น 

ขำด (-) / 
เกิน 

จำกกรอบ
ขั้นสูง 

63 64 65 66 
รวม

ศึกษำ
ต่อ 

1 สูติ-นรีเวชวิทยา 8 6 - - 1 - 1 7 -1 
2 ศัลยศาสตร ์ 8 3 1 2 3 - 6 9 1 
3 อายุรศาสตร ์ 10 6 - 1 - - 1 7 -3 
4 อายุรศาสตรโ์รคไต 2 - 1 - - - 1 1 -1 
5 กุมารเวชศาสตร ์ 8 6 - 1 1 - 2 8 0 
6 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ 8 2 - 1 1 2 4 6 -2 
7 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 2 1 1 1 - 3 5 -1 
8 วิสัญญีวิทยา 5 2 - - - - - 2 -3 
9 ประสาทศัลยศาสตร ์ 3 2 - - - - - 2 -1 
10 รังสีวิทยาวินิจฉัย 5 2 1 1 - - 2 4 -1 
11 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3 1 - - - - - 1 -2 
12 จิตเวชศาสตร ์ 5 2 1 - - - 1 3 -2 
13 จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  1 1 - - - 1 1 2 1 
14 จักษุวิทยา 5 4 - - - - - 4 -1 
15 โสต ศอ นาสิก 3 3 - - - - - 3 0 
16 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 3 1 1 - - - 1 2 -1 
17 ประสาทวิทยา 2 1 - - - - - 1 -1 
18 เวชศาสตร์ครอบครัว 10 2 1 1 - - 2 4 -6 
19 แพทย์ GP - 1 - - - - - 1  
20 พยาธิวิทยากายวิภาค 1 1 - - - - - 1 0 
21 กุมารเวชศาสตรโ์รคเลือด - 1 - - - - - 1 1 
22 มะเร็งนรีวิทยา - 1 1 - - - 1 2 2 
23 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ - - - 1 - - 1 1 1 
24 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา - - - 1 - - 1 1 1 
  รวม 129 50 8 10 7 3 28 78 -51 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
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สถิติกำรบริกำรของโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
จ ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน ปีงบประมำณ 2553 – 2562 

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
 
อัตรำครองเตียง ปีงบประมำณ 2553 – 2562 

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
 
ค่ำเฉลี่ยวันนอนในโรงพยำบำล (Length of Stay : LOS) ปีงบประมำณ 2554 – 2562 

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
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ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ปีงบประมำณ 2554 – 2562 

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
 
อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่มำรับบริกำร ณ โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์  
ตาราง 5 5 อันดับโรคของผู้มารับบริการที่ OPD  

อันดับ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน 
1 Essential (primary) 

hypertension 
16,954 Chronic kidney 

disease 
19,151 Dental caries 18,993 

2 Chronic kidney 
disease 

16,208 Essential (primary) 
hypertension 

17,227 Chronic kidney 
disease 

18,028 

3 Dental caries 15,641 Dental caries 13,220 Essential (primary) 
hypertension 

15,045 

4 Diabetes 9,626 Non-insulin-
dependent 
diabetes mellitus 

9,820 Non-insulin-
dependent 
diabetes mellitus 

9,274 

5 Fever  4,937 Diseases of pulp 
and periodical 
tissues 

4,418 Fever of unknown 
origin 

5,798 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
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อันดับโรคผู้ป่วยในที่มำรับบริกำร ณ โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์  
ตาราง 6 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน  

อันดับ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน 

1 Maternal care for 
Abnormal 

1,204 Pneumonia,  1,238 Pneumonia,  1,128 

2 Diarrhea and 
gastroenteritis  

918 Maternal care for 
Abnormal 

1,175 Diarrhea and 
gastroenteritis  

1,038 

3 Dengue hemorrhagic 
fever 

914 Diarrhea and 
gastroenteritis  

957 Cerebral infarction 921 

4 Pneumonia, organism 
unspecified 

895 Cerebral infarction 739 Maternal care for 
Abnormal  

919 

5 Thalassemia 682 Neonatal jaundice 
from other and 
unspecified causes 

604 Dengue 703 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
 
อันดับสำเหตุกำรตำย  
ตาราง 7 อันดับสาเหตุการตาย  

อันดับ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน 
1 Accident 130 Accident 108 Essential  

hypertension 
95 

2 Pneumonia 108 Pneumonia 87 Pneumonia 86 
3 Essential (Primary) 

Hypertension 
64 Essential 

Hypertension 
72 Accident 55 

4 Ischemic Heart 
Diseases 

56 Leukemia  57 Acute myocardial 
infarction 

44 

5 Malignant Neoplasms 50 Acute Myocardial 
Infarction 

46 Chronic Kidney 
Disease 

35 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2562 
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จ ำนวนผู้รับบริกำร ณ งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

 
ที่มา : ศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สงิหาคม 2562 
 
กำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วย  

 
ที่มา : ศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สงิหาคม 2562 
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สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน 
 
ตำรำง 8 ระดับวิกฤติทำงกำรเงิน 

ปี CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

2557 2.77 2.62 2.05 212,631,544.99  22,251,121.43  0 0 0 0 
2558 1.79 1.61 0.92 92,497,049.62  -36,427,330.61  0 1 0 1 
2559 1.02 0.88 0.50 3,229,108.78 -56,773,125.66 3 2 1 6 
2560 1.46 1.36 0.95 82,851,406.24  40,234,867.92  1 0 0 1 
2561 1.66 1.52 1.22 115,616,862.98  3,344,056.31  0 0 0 0 
2562 2.29 2.14 1.38 188,613,655.69   44,403,603.06  0 0 0 0 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี  ณ กรกฎาคม 2562 
 
ตำรำง 9 Unit Cost 

ปีงบประมำณ 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

ค่าเฉลี่ย+1SD ผลงาน การประเมิน ค่าเฉลี่ย+1SD ผลงาน การประเมิน 

2560   1,104.47   1,137.86  ไม่ผา่น   15,188.98  14,694.29 ผ่าน  
2561 1,097.80  943.23  ผ่าน 15,404.03  17,005.66 ไม่ผา่น 
2562 1,079.57 662.64 ผ่าน 16,405.14 19,496.55 ไม่ผา่น 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี  ณ กรกฎาคม 2562 
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แผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลนรำธิวำสรำช
นครินทร์ ปีงบประมำณ 2563 – 2565  

 

กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสยี (Stakeholder Analysis) 

ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง กำรพัฒนำและตอบสนองควำมคำดหวัง 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับบริการรวดเร็วและได้รับความ
ปลอดภัย 

- พัฒนาระบบ fast track 
- พัฒนาระบบ Triage 
- การประกันเวลา 
- พัฒนาระบบ Paperless 
- จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารให้มีเครื่องมือที่

ทันสมัยเพียงพอ 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากร แพทย์/พยาบาล 

พฤติกรรมบริการที่ดี - พัฒนาพฤติกรรมบริการ 
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
เพียงพอต่อการตัดสินใจ 

- แพทย์และพยาบาลให้ข้อมูลโดยตรง 
- พัฒนาแนวทางการให้ข้อมูลในการตัดสินใจ (การ CPR 

/การผ่าตัด/การส่งต่อ) 
ผู้ป่วยหนัก ได้รับข้อมูลอาการ  - พัฒนาการให้ข้อมูลและอาการเปลี่ยนแปลง 

- ก าหนดหน้าที่ให้พยาบาลเจ้าของไข้เป็นผู้ให้ข้อมูล 

ต้องการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย - ก าหนดเวลาเยี่ยมได้ตลอดเวลา 

ต้องการเข้าเยี่ยมตลอดเวลา - ก าหนดเวลาเยี่ยมได้ตลอดเวลา 

ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วย 

- ก าหนดกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ขัดขวางต่อ
การดูแล 

พฤติกรรมการบริการที่ดี - พัฒนาพฤติกรรมบริการ 

ผู้ป่วยใน - บริการที่มีคุณภาพจากบุคลากร
ช านาญงาน 

- พฤติกรรมบริการที่ดี 
- การปฏิบัติตามหลักศาสนา 

- เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยเพียงพอ 

- ความรวดเร็วในการช่วยเหลือเมื่อ
ผู้ป่วยทรุดลง 

- พัฒนาสมรรถนะ/แนวทางการดูแลผู้ป่วย 
- พัฒนาการให้ข้อมูล 
- พัฒนาพฤติกรรมบริการ 
- อนุญาตให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ไม่คัดต่อ

การรักษา 
- พัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์/บุคลากรในการใช้

เครื่องมือแพทย์ 
- มีแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยเมื่อมีอาการทรุดลง 
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ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง กำรพัฒนำและตอบสนองควำมคำดหวัง 
- การพิทักษ์สิทธิความเท่าเทียมใน

การรักษา 
- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การตรวจเยี่ยมจากแพทย์อย่าง

น้อยเดือนละครั้ง 

- มีแนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
- มีแนวทางการให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจรวมกัน 
- ติดตามกรณีผู้ป่วยยังไม่ได้รับการตรวจประจ าวันจาก

แพทย์ 

ผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรื้อรัง 
DM 
HT 
COPD 
CKD 

- ความรวดเร็วในการรับบริการ 
- ต้องการหายขาดจากโรคเรื้อรัง 
- ต้องการระบบนัดที่ระบุเวลา 

- จัดบริการone stop service ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
- จัดให้มีพยาบาลให้ค าปรึกษา 
- ให้ความรู้และให้ผู้ป่วยท าความเข้าใจโรคที่เป็นอยู่ 
- ให้ผู้ป่วยมีศักยภาพการจัดการอารมณ์และความคิด

ของตนเอง 
- สร้างความตระหนักปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์

และพยาบาล 
- พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการสม่ าเสมอ 
- พัฒนาระบบitในการออกการนัดที่ระบุได้ 

ผู้ป่วยติดเชื้อ หายป่วยเร็ว - พัฒนาการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- แนวทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน 

กลุ่มญาติผู้ป่วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และได้รับการชี้แจงอาการและการ
เปลี่ยนแปลงของการเจ็บป่วย 

- พัฒนาระบบการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
เพียงพอ 

การให้ค าแนะน าตอบค าถามอย่าง
เต็มใจ และได้รับความสะดวกในการ
เข้าเยี่ยมและร่วมท ากิจกรรมเพ่ือ
ความใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

- พัฒนาพฤติกรรมบริการ 

- ก าหนดกิจกรรมที่ญาติสามารถมีส่วนร่วม 

เปิดโอกาสให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
และความเชื่อทางศาสนา 

- อนุญาตให้ปฏิบัติกิจทางศาสนาต่อผู้ป่วยไตลอดเวลา 

มีที่พักส าหรับญาติอย่างเพียงพอ - จัดที่พักญาติให้เป็นสัดส่วนและเพียงพอ 
พฤติกรรมบริการที่ดี - พัฒนาพฤติกรรมบริการ 

ผู้ป่วยที่ต้องการ
ภาวะพ่ึงพิง 
และผู้พิการ
ผู้สูงอายุติดเตียง 
 

ต้องการห้องน้ าผู้พิการทางลาด
ส าหรับรถเข็น 

- พัฒนาและปรับปรุงห้องน้ าผู้พิการและผู้สูงอายุ 
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ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง กำรพัฒนำและตอบสนองควำมคำดหวัง 
ผู้ป่วย OSCC ต้องการรักษาความลับ - พัฒนาทีม OSCC และแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครองต้องการการดูแลรักษาท่ี

ถูกต้องปลอดภัย 
- พัฒนาการพิทักษ์สิทธิเด็ก 

ผู้ป่วยในชุมชน - ได้รับการเยี่ยมและติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

- ได้รับข้อมูลในการดูแลตนเองที่
บ้านอย่างครบถ้วน 

 
 

- มีระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 

- มีทีมสหวิชาชีพร่วมให้ข้อมูลในการดูแลตนเองก่อน
และหลังออกจากโรงพยาบาล 

- มีการสนับสนุนอุปกรณใ์นการดูแลผู้ป่วยด้วยตนเอง 
- มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลเครื่องมือเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ 
- อุปกรณ์พร้อมใช้อย่างเพียงพอ/มีการประชาสัมพันธ์

บริจาคเครื่องมือ 
- มีแนวทางส าหรับทีมเยี่ยมบ้านส าหรับประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยตามมาตรฐานของกลุ่มโรค 
- มีเบอร์โทรติดต่อของผู้ดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
- มีเครือข่ายในการรับส่งผู้ป่วย เช่น1669 อบต. รถ

มูลนิธิ 
ประชาชนกลุ่ม
อายุ 0-5 ป ี

ไม่เกิดภาวะเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน 

- มีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 

- มีทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกในกลุ่มท่ีตกหล่น 

- มีระบบ ANC ที่มีคุณภาพ 
มีพัฒนาการที่สมวัย - พัฒนาทีมในการคัดกรองพัฒนาการ 

- ติดตามการกระตุ้นพัฒนาการโดยสหสาขา บ้านและ
คลินิกพัฒนาการ 

ประชาชนกลุ่ม
อายุ  35 ปีขึ้นไป 

ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และได้รับข้อมูลการ
ดูแลตนเอง 

- พัฒนาระบบ NCD คุณภาพ 

- พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน 
ประชาชนกลุ่ม
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีแข็งแรง - ตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีช่องทางด่วนในการรักษา 

กรทรวง
สาธารณสุข 
/ การมการน
แพทย์ /เขต
สุขภาพ /สสจ. 

ต้องการการตอบสนองนโยบายต่างๆ
ของกระทรวงฯ และสามารถ
ให้บริการได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 

- พัฒนาการบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
- พัฒนาและปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์

ตัวชี้วัด 
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ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง กำรพัฒนำและตอบสนองควำมคำดหวัง 
คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ /  
เครือข่ายสถาน 
รพ (รพช., รพ.
สต.PCU) 

ต้องการความร่วมมือ และสนับสนุน
ด้านวิชาการและบริการ ที่เหมาะสม 
ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงบริการได้
ง่าย ตลอดจน การแชร์ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างครบถ้วน และร่วมกัน
พัฒนาระบบการรับ-ส่งต่อถูกต้อง 
เหมาะสมในทุกระดับ  

- ให้ความร่วมมือด้านวิชาการ สนับสนุนแพทย์ และ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามความเหมาะสม 

- พัฒนาระบบร่วมกัน การรับ-ส่งต่อ เช่น Fast track , 
กลุ่มโรคส าคัญ 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน / 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น / 
ส่วนราชการต่าง 
ๆ / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสิทธิ
ประโยชน์ / 
องค์กรเอกชน /  
สื่อสังคม สื่อ
ออนไลน์ 

- ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษา
ด้านข้อมูลและวิชาการเพ่ือ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ 

- ระบบการจ่ายเงินตรงเวลา 
ถูกต้อง โปร่งใส ราบรื่น 

- ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ 

- จัดตั้งหน่วยงาน ประสานงานด้านข้อมูลและวิชาการ 
- จัดระบบบริหารพัสดุและการเงิน ให้มีการควบคุม

ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดระบบการให้ข้อมูล ก าหนดตัวบุคคล / วิธีการให้

ข้อมูลอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. โรงพยาบาลมุ่งเน้นแนวทางการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ความส าคัญกับการประเมินความ
พึงพอใจ การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา  

2. โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะเวลา 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
เขตสุขภาพที่ 12 และจังหวัด 

3. โรงพยาบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง  
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4. โรงพยาบาลจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบแนวราบ (Flat Organization)  และมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดงานที่ชัดเจน มีการกระจายอ านาจ เช่น PCT, Service Plan ทีมคร่อมสายงาน ซึ่งง่ายต่อ
การประสานงาน  

5. การจัดระบบการปฏิบัติงานในแต่ละงานชัดเจน เช่น Hospital Accreditation Quality 
Assurance Laboratory Accreditation มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี มาตรฐาน 
Infection Control เป็นต้น  

6. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

7. โรงพยาบาลยึดค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เป็นแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจทางการบริหารและการพัฒนาองค์กร 

8. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน าหลักธรรมาภิบาล และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาปรับใช้ในองค์กรทุกระดับ รวมทั้งเน้นระบบ
การเงินการคลัง การควบคุมภายใน ที่มีความโปร่งใส ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

9. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความช านาญในงานที่รับผิดชอบ ท างานเป็นทีม มีความสามัคคี รักและ
ผูกผันกับองค์กร และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

10. แพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น เช่น 
อายุรศาสตร์โรคไต ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประสาทศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟ ูจิตเวชศาสตร์ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พยาธิวิทยากายวิภาค กุมารเวช
ศาสตร์โรคเลือดมะเร็งนรีวิทยา 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความสมบูรณ์  
2. ระบบงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีการติดเชื้อจากการ

ท างาน (TB) บาดเจ็บจากการท างาน (needle injury)  
3. เครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานไม่เพียงพอ เช่น PC, Notebook, Tablet 
4. บุคลากรในบางหน่วยงานยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะทาง ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะ

การใช้ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น ทักษะการบริหารจัดการโครงการ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. การรายงานความเสี่ยง ความปลอดภัยมีน้อย ยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาคุณภาพไม่ต่อเนื่อง ขาดระบบการก ากับ ติดตามและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
7. บุคลากรมีภาวะเครียด ภาระงานมาก (ข้อมูลจาก Happinometer ระดับความเครียด = 44%) 

บุคลากรกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
8. ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือยังไม่ครอบคลุม 
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9. การสื่อสารแผนสู่หน่วยงานและบุคลากรในองค์กรไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม การติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนไม่ต่อเนื่อง   

10. อัตราก าลังแพทย์เฉพาะทางหลายสาขายังต่ ากว่ากรอบขั้นสูงของ FTE (ข้อมูลจากกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล สิงหาคม 2562) 

11. บุคลาการขาดการจัดการความรู้รองรับการพัฒนางานตาม Service Plan  
12. บางภารกิจมีโครงสร้างซับซ้อน ขาดผู้รับผิดชอบชัดเจน เช่น งานอาชีวะเวชกรรมและความ

ปลอดภัย ซึ่งงาน IC รับผิดชอบอยู่ 
13. บุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขา เช่น เจ้าพนักงานเภสัช, นักเทคนิคการแพทย ์

 
โอกำส (Opportunities) 

1. จังหวัดนราธิวาสเป็นที่ตั้งของพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ส่งผลให้โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ จึง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานเพ่ิมเติม ท าให้สามารถบริหารจัดการและจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นได้คล่องตัวมากขึ้น 

2. การมีนโยบาย 2P Safety ท าให้ผู้ป่วยและบุคลากรมีความปลอดภัยมากขึ้น 
3. การตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชน ส่งผลให้การเข้าถึงบริการง่ายขึ้น 
4. ในอนาคต สภาพการแข่งขันในพื้นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนา

การุณย์ และโรงพยาบาลราษฎร์นรา จะเปิดด าเนินงาน ส่งผลให้โรงพยาบาลต้องพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

5. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเวลา
เดียวกัน ตลอดจนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับเขตสุขภาพและจังหวัด มีความชัดเจน 
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้โรงพยาบาลพัฒนานโยบาย ทิศทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและสอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมายและปัญหา
สุขภาพในพ้ืนที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

6. กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้มีส านักงานเขตสุขภาพ การจัดท า Service Plan ส่งผลให้การ
บริหารจัดการและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
การบริการและการสนับสนุนงบประมาณท่ีสอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่ 

7. กฎหมายต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2533 และ
พระราชบัญญัติสวัสดิการข้าราชการ ท าให้ผู้ป่วยภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับบริการการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากข้ึน 

8. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยใหโ้รงพยาบาลสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ ส่งผลให้การ
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ท างานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ระบบส่งต่อ, Telemedicine, และการให้
ค าปรึกษาทางการแพทย์ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้สะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น 

9. รัฐมีนโยบายให้ค่าตอบแทนแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ท าให้กลุ่ม
ข้าราชการมีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถช าระค่าใช้จ่ายค่าบริการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากรัฐจัดให้ใน
การรักษาเพ่ิมขึ้น เช่น ค่าห้องพิเศษ 

10. สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน ท าให้สามารถบริหารงบประมาณและการเงินได้คล่องตัว 

11. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พระราชบัญญัติประกันสังคม เพิ่มวงเงินด้านสิทธิ
ประโยชน์การรักษาพยาบาล ส่งผลให้โรงพยาบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

12. ระบบ HosXP ที่โรงพยาบาลน ามาใช้ ส่งผลให้การท างาน สะดวกรวดเร็วขึ้น 
13. ลักษณะครอบครัวของประชากรในพ้ืนที่เป็นครอบครัวขยาย ท าให้มีการพ่ึงพาช่วยเหลือกันและ

กันในครอบครัวสูง ส่งผลให้ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการดูแลโดยครอบครัว ลด
ภาระของโรงพยาบาลได้มาก 

14. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีความเชื่อ ความศรัทธา ต่อผู้น าทางด้านศาสนา
เป็นหลัก ส่งผลให้การสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพและการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพถึง
ประชาชน และได้รับความร่วมมือมากขึ้น 

15. การมีหน่วยงาน ศอ.บต. เป็นสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร ส่งผลให้อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรเพ่ิมข้ึน  

16. นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการรับยาที่ร้านขายยาในอนาคต จะช่วยให้โรงพยาบาล 
ลดความแออัดจากการเข้ารับบริการ ลดภาระโรงพยาบาลในการจัดซื้อยาได้มาก 

17. การย้ายถิ่นฐานของประชากรในพ้ืนที่เพ่ือไปประกอบอาชีพที่ประเทศมาเลเซียท าให้มีรายได้มาจุน
เจือครอบครัว ส่งผลให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวสามารถดูแลสุขภาพมากข้ึน มีคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะดีขึ้น 

 
อุปสรรคหรือภำวะคุกคำม (Threats) 

1. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ส่งผลต่อภาวะ
สุขภาพต่าง ๆ เช่น อัตราป่วยด้วยโรค NCD  และฟันผุในเด็กมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

2. ความคาดหวังต่อระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับ
การให้บริการทางการแพทย์ ส่งผลให้มีอัตราการร้องเรียนและการฟ้องร้องทางกฎหมายสูงขึ้น 

3. ความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตโดยผู้ให้บริการเครือข่าย ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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4. ปัญหาการค้าและการเสพยาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบมีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลให้ต้องใช้
งบประมาณการรักษาพยาบาลและบ าบัดผู้ป่วยจากการเสพยาเสพติด รวมถึงกลุ่มของผู้ป่วยจิต
เวช และผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรุนแรงที่เป็นผลมาจากการเสพยาเสพติด 

5. ความเชื่อทางด้านศาสนา เรื่องการไม่คุมก าเนิด การไม่ยอมรับวัคซีน ส่งผลให้เกิดปัญหางาน
อนามัยแม่และเด็ก นอกจากนี้ ความเชื่อในการรักษากับหมอบ้าน โดยเฉพาะศัลยกรรมกระดูก 
ท าให้การรักษาและการป้องกันควบคุมโรคไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

6. การเปลี่ยนสภาพเป็นเมืองท าให้ประชาชนมีแนวโน้มบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาหาร
จานด่วนมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารได้ง่าย ท าให้มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน 

7. การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าและออกในพ้ืนที่ ท าให้ยากต่อการควบคุมโรคระบาด 
การรักษาไม่ต่อเนื่อง เช่น กลุ่มโรค NCD, TB, การรับวัคซีนในเด็ก 

8. การจ ากัดสิทธิ์ของผู้ใช้สิทธิประกันสังคมต่ า ลง – การเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ถูกก าหนดไว้ตาม
กฎระเบียบ ซึ่งในบางครั้งมีค่าใช้จ่ายที่เกินจากกฎระเบียบ ท าให้ไม่สามารถเบิกได้ตามจริง 

9. ประชาชนบางกลุ่มสามารถใช้สื่อเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยขาดการวิเคราะห์ข่าวสาร และรู้ไม่
เท่าทันสื่อ ส่งผลทางลบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เช่น การรักษาแบบผิด ๆ การตื่น
ตระหนกในการรักษาพยาบาล การใช้อาหารเสริมตามค าโฆษณาชวนเชื่อ ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ตามมาและเป็นภาระในการรักษาที่เพ่ิมขึ้น 

10. ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส อัตราเด็กเกิดใหม่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ต้องใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพ
ของเด็กมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

11. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวง ระดับกรม ไม่สามารถเชื่อมโยงและ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ ท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาบูรณาการและประกอบการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ 

12. ประเทศไทยยังต้องอาศัยการน าเข้ายาจากต่างประเทศ ซึ่งต้นทุนยามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลดลง 

13. สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและข้างเคียง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเชิงรุกถึง
ประชาชนท าได้ยากล าบาก และไม่ต่อเนื่อง 

14. แรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมาย โดยเฉพาะแรงงานประมง ไม่ขึ้นทะเบียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
ยากต่อการควบคุม ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการรักษาของโรงพยาบาลไม่สามารถ
ประมาณการและควบคุมได้ในกลุ่มดังกล่าว 

15. ประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบมีรายได้ครัวเรือนต่อเดือนลดลง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ : รายได้
ครัวเรือนของประชากรจังหวัดนราธิวาสในปี 2558 เฉลี่ย 19,000.-บาท, ปี 2560 รายได้เฉลี่ย
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ลดลงเหลือ 17,000.-บาท ส่งผลต่อความสามารถในการใช้จ่ายในบริการทางการแพทย์ในส่วนที่
สิทธิการรักษาไม่ครอบคลุม 

16. ในชุมชนแออัดหลายแห่ง เช่น ชุมชนบาเละฮีเล ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ และยากต่อการ
ควบคุมโรคระบาดในชุมชน 

17. การก าหนดกรอบบัญชียาหลัก ท าให้โรงพยาบาลมีทางเลือกในการใช้ยาน้อย  
18. นโยบายกัญชาท าให้ต้องมีการควบคุมการจ่ายยา และเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากการใช้ยามากขึ้น 
19. การเดินทางเพ่ือไปประกอบพิธีฮัจญ์ ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น MERS-Cov  
20. การเปิดโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ และโรงพยาบาลราษฎร์นรา ประมาณปี ๒๕๖๓ จะเป็น

คู่แข่งของโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้รับบริการกลุ่มที่มีฐานะดีมีทางเลือกในการรับบริการเพ่ิมมากขึ้น 
อาจท าให้มีจ านวนผู้รับบริการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสฯ ลดน้อยลง ซึ่งท าให้รายรับ
ลดลง 

21. วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดเดรสยาวของมุสลิมเป็นสาเหตุส าคัญของอุบัติเหตุ เนื่องจากกระโปรง
เข้าล้อรถจักรยานยนต์ 

 
สถำนะองค์กรของโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) พบว่า สถานการณ์
รวมของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ในสภาพที่มีจุดอ่อนภายในองค์กรและมีอุปสรรคจากภายนอก 
อยู่มาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริการองค์กร    โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สามารถพัฒนาองค์กรเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือการแก้ไขสถานการณ์ท่ีมีปัญหา โดยน ากลยุทธ์การเลิก/ลดภารกิจบางด้านที่มีจุดอ่อนและ
ภัยคุกคาม หรือ คิดใหม่ ท าใหม่ โดยถ่ายโอน ปรับเปลี่ยน ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน เพ่ือลด
ความเสียหายอันเกิดจากจุดอ่อนภายในขององค์กรและอุปสรรคจากผลกระทบจากภายนอก ซึ่งอาจมีผล
รุนแรงต่อการด าเนินการขององค์กร โรงพยาบาลจึงจ าเป็นต้องหาทางหลีกเลี่ยงจากความเสียหายเหล่านั้น   
ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะศักยภาพภายในให้มีความเข็มแข้งเพียงพอที่จะ
ด าเนินการต่อไป     
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ และประเด็นยุทธศำสตร์ 
 
 จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกปัจจุบันจนสามารถพบลักษณะส าคัญของ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประมวลจากความเห็นของผู้บริหารระดับสูงที่ให้ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ท าให้สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาที่โรงพยาบาลมุ่งม่ันที่จะท าให้ส าเร็จต่อไปในอนาคต ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์   

“เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม ภาคีเข้มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข” 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ การรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโรงพยาบาลคุณธรรม 
3. เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพประชาชน 
4. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้ำประสงค์หลัก 

1. การให้บริการ การรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 

2. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และโรงพยาบาลคุณธรรม 
3. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพประชาชน  
4. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  
1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน   
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักโรงพยาบาลคุณธรรม 
3. การเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ  
4. การพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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แผนที่ยุทธศำสตร์โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

 
  

วิสัยทัศน์: “เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม ภาคีเข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข” 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชวีิตของบุคลากร  

G1 ประชาชนมีสุขภาพด ีG2 ผู้รับบริการปลอดภยั 
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G3 โรงพยาบาลยกระดับคณุภาพ  G4 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

G5 การบริการรักษามีประสิทธิภาพ G6 การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก G7 การควบคุมและป้องกันโรค G8 การดูแลต่อเนื่องในชุมชนมีประสิทธิภาพ 
 

G9 การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน G10 การบริหารจัดการเครื่องมืออปุกรณ์ ครภุณัฑ์ มีประสิทธิภาพ 
   

G11การบริหารการเงินและ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 

G12 การสื่อสารภายในองค์กร 
และการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 

   

G13 การบริหารความเส่ียงและ 
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ   

G14 การบริหารแผนงานการติดตาม
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

   

G16ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 
และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 

G17บุคลากรมีเพียงพอ มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณธรรม 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

G18บุคลากรยึดมั่นในค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

G19 การจัดการ
ความรู้และ 

นวตกรรมในองค์การ 

G20 สภาพแวดล้อม
การท างานปลอดภัย

และเหมาะสม 

G15ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างความร่วมมือและความเขม้แข็งของภาคีเครือข่าย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

G1 ประชาชนมสีุขภาพด ี K1 อัตราของผู้ป่วยรายใหม่ในโรคที่ป้องกันได้ลดลง 
- โรคเบาหวาน 
- โรคความดันโลหิตสูง  
- โรคหลอดเลือดในสมอง  
- โรค ไข้เลือดออก 

S1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

G2 ผู้รับบริการปลอดภัย K2 อัตราการเสียชีวิตรวม  
K3 อัตราของผู้รับบริการที่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สง่ผลต่อการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย  
K4 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

S2 พัฒนาระบบความปลอดภัยใน
การให้บริการ 

G3 โรงพยาบาลยกระดบัคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

K5 โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ในระดับที่สูงขึ้น S3 พัฒนาคุณภาพการให้บริการตาม
มาตรฐาน 

G4 ประชาชนและผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจ 

K6 อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

G5 การบริการรักษามีประสิทธภิาพ K7 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ าใน 28 วัน (Re-Admission Rate)  
K8 อัตราการกลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 48 ชม. (Revisit Rate) 
K9 อัตราเฉลี่ยวันนอนของผู้ปว่ยใน  

S4 พัฒนาประสทิธิภาพในการรักษา 

G6 การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกมี
ประสิทธิภาพ 

K10 อัตราความครอบคลุมการให้วัคซีน 0 – 5 ปี  
K11 อัตราการคัดกรองมะเร็ง 
K12 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไม่มผี ุ

S5 ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ (ต่อ) 

G7 การควบคุมและป้องกันโรคมี
ประสิทธิภาพ 

K13 ระดับความสามารถในการควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่ไม่
เกินระยะที่ 2 ของการระบาด (2nd Gen.)  
K14 อัตราการเกิดโรคเฝ้าระวังที่ส าคัญลดลง  

S6 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคมุและ
ป้องกันโรค 

G8 การดูแลต่อเนื่องในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

K15 ร้อยละความครอบคลุมของการเยี่ยมผู้ป่วยทีบ่้านอย่างบูรณาการ 
K16ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว Long term 
Care ผ่านเกณฑ ์ 

S7 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

2 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

G9 การปรับปรุงกระบวนงานและ/
หรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

K17 ลดระยะเวลารอคอย S8 พัฒนากระบวนการท างานและลด
ขั้นตอนในการปฏบิัต ิ

G10 การบริหารจัดการเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ 

K18 ร้อยละของเคร่ืองมือความเสี่ยงสูงได้รับการสอบเทียบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
K19จ านวนอุบัติการณ์เคร่ืองมือความเสี่ยงสูง ไม่เพียงพอ และไม่พร้อมใช้งาน 

S9 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

G11 การบริหารการเงินและ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 

K20 คะแนนวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ S10 พัฒนาระบบบริหารการเงินและ
งบประมาณให้มีประสทิธิภาพ 

G12 การสื่อสารภายในองค์กรและ
การประชาสัมพนัธ์มีประสิทธิภาพ 

K21 ร้อยละของเจ้าหน้าทีท่ี่รับรูน้โยบายการด าเนินงานและข่าวสารส าคัญของ
องค์กร 

S11 พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

G13 การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในมปีระสิทธิภาพ 

K22 ร้อยละของการรายงานความเสี่ยง ระดบั E ขึ้นไป และระดับ 4, 5 ที่ได้รับ
การท า RCA 
K23 ระดับความส าเร็จของการจัดระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน 

S12 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน 

G14 การบริหารแผนงาน การ
ติดตามประเมนิผลมปีระสทิธิภาพ 

K24 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการส าเร็จตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
K25 ร้อยละของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักทีส่ าเร็จตามเป้าหมาย 

S13 พัฒนาระบบการบริหารแผนงาน 
การติดตาม ประเมนิผลให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
2 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ (ต่อ) 

G15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบสารสนเทศ สนับสนนุการ
ตัดสินใจทางการบริหารและ
ปฏิบัติงาน 

K26 ระดับความส าเร็จของ Digital Transformation เป็น Smart Hospital  
K27 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน HA-IT 

S14 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

3 การเสริมสร้างความ
ร่วมมือและความ
เข้มแข็งของภาคี
เครือข่าย 

G16 ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน 
 

K28 อัตราเครือข่ายที่มีโครงการ/กิจกรรมร่วมที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

S15 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพ 

4 การพัฒนา
สมรรถนะและคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

G17 บุคลากรมีเพียงพอ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ด ี

K29 ร้อยละของหน่วยงานหลักที่มีอัตราก าลังเปน็ไปตาม FTE 
K30 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
K31 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรม
วิชาชีพ 
K32 ร้อยละของการประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer) 

S16 พัฒนาระบบการบริหาร
อัตราก าลัง 
S17 พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

G18บุคลากรยึดมั่นในค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

K33 ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH + TEAM  S18 ส่งเสริมบุคลากรให้ยึดมั่นใน
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

G19 การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมในองค์กร 

K34 ร้อยละของหน่วยงานที่มผีลงานวิชาการและนวัตกรรมอย่างน้อย 1 เร่ือง/ปี 
K35 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้และนวัตกรรมในองค์กร  
 
 

S19 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
ความรู้และ นวตักรรมในองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
4 การพัฒนา
สมรรถนะและคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร (ต่อ) 

G20 สภาพแวดล้อมการท างาน
ปลอดภัยและเหมาะสม 

K36 โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์การประเมิน สถานที่ท างานน่าอยู่ นา่ท างาน 
(Healthy Work Place Model)  
K37 โรงพยาบาลพฒันาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green and Clean 
Hospital  

S20 ส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมการท างานให้
ปลอดภัยและเหมาะสม 
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ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก ตำมแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ ปีงบประมำณ 2563 – 2565 

ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก Baseline 2562 
ค่ำเป้ำหมำยรำยปี 

หน่วยงำนงำนรับผิดชอบหลัก 
2563 2564 2565 

K1 อัตราของผู้ป่วยรายใหม่ในโรคที่ปอ้งกันได้ลดลง         กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ /กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม     -  โรคเบาหวาน ลดลงร้อยละ 48.51 ลดลง ลดลง ลดลง 

   -  โรคความดันโลหติสูง  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 ลดลง ลดลง ลดลง 

   -  โรคหลอดเลือดในสมอง  เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.73 ลดลง ลดลง ลดลง 

   -          โรค ไข้เลือดออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 ลดลง ลดลง ลดลง 

K2 อัตราการเสียชีวิตรวม  ร้อยละ 2.40 ร้อยละ 2.3 ร้อยละ 2.1 ร้อยละ 2 PCTs 
K3 อัตราของผู้รับบริการทีไ่ม่เกดิภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อการ

เสียชีวิตของผู้ป่วย  
n/a       กลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ 

K4 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ งาน IC  
K5 โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ในระดับที่สูงขึ้น ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ กลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ  
K6 อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบรกิาร ร้อยละ 80.14 ร้อยละ80 ร้อยละ80 ร้อยละ80 กลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ  
K7 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ าใน 28 วัน (Re-Admission Rate)  ร้อยละ 2.7 ร้อยละ 2  ร้อยละ 2  ร้อยละ 2 PCTs /กลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ  
K8 อัตราการกลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 48 ชม. (Revisit Rate) ร้อยละ 0.44 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 PCTs/ ER / OPD /กลุ่มงานพัฒนางาน

คุณภาพ 
K9 อัตราเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วยใน  4.25 วัน 4.25 วัน 4.15 วัน 4 วัน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย ์ 
K10 อัตราความครอบคลมุการให้วัคซนี 0 – 5 ปี  ร้อยละ 83.44 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  
K11 อัตราการคดักรองมะเร็ง         กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / Service 

plan มะเร็ง     - เต้านม ร้อยละ 71.06 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
   - ปากมดลูก ร้อยละ 41.68 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 
   - ล าไส้ใหญ ่ n/a       
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ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก Baseline 2562 
ค่ำเป้ำหมำยรำยปี 

หน่วยงำนงำนรับผิดชอบหลัก 
2563 2564 2565 

K12 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไมม่ีผ ุ ร้อยละ 64.72 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 กลุ่มงานทันตกรรม  
K13 ระดับความสามารถในการควบคุมโรคตดิต่ออันตรายและโรค

อุบัติใหม่ไมเ่กินระยะที ่2 ของการระบาด (2nd Gen.)  
        กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

K14 อัตราการเกิดโรคเฝ้าระวังที่ส าคัญลดลง          กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
K15 ร้อยละความครอบคลุมของการเยีย่มผู้ป่วยท่ีบ้านอยา่งบูรณา

การ 
ร้อยละ 61.23       กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

K16 ร้อยละของต าบลที่มรีะบบส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว 
Long term Care ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  
ltc 6  ข้อ 

ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัด ltc 7 

ข้อ 

ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัด ltc 7 

ข้อ 

ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัด ltc 7 

ข้อ 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

K17 ลดระยะเวลารอคอย n/a       คณะกรรมการด่านหน้า 
K18 ร้อยละของเครื่องมือความเสี่ยงสูงได้รับการสอบเทียบตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

729/729 รายการ 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ศูนย์เครื่องมือแพทย ์ 

K19 จ านวนอุบัติการณ์เครื่องมือความเสี่ยงสูง ไม่เพียงพอ และไม่
พร้อมใช้งาน 

29 ครั้ง 25 ครั้ง 20 ครั้ง  15 ครั้ง  ศูนย์เครื่องมือแพทย ์

K20 คะแนนวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 กลุ่มงานการเงินและบญัชี 
K21 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่รับรู้นโยบายการด าเนินงานและข่าวสาร

ส าคัญขององค์กร 
n/a       กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการกลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ 
K22 ร้อยละของการรายงานความเสีย่ง ระดับ G H I  และระดับ 4 

และ 5 ที่ได้รบัการท า RCA 
35/35 เรื่อง ร้อยละ 100 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ กลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ 

K23 ระดับความส าเร็จของการจัดระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ ์ระดับด ี ผ่านเกณฑ ์
ระดับด ี

ผ่านเกณฑ ์
ระดับด ี

ผ่านเกณฑ ์
ระดับด ี

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  
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ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก Baseline 2562 
ค่ำเป้ำหมำยรำยปี 

หน่วยงำนงำนรับผิดชอบหลัก 
2563 2564 2565 

K24 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการส าเร็จตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

ร้อยละ 95.20 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ 

K25 ร้อยละของตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลักท่ีส าเร็จตามเปา้หมาย ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ 

K26 ระดับความส าเร็จของ Digital Transformation เป็น Smart 
Hospital  

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 คณะกรรมการ IM  

K27 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน HA-IT  ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 คณะกรรมการ IM 
K28 อัตราเครือข่ายที่มีโครงการ/กิจกรรมร่วมทีเ่กี่ยวกับการดูแล

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ 41.43 ร้อยละ 40 ร้อยละ  43 ร้อยละ  45 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

K29 ร้อยละของหน่วยงานหลักท่ีมีอัตราก าลังเป็นไปตาม FTE ร้อยละ 23.80  ร้อยละ 20 ร้อยละ 23  ร้อยละ 25 คณะกรรมการ HUM / HRD 
K30 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
n/a       คณะกรรมการ HUM / HRD 

K31 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

n/a       คณะกรรมการ HUM / HRD 

K32 ร้อยละของการประเมินความสุขของบุคลากร 
(Happinometer) 

ร้อยละ 64.33 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 คณะกรรมการ HUM / HRD 

K33 ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH + TEAM  n/a       คณะกรรมการ HUM / HRD 
K34 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมผีลงานวชิาการและนวตักรรมอย่างน้อย 

1 เรื่อง/ปี 
ร้อยละ 71.40       กลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ 

K35 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้และนวัตกรรมในองค์กร  n/a       กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
K36  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

(Healthy Work Place Model)  
ผ่านเกณฑ ์ระดับด ี ผ่านเกณฑ ์

ระดับด ี
ผ่านเกณฑ ์
ระดับด ี

ผ่านเกณฑ ์ดี
มาก 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
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ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก Baseline 2562 
ค่ำเป้ำหมำยรำยปี 

หน่วยงำนงำนรับผิดชอบหลัก 
2563 2564 2565 

K37 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green and 
Clean Hospital 

ผ่านเกณฑ ์ระดับด ี ผ่านเกณฑ ์
ระดับด ี

ผ่านเกณฑ ์
ระดับด ี

ผ่านเกณฑ ์ดี
มาก 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
กำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมหลักริเริ่ม ตำมแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ ปีงบประมำณ 2563 – 2565 

 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมหลักริเร่ิมที่ส ำคัญ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 2565 

S1 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพด ี

1. โครงการควบคมุโรค และภัยสุขภาพ 
2. โครงการเฝ้าระวังภัยไข้เลือดออก 

   PCT/กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

S2 พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการให้บริการ 

1. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในผู้รับบริการ 
2. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 

- PCT ทบทวนการเสียชีวิตในโรคส าคัญที่ป้องกันได ้
- ทบทวนอัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อน 

3. โครงการพัฒนาคณุภาพการดูแลผูป้่วย Sepsis 
4. โครงการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา 

   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
PCT อายุรกรรม / กุมารเวชกรรม 
กลุ่มงานเภสัชกรรม / งาน IC  

S3 พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐาน 

1. โครงการพัฒนาระบบงานส าคัญตามข้อเสนอแนะของ สรพ. 
(ระบบความเสี่ยง / IC / ยา ) 

   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ/ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม / งาน IC/ 
ระบบงานส าคัญตา่งๆ  
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กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมหลักริเร่ิมที่ส ำคัญ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 2565 

S4 พัฒนาประสิทธิภาพใน
การรักษา 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษา 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนจ าหน่าย 
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน Re-visit ที่มารับบริการ ของ OPD และ ER 

   ทุก PCT 

S5 ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 1. โครงการพัฒนาการคัดกรองมะเร็งเชิงรุก (เต้านม ล าไส้ใหญ่ ปากมดลูก) 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันฟันผุ 
3. โครงการสร้างเสรมิความครอบคลมุ และประสิทธิผลของวัคซีนพ้ืนฐาน ในงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0-5 ป ี

   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
กลุ่มงานทันตกรรม 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

S6 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมและป้องกันโรค 

1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรค 
2. โครงการจดัตั้งทีม SAT 

   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

S7 พัฒนาระบบการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงในการเยี่ยมบ้าน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าในการดูแลสุขภาพในชุมชน 
3. โครงการจดัตั้งศูนย์ LTC ให้ครอบคลุมทุกต าบล 

   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

S8 พัฒนากระบวนการ
ท างานและลดขั้นตอนใน
การปฏิบัต ิ

1. โครงการพัฒนาระบบการท างานและลดขั้นตอนในงานบริการด่านหน้า    คณะกรรมการด่านหน้า 

S9 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการเครื่องมือแพทย์ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ 
- กิจกรรมการจัดการสอบเทียบเครือ่งมือแพทย์ 
- กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
- กิจกรรมการจัดหาครภุัณฑ์การแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- กิจกรรมการบรหิารจดัการศูนย์เครื่องมือแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้เครือ่งมือแพทย์ 

   ศูนย์เครื่องมือแพทย ์
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กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมหลักริเร่ิมที่ส ำคัญ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 2565 

S10 พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการเพิม่รายรับ-ลดรายจ่าย 
- กิจกรรมการพัฒนาระบบการจดัเก็บรายได ้
- กิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก 
- กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจดัการ/ลูกหนี้ค่ารักษา 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเวชระเบียน 
- กิจกรรมควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลอืง ราคาแพง 
- กิจกรรมพัฒนาระบบรายงานสถานะทางการเงิน 

2. โครงการพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงิน 

   กลุ่มงานการเงินและบญัช ี
กลุ่มงานประกันสังคม 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
กลุ่มงานประกันสังคม 
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย ์
กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
กลุ่มงานการเงินและบญัช ี
กลุ่มงานการเงินและบญัช ี

S11 พัฒนาระบบการ
สื่อสารภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาสื่อเผยแพร่นโยบาย 
 

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ 

S12 พัฒนาระบบบริหาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายในให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน 

1. กิจกรรมควบคุม ก ากับการใช้เงิน 
2. กิจกรรมเร่งรดัให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลมุทุกหน่วยงาน 
3. โครงการจดัท าระบบควบคุมความเสี่ยง วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 5 องค์ประกอบ 
4.  โครงการพัฒนาระบบบริหาร RM และความปลอดภยั 
5. กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน (trigger tool) 
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 

   กลุ่มงานการเงินและบญัช ี
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
งานเวชชะเบียน / ศูนย์คณุภาพ 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

S13 พัฒนาระบบการ
บริหารแผนงาน การ
ติดตาม ประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมควบคุม ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการ
เงินการคลัง ประจ าปี  

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ  
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กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมหลักริเร่ิมที่ส ำคัญ 
ปีที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 2565 

S14 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

1. โครงการพัฒนาระบบ Smart Hospital 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน HA-IT 

   คณะกรรมการ IM/ กลุ่มงาน
สารสนเทศทางการแพทย์ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุม่งาน
พัฒนางานคุณภาพ 

S15 เสริมสร้างภาคี
เครือข่ายให้มีความ
เข้มแข็งและมสี่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพ 

1. โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ( PCC ) 
2. โครงการเสรมิสร้างภาคเีครือข่ายเข้มแข็ง (เครือข่ายมีส่วนร่วม/การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ/

แกนน ามีองค์ความรู/้บุคลากรเพียงพอ/ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ) 
3. โครงการการมสี่วนร่วมเกีย่วกับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / 3 ศูนย์
สุขภาพชุมชน 

S16พัฒนาระบบการ
บริหารอัตราก าลัง 

1. กิจกรรมวเิคราะห์อัตราก าลังในหน่วยงาน / ปรับเกลีย่ อัตราก าลัง 
2. กิจกรรมวางระบบเกื้อกลูการท างานในสายงานใกล้เคยีงกัน 

   คณะกรรมการ HUM 
คณะกรรมการHRD 

S17 พัฒนาสมรรถนะและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากร 
- ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นแต่ละวชิาชีพ/กลุ่มงาน 
- สร้างเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ 
- ประเมนสิมรรถนะและพัฒนาส่วนขาด 
- วางแผนพัฒนาระดับบคุคล/หน่วยงาน 

2. พัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
3. โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตบุคลากร 
4. โครงการสร้างสุข 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 

   คณะกรรมการ HUM 
คณะกรรมการHRD 
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กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมหลักริเร่ิมที่ส ำคัญ 
ปีที่ด ำเนินกำร 
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S18 ส่งเสริมบุคลากรให้
ยึดมั่นในค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

1. โครงการส่งเสริมคณุธรรม/จริยธรรมในหน่วยงาน 
2. กิจกรรมบคุลากรต้นแบบทุกระดับ 

   คณะกรรมการ HUM 
คณะกรรมการ HRD 
 

S19 ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความรู้
และ นวัตกรรมในองค์กร 

1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู ้
2.  โครงการส่งเสรมิการสร้างผลงานวิชาการ และนวัตกรรมในองค์กร 

   กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ 

S20 ส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมการท างาน
ให้ปลอดภัยและเหมาะสม 

1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการท างาน และที่อยู่อาศัย    กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
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ภำคผนวก 
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กระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนราธิวาส  
ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2559 – 2562  เป็นกรอบก าหนดการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งจัดท า 
โดยการมีส่วนร่วมของบุลากรในโรงพยาบาล เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของโรงพยาบาล คือ ให้บริการ
แบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ 
แบบองค์รวม (กาย จิต สังคม อารมณ์) ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิแก่
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง แล้วนั้น 
 จากการที่บริบท สิ่งแวดล้อม ปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการ
ปรับเปลี่ยนและเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์กรมากขึ้นทุกขณะ  การบริหารบนภาวการณ์
เปลี่ยนแปลง จ าเป็นที่จะต้องน าแนวคิดการจัดการผลการด าเนินงานขององค์กรมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและทันต่อสภาวการณ์ปรับเปลี่ยนองค์กร โดยการบริหารอย่างมีระบบ ซึ่งต้อง
อาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น า และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินที่
เหมาะสมกับองค์กร และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์กรได้   
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในความจ าเป็นของการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการด าเนินงานใหม่เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565  ขึ้น เพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนบรรลุเป้าหมายตาม 
ที่ก าหนดต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและสามารถน านโยบาย

ไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง 
 
วิทยำกร  
 ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อ านวยการสถาบัน Excellence Training Institution - ETI 
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กระบวนกำร  
 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น โรงพยาบาลได้เน้นแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องและมี
จุดเน้นในการพัฒนา และกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมและทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม  การทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญๆ
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
2. วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์หลัก (Goals) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic Issues) และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) 
4. จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
5. ก าหนดตัวชี้วัดส าคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) 
6. ก าหนดโครงการริเริ่ม ตามแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  

 

 
 
 

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายใน และ
ภายนอก โดยใช้  SWOT Analysis 

วิเคราะหค์วามคาดหวังของผู้รับบริการ 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก  
และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดบั โดยให้สอดคล้องกัน 

ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในระดับองค์กร 
(ภายใต้พันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์) 

จัดท าแผนที่กลยุทธ์โดยก าหนดเปา้ประสงค์แต่ละมิติ  
Balance Scorecard – BSC. 

ก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก และกลยุทธ์ตามล าดับ 
องค์กรสามารถก าหนดโครงการริเริ่มไวล้่วงหน้าได้ 

น ากลยุทธ์ท่ีต้องด าเนินการในแต่ละปี 
มาก าหนดโครงการ วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดระดับโครงการ 

ก าหนดงบประมาณของโครงการ 

ก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPIs) ตามหลัก 
Result Based 
Management 

แผนกลยุทธ์ 4 ปี 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี
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กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ถูกแสดงในรูปแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบยุทธศาสตร์ในเชิงเหตุและผล ( cause and effect relationships) 
เชื่อมโยงกันในทุกมิติและแสดงให้เห็นทิศทางเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจน แผนที่ยุทธศาสตร์จึง
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือที่สื่อสาร
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่คนในองค์กรให้มีเข้าใจได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น (แผนที่ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แสดงไว้ในหน้า 22) 
การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์นี้มีขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

1. ขั้นการยืนยันยุทธศาสตร์ จะเป็นการยืนยันถึงทิศทาง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่องค์กรต้องการ
ผลักดันให้เกิดขึ้นหรือเป็นขั้นการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 

2. ขั้นการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ต้องค านึงถึง/เป็นประเด็นหลักในการน าไปสู่
วิสัยทัศน์ 

3. ขั้นการก าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมมิติทั้ง 
4 ด้าน คือ 1) มิติด้านประสิทธิผล 2) มิติด้านคุณภาพบริการ 3) มิติด้านประสิทธิภาพ และ 4) มิติ
ด้านการพัฒนาองค์กร 

 
ผู้เข้ำร่วมจัดแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล  ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

1 นายวิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
2 นายเจ๊ะอิดเระ๊ ดือเระ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์
3 นายตฤณ ชิณพงศ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์
4 นส.กฤตยา แดงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
5 นายอโณชา  สนธิชนก นายแพทย์ช านาญการพิเศษ องค์กรแพทย์ 
6 นายโนราห ์ทัศนสุวรรณ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ องค์กรแพทย์ 
7 นางดารินดา รอเซะ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
8 นายพีระ เจริญสุข ทันตแพทย์เช่ียวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม 
9 นางนงลักษณ ์อ่ าทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
10 นางเสาวลักษณ ์พุฒแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
11 นางศิริวรรณ เมืองประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
12 นางสวาท  ด าสุวรรณ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
13 นางสาวสุธาสิน ี เรียมจันทร ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
14 นางสาวอุษณีย ์ คงคากุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
15 นางสาวสาวิตร ี หอมลออ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
16 นางศิริมา   สมบตัิยานุชิต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
17 นางกนกรัตน ์ ขานโบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
18 นางสาววิมลวรรณ ด าคล้าย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
19 นางวันสิร ิหิรัญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
20 นางสาวฮามดี๊ะ  แวและ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
21 นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมวุฒิวัฒนา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
22 นางดวงหทัย   ปรีชาเลิศมิตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
23 นางอรอนงค ์วรรณสกล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
24 นางชฎาพร  ฟองสุวรรณ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
25 นางวีรวรรณ สุขจันทร ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
26 นางสาวสุมนมาลย ์พิพัฒนบวร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
27 นางปัทมา หะมะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
28 นางสาวสมใจ แซ่ล้อ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
29 นางพนา จินต์ปัญญกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
30 นางวันเพ็ญ แก้วพรหมลดั พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
31 นางสาวนริสา สะมาแอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
32 นางสาวทัศณียา  ไข้บวช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มการพยาบาล 
33 นางสายใจ นกหนู นักกาพภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกายภาพบ าบัด 
34 นางอุมาภรณ ์  สีสวนแก้ว  เภสัชกรช านาญการ  กลุ่มงานเภสัชกรรม 
35 นางสุภัทรา มูนะ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพเิศษ  กลุ่มงานพยาธิวิทยา 
36 นายอุสมาด ีดีเยาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มงานจิตเวช  
37 นางสาวเจะมีเนาะ  เจะสามาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มงานจิตเวช  
38 นางวราพร พงษ์พานิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
39 นางสาวสุดธดิา ทิพยมนตร ี แพทย์แผนไทย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
40 นายกรพัฒน ์วรรณสกล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กลุ่มงานสุขศึกษา 
41 นายฐรณศิร ์พลานิวัต ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
42 นายอาหะมะ ภูมิบตุร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
43 นางชลธิชา ลิ่มอุสันโน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
44 นางเขมิกา  ตรีนรินทร ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
45 นางคนึง ดุรยิรัฐการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศสม.ยะกัง2 
46 นางโนรีซัน รอเซะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศสม.ก าปงบาร ู
47 นางเมธาวี บุตรแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศสม.ประชาภริมย ์ 
48 นางสาววราภรณ ์แก้วศักดิ ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
49 นางทัดเดือน ภาวสุทธิไพศิฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
50 นางศิริเลขา ทองสี นวก.การเงินและบญัช ี กลุ่มงานประกันสังคม 
51 นายยูกีปล ีกาเซ็ง เจ้าพนักงานเวชสิถิติช านาญงาน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทยแ์ละศูนย ์IT 
52 นางสาวมัยมูน  มะแม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
53 นายวันชาติ มาทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
54 นายฮสัมิน มุวรรณสินธุ ์ นักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานพัฒนางานคุณภาพ  
55 นายภาคภมู ิแสงชาตรี นักวิชาการสถิต ิ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทยแ์ละศูนย ์IT 
56 นางนิโลบล สุวรรณชนะ พนักงานธุรการ  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
57 นางสาวเสาวณ ีเติมสังข ์ พนักงานบัตรรายงานโรค กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
58 นางสาวสานียะ  ดอเลาะ เจ้าพนักงานโสตทัศน์ศึกษาช านาญงาน  งานโสตและเวชนิทัศน ์ 
59 นายศรายุทธ์ ยูนุ ๊ นักวิขาการพัสดุช านาญการ  กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
60 นายสุนทร มะลิพันธุ ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มงานการเงินและบญัชี  
61 นางทรรศนีย ์บูระพันธ ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  
62 นางสาวอรไท เลี่ยนกัตวา เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
63 นางรุจี  โล๊ะนโิย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มงานการเงินและบญัชี  
64 นางสาวฟาติน แวกะจิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบญัชี  

 
ตำรำงกำรสรุปผลกำรประเมินกำรวิเครำะห์องค์ (SWOT) 
 
จุดแข็ง (Strength) 
ID กำรวิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย 

4 โรงพยาบาลมุ่งเน้นแนวทางการยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ความส าคญักับการประเมินความพึงพอใจ การ
รับฟังข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

3.50 

5 โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัตริาชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกระดบั ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตรร์ะดบักระทรวง เขตสุขภาพท่ี ๑๒ และจังหวัด 

3.43 

9 โรงพยาบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรมและพัฒนาท้ังในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง  

3.43 

1 โรงพยาบาลจัดโครงสร้างการบรหิารงานแบบแนวราบ (Flat Organization)  และมอบหมายใหม้ีผูร้ับผิดงานท่ี
ชัดเจน มีการกระจายอ านาจ เช่น PCT, Service Plan ทีมคร่อมสายงาน ซึ่งง่ายต่อการประสานงาน  

3.41 

2 การจัดระบบการปฏิบัติงานในแตล่ะงานชัดเจน เช่น  HA, QA, LA 3.39 
6 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ และพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง 
3.34 

10 โรงพยาบาลยึดค่านยิมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมเพือ่เป็นฐาน
ในการตัดสินใจทางการบริหารและการพัฒนาองค์กร 

3.34 

3 ผู้บริหารให้ความส าคญักับการน าหลักธรรมาภิบาล และการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาปรับใช้ในองค์กรทุกระดับ รวมทั้งเน้นระบบการเงินการคลัง การ
ควบคุมภายใน ที่มีความโปร่งใส ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 

3.29 

7 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความช านาญในงานท่ีรับผิดชอบ ท างานเปน็ทีม มีความสามัคคี รักและผูกผนักับ
องค์กร และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

3.00 



41 

ID กำรวิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย 
8 แพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น เช่น อายุรศาสตร์โรคไต 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประสาทศลัยศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตเวชศาสตร์ จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา พยาธวิิทยากายวิภาค กุมารเวชศาสตรโ์รคเลือดมะเร็งนรีวิทยา 

2.98 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 3.31 

 
จุดอ่อน (Weakness) 
ID กำรวิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย 

12 การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความสมบูรณ ์ 3.70 
15 ระบบงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังไมม่ีประสิทธิภาพ บุคลากรมีการติดเชื้อจากการท างาน (TB) 

บาดเจ็บจากการท างาน (needle injury)  
3.55 

21 เครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานไมเ่พียงพอ เช่น PC, Notebook, Tablet 3.54 
20 บุคลากรในบางหน่วยงานยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะทาง ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้

ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น ทักษะการบริหารจัดการโครงการ และการคิดริเริม่สร้างสรรค ์
3.50 

22 การรายงานความเสี่ยง ความปลอดภัยมีน้อย ยังไม่เกดิเป็นวัฒนธรรม 3.50 
13 การพัฒนาคุณภาพไมต่่อเนื่อง ขาดระบบการก ากับ ตดิตามและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 3.45 
19 บุคลากรมีภาวะเครยีด ภาระงานมาก (ข้อมูลจาก Happinometer ระดับความเครยีด = 44%) บุคลากร

กลุ่มเสี่ยงมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
3.43 

14 ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือยังไม่ครอบคลมุ 3.39 
16 การสื่อสารแผนสู่หน่วยงานและบคุลากรในองค์กรไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม การติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนไม่ต่อเนื่อง   
3.32 

23 อัตราก าลังแพทย์เฉพาะทางหลายสาขายังต่ ากว่ากรอบขั้นสูงของ FTE (ข้อูลจากกลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
สิงหาคม ๒๕๖๒) 

3.29 

17 บุคลาการขาดการจัดการความรูร้องรับการพัฒนางานตาม Service Plan  3.25 
11 บางภารกิจมโีครงสร้างซับซ้อน ขาดผู้รับผิดชอบชัดเจน เช่น งานอาชีวะเวชกรรมและความปลอดภัย ซึ่งงาน 

IC รับผดิชอบอยู่ 
3.18 

18 บุคลากรไม่เพยีงพอในบางสาขา เช่น เจ้าพนักงานเภสัช, นักเทคนิคการแพทย์ 3.11 
 ค่ำเฉลี่ยรวม 3.31 

 
โอกำส (Opportunity) 
ID กำรวิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย 

28 จังหวัดนราธิวาสเป็นที่ตั้งของพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน ์ส่งผลให้โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ี จึงไดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณพระราชทานเพิ่มเติม ท าให้สามารถบริหารจัดการและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่จ าเป็นได้คล่องตัวมากขึ้น 

3.55 

39 การมีนโยบาย 2P Safety ท าให้ผู้ป่วยและบุคลากรมีความปลอดภัยมากขึ้น 3.52 
33 การตรวจสอบสิทธ์ิโดยใช้บัตรประชาชน ส่งผลให้การเข้าถึงบริการง่ายขึ้น 3.48 
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ID กำรวิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย 
36 ในอนาคต สภาพการแข่งขันในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการณุย์ และ

โรงพยาบาลราษฎร์นรา จะเปิดด าเนินงาน สง่ผลใหโ้รงพยาบาลต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขัน 

3.43 

24 กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะเวลา 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลอดจนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรร์ะดับเขตสุขภาพและจังหวัด มคีวามชัดเจน สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้
โรงพยาบาลพัฒนานโยบาย ทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมและ
สอดคล้องตามกลุม่เป้าหมายและปัญหาสุขภาพในพื้นที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

3.41 

37 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดใหม้ีส านักงานเขตสุขภาพ การจัดท า Service Plan ส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการด าเนินงานมีประสทิธิภาพมากขึ้น ท าให้ไดร้ับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการบริการและ
การสนับสนุนงบประมาณทีส่อดคล้องกับความต้องการในพ้ืนท่ี 

3.38 

25  กฎหมายตา่ง ๆ เช่น พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติสวสัดิการ
ข้าราชการ ท าให้ผู้ป่วยภายใต้พระราชบัญญตัิดังกล่าวไดร้ับบริการการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพท่ี
มีคุณภาพ และส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากข้ึน 

3.29 

35 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย ์ส่งผลให้การท างานมีความรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบสง่ต่อ, Telemedicine, และการใหค้ าปรึกษาทางการแพทย์ นอกจากนี้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

3.20 

27 รัฐมีนโยบายให้ค่าตอบแทนแก่ข้าราชการที่ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ท าให้กลุ่มข้าราชการมี
รายได้เพิ่มขึ้น สามารถช าระค่าใช้จ่ายค่าบริการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากรัฐจัดให้ในการรักษาเพิ่มขึ้น เช่น ค่า
ห้องพิเศษ 

3.18 

30 สถานการณ์ความไมส่งบในจังหวัดชายแดนใต ้ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิม่ขึ้น ท า
ให้สามารถบริหารงบประมาณและการเงินได้คล่องตัว 

3.09 

26 พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พระราชบัญญัติประกันสังคม เพิ่มวงเงินด้านสิทธิประโยชน์การ
รักษาพยาบาล ส่งผลให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 

3.02 

34 ระบบ HosXP ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีโรงพยาบาลน ามาใช้ ส่งผลให้การท างาน สะดวกรวดเร็วข้ึน 3.00 
29 ลักษณะครอบครัวของประชากรในพ้ืนท่ีเป็นครอบครัวขยาย ท าให้มีการพึ่งพาช่วยเหลือกันและกันใน

ครอบครัวสูง ส่งผลให้ ผู้สูงอายุ เดก็ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ไดร้ับการดูแลโดยครอบครัว ลดภาระของ
โรงพยาบาลไดม้าก 

2.98 

31 ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีความเช่ือ ความศรัทธา ต่อผู้น าทางด้านศาสนาเปน็หลัก 
ส่งผลให้การสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพและการส่งข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพถึงประชาชน และไดร้บั
ความร่วมมือมากขึ้น 

2.96 

40 การมีหน่วยงาน ศอ.บต. เป็นสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร ส่งผลให้อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
เพิ่มขึ้น  

2.96 
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ID กำรวิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย 
38 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการรับยาทีร่้านขายยาในอนาคต จะช่วยให้โรงพยาบาลลดความแออัด

จากการเข้ารับบริการ ลดภาระโรงพยาบาลในการจดัซื้อยาได้มาก 
2.91 

32 การย้ายถิ่นฐานของประชากรในพ้ืนท่ีเพื่อไปประกอบอาชีพท่ีประเทศมาเลเซียท าให้มรีายไดม้าจุนเจือ
ครอบครัว ส่งผลให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวสามารถดแูลสุขภาพมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะดีขึน้ 

2.48 

 ค่ำเฉลี่ย 3.17 

 
อุปสรรค (Threat) 
ID กำรวิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย 

45 ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ส่งผลต่อภาวะสุขภาพต่าง ๆ 
เช่น อัตราป่วยด้วยโรค NCD  และฟันผุในเด็กมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น 

3.79 

59 ความคาดหวังต่อระบบสุขภาพ และการเปลีย่นแปลงพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการใหบ้ริการ
ทางการแพทย์ ส่งผลใหม้ีอัตราการร้องเรียนและการฟ้องร้องทางกฎหมายสูงขึ้น 

3.66 

53 ความไมเ่สถียรของระบบอินเตอร์เน็ตโดยผู้ให้บริการเครือข่าย ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 3.59 
44 ปัญหาการคา้และการเสพยาเสพตดิในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลใหต้้องใช้งบประมาณการ

รักษาพยาบาลและบ าบัดผูป้่วยจากการเสพยาเสพติด รวมถึงกลุ่มของผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ
รุนแรงที่เป็นผลมาจากการเสพยาเสพติด 

3.55 

47 ความเชื่อทางด้านศาสนา เรื่องการไม่คมุก าเนดิ การไม่ยอมรับวัคซนี ส่งผลให้เกดิปัญหางานอนามัยแม่และ
เด็ก นอกจากน้ี ความเช่ือในการรกัษากับหมอบ้าน โดยเฉพาะศลัยกรรมกระดูก ท าให้การรักษาและการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

3.55 

61 การเปลีย่นสภาพเป็นเมืองท าให้ประชาชนมีแนวโน้มบริโภคอาหารทีส่่งผลเสียต่อสุขภาพ อาหารจานดว่น
มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารไดง่้าย ท าให้มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น 

3.55 

49 การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าและออกในพื้นที่ ท าให้ยากต่อการควบคุมโรคระบาด การรักษาไม่
ต่อเนื่อง เช่น กลุ่มโรค NCD, TB, การรับวัคซีนในเด็ก 

3.54 

58 การจ ากัดสิทธ์ิของผู้ใช้สิทธิประกันสังคมต่ า ลง – การเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ถูกก าหนดไว้ตามกฎระเบียบ 
ซึ่งในบางครั้งมีค่าใช้จ่ายที่เกินจากกฎระเบียบ ท าให้ไมส่ามารถเบิกได้ตามจริง 

3.54 

60 ประชาชนบางกลุ่มสามารถใช้สื่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยขาดการวิเคราะห์ข่าวสาร และรูไ้ม่เท่าทันสื่อ 
ส่งผลทางลบต่อการรับรู้ข้อมลูข่าวสารดา้นสุขภาพ เช่น การรักษาแบบผิด ๆ การตื่นตระหนกในการ
รักษาพยาบาล การใช้อาหารเสรมิตามค าโฆษณาชวนเช่ือ ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาและเป็นภาระใน
การรักษาที่เพิ่มข้ึน 

3.52 

52 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อัตราเดก็เกิดใหม่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้ต้องใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพของเด็กมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

3.48 

54 การเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวง ระดับกรม ไม่สามารถเชื่อมโยงและน ามาใช้
ประโยชนไ์ด ้ท าให้โรงพยาบาลไมส่ามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาบรูณาการและประกอบการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพไดอ้ย่างรวดเร็วและทันการณ์ 

3.43 



44 

ID กำรวิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย 
43 ประเทศไทยยังต้องอาศัยการน าเขา้ยาจากต่างประเทศ ซึ่งต้นทุนยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

ของโรงพยาบาลลดลง 
3.41 

42 สถานการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสและข้างเคยีง ส่งผลให้การปฏบิัติงานเชิงรุกถึงประชาชนท า
ได้ยากล าบาก และไม่ต่อเนื่อง 

3.39 

50 แรงงานข้ามชาติแบบผดิกฎหมาย โดยเฉพาะแรงงานประมง ไม่ขึ้นทะเบียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยากต่อการ
ควบคุม (ระบุตัวเลข) ส่งผลให้เกดิผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการรักษาของโรงพยาบาลไม่สามารถประมาณการ
และควบคมุได้ในกลุ่มดังกล่าว 

3.36 

41 ประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีรายได้ครัวเรือนต่อเดือนลดลง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ : รายได้ครัวเรือนของ
ประชากรจังหวัดนราธิวาสในปี 2558 เฉลี่ย 19,000+ บาท, ปี 2560 รายไดเ้ฉลี่ยลดลงเหลือ 17,000+ บาท 
ส่งผลต่อความสามารถในการใช้จ่ายในบริการทางการแพทย์ในส่วนท่ีสิทธิการรักษาไม่ครอบคลมุ 

3.32 

51 ในชุมชนแออัดหลายแห่ง เช่น ชุมชนบาเละฮีเล ส่งผลให้เกิดปญัหาสุขภาพ และยากต่อการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน 

3.32 

57 การก าหนดกรอบบัญชียาหลัก ท าให้โรงพยาบาลมีทางเลือกในการใช้ยาน้อย  3.29 
56 นโยบายกัญชาท าใหต้้องมีการควบคุมการจ่ายยา และเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากการใช้ยามากข้ึน 3.25 
48 การเดินทางเพื่อไปประกอบพิธฮีัจญ์ ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น MERS-Cov  3.23 
55 การเปิดโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย ์และโรงพยาบาลราษฎร์นรา ประมาณปี ๒๕๖๓ จะเป็นคู่แข่งของ

โรงพยาบาล ส่งผลให้ผูร้ับบริการกลุ่มที่มีฐานะดีมีทางเลือกในการรับบริการเพิม่มากข้ึน อาจท าให้มีจ านวน
ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลนราธิวาสฯ ลดน้อยลง ซึ่งท าให้รายรับลดลง 

3.21 

46 วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดเดรสยาวของมุสลิมเป็นสาเหตสุ าคัญของอุบัติเหตุ เนื่องจากกระโปรงเข้าล้อ
รถจักรยานยนต ์

3.16 

 ค่ำเฉลี่ย 3.44 
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