การวิเคราะห์องค์กร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร

1.การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสุขภาพ
การวิ เคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ PEST-HEP Model ซึ่งวิ เคราะห์ได้ผลดังนี้
PEST-HEP Model
Politics

Economic

โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม (Threat)

O1- นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ทีเ่ อือ้ ต่อการปฎิบตั งิ าน
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
O2- นโยบายของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนครที่
สนับสนุ นงานสาคัญของโรงพยาบาล
เช่น งานจักษุกรรม การผลิตสมุนไพร
แพทย์แผนไทย และงานเชิงรุก
O3- นโยบายของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพ ทีส่ นับสนุ นงาน
ผลิตสมุนไพร
O4- ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเพิม่ สภาพคล่องให้โรงพยาบาล
จากเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
O5- ได้รบั งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตาบล เพื่อ
สนับสนุ นการแก้ไขปั ญหาสุขภาพใน
พืน้ ทีแ่ ละการทางานร่วมกันอย่างเป็ น
ระบบทุกระดับ (DHS)
O6- มีแหล่งเงินบริจาค จากมูลนิธ ิ
ต่างๆและผูม้ จี ติ ศรัทธาต่อหลวงปู่ ฝัน้
O7- ได้รบั งบค่าบริการทางการแพทย์
เพื่อจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งมือทางการ
แพทย์ตามความจาเป็ น

T1- ประชาชนมีความคาดหวังต่อ
บริการสูง ทาให้เสีย่ งต่อการเกิดข้อ
ร้องเรียน
T2- นโยบายด้านบุคลากร เช่น การ
บรรจุแต่งตัง้ การคัดเลือกและจ้าง
บุคลากรเข้ามาในระบบ (มีผลต่อ
อัตรากาลังทีส่ าคัญ)
T3- นโยบายการกระจายอานาจสู่
ชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ( ให้ประชาชน
คิดเป็ น ทาเป็ น )
T4- องค์กรมีฐานเงินเดือนบุคลากรที่
สูง ทาให้เหลือเงินในการบริหาร
จัดการด้านอื่นๆน้อย
T5- งานนโยบายบางอย่างต้องมีการ
ลงทุน ทาให้ขาดสภาพคล่อง
T6- นโยบายด้านการจัดสรร
งบประมาณ มีการเปลีย่ นแปลงตาม
ปั ญหาสุขภาพ

PEST-HEP Model
Social

Technology

Health

โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม (Threat)

O8- ประชาชนมีความเชื่อและศรัทธา
ในองค์หลวงปู่ ฝัน้ อาจาโร
O9 - ประชาชนมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีทด่ี งี าม สืบทอดกันมานาน
O10- สังคมอยูก่ นั เป็ นแบบพีน่ ้อง
ดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
O11- ประชาชนมีค่านิยมในการ
ส่งเสริมบุตรหลานให้มกี ารศึกษาสูงๆ
O12- เมือ่ เจ็บป่ วย ประชาชนส่วน
ใหญ่จะเข้ารับการรักษากับแพทย์แผน
ปั จจุบนั
O13- ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการรักษา
O14- มีระบบการสื่อสารทีร่ วดเร็ว
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
O15- มีการพัฒนาโปรแกรมด้าน
Social Network ทาให้ง่ายต่อการ
สื่อสาร นามาประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผูป้ ่ วย กากับและประเมินผล
O16- การสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการ
ง่ายขึน้ เช่น งานวิจยั คู่มอื การดูแล
ผูป้ ่ วย
O17- มีการดาเนินงานระบบสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
O18- มีระบบบริการเชิงรุกให้

T7- มีพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่
เหมาะสม เช่น ดื่มสุรา รับประทาน
ของดิบ
T8- วัยทางานย้ายถิน่ ไปทางานใน
เมืองเพิม่ ขึน้ ทาให้มผี สู้ งู อายุเลีย้ ง
บุตรหลานตามลาพังหรืออยู่คนเดียว
T9- ปั ญหาการหย่าร้างเพิม่ ขึน้ ทาให้
เกิดปั ญหาสังคม
T10- มีการโฆษณาชวนเชื่อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินความเป็ นจริง

T11- ระบบให้บริการผูป้ ่ วยด้วย
โปรแกรม HOSxP ช้าลง เมื่อมี
ผูร้ บั บริการจานวนมากหรือในวันทีส่ ่ง
รายงาน
T12- ระบบการตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์ scanner ยังไม่ม ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
T13- ขาดการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง
ข้อมูลจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
T14- ประชากรในชุมชนมีภาวะ
เจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อและโรค
เรือ้ รังเพิม่ ขึน้

PEST-HEP Model

โอกาส (Opportunities)
ประชาชนเข้าถึงบริการได้งา่ ย

Environment

People

O19- เป็ นชุมชนเกษตรกรรม
O20- มีแหล่งอาหารทีอ่ ุดมสมบูรณ์
จากธรรมชาติ
O21- ไม่มโี รงงานอุสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดมลพิษ
O22- การคมนาคมสะดวก ประชาชน
เข้าถึงสถานบริการได้ง่าย
O23- ร้านอาหาร ตลาดสด แผงลอย
มีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย
ด้วยงาน คบส. อย่างต่อเนื่อง
O24- อปท.ให้ความสาคัญในการจัด
สถานทีอ่ อกกาลังกายและส่งเสริมการ
ออกกาลังกายในชุมชน
O25- มีนโยบายให้มหี มู่บา้ นปลอด
การพนันและสุราในงานศพ-งานบุญ
O26- ประชาชนมีช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพมากขึน้
O27- ประชาชนมีการตื่นตัวในการ
ดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้
O28- มีศูนย์เรียนรูด้ า้ นสุขภาพใน
ชุมชนมากขึน้
O29- ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
เลือกรับบริการได้หลากหลาย

ภัยคุกคาม (Threat)
T15- การเกิดโรคระบาดในพืน้ ที่ เช่น
ไข้เลือดออก
T16- ประชาชนยังชอบรับประทาน
อาหารสุกๆดิบๆ ทาให้เกิดโรคพยาธิ
T17- การใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร
T18- มีถนนสายหลัก ทาให้เกิด
อุบตั เิ หตุบ่อย
T19- ภูมปิ ระเทศเป็ นทีล่ ุ่มมีน้าขัง ทา
ให้มโี รคไข้เลือดออกระบาด

T20- วัยแรงงานย้ายถิน่ ผูส้ ูงอายุและ
เด็กขาดผูด้ แู ล
T21- ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสีย่ ง
เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ กินอาหารรส
หวาน มัน เค็ม
T22- ประชาชนไม่ชอบสวมหมวก
กันน็อคและขับรถเร็ว
T23- ประชาชนมีความคาดหวังใน

PEST-HEP Model

โอกาส (Opportunities)
O30- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารทัง้
ผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว
O31- มีกลุ่มจิตอาสาและกลุ่มวิชาชีพ
ร่วมให้บริการสุขภาพทัง้ เชิงรุกและเชิง
รับ

ภัยคุกคาม (Threat)
การรักษาเพิม่ ขึน้ เสีย่ งต่อการเกิดข้อ
ร้องเรียน

2.การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านสุขภาพ
ใช้การวิ เคราะห์ 4M
Man (บุคลากร)
จุดแข็ง (Strength)
S1- มี Specialist ด้านศัลยกรรมช่องปาก จักษุ
แพทย์
S2- มีพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่ 7
คน พยาบาลด้านเวชปฏิบตั ทิ างตา 3 คน พยาบาล
อาชีวอนามัย 1 คน พยาบาล APN ด้านการ
พยาบาลจิตเวช 1 คน ด้านการให้ยาระงับ
ความรูส้ กึ 1 คน และด้านเวชปฏิบตั ชิ ุมชน 1 คน
S3- มีบุคลากรทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
1 คน ระดับปริญญาโท 15 คน
S4- เจ้าหน้าทีส่ วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการ
ทางานตัง้ แต่ 10 ปี ขน้ึ ไป
S5- มีบุคลากรเชีย่ วชาญการทาวิจยั ได้รบั รางวัล
จากการประกวดวิชาการระดับกระทรวง
S6- บุคลากรมีความสามัคคี รักในองค์กร โดยมี
หลวงปู่ ฝัน้ อาจาโร เป็ นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากร
S7- มีบุคลากรครอบคลุมทุกสหสาขาวิชาชีพ
S8- บุคลากรทางานร่วมกับเครือข่ายในชุมชนได้ดี

จุดอ่อน (Weakness)
W1- Specialist ด้านจักษุเป็ นแบบ Part-time
W2- บุคลากรบาส่วนมีปัญหาในการสื่อสารกับ
คนไข้
W3- แพทย์ประจาหมุนเวียนบ่อย
W4- ไม่มแี พทย์เฉพาะทางแบบ Full time
W5- ผลงานวิจยั /R2R มีน้อย ไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน
W6- บุคลากรส่วนใหญ่อายุมกกว่า 40 ปี จึงมี
ความเสีย่ งต่อการเกิดปั ญหาสุขภาพตามวัย

Money (เงิ น งบประมาณ)
จุดแข็ง (Strength)
S9- มีเงินเพิม่ เข้าระบบจากการผ่าตัดตาและการ
ผลิตสมุนไพร
S10- มีช่องทางได้รบั เงินบริจาค จากผูม้ จี ติ ศรัทธา
ต่อหลวงปู่ ฝัน้ อาจาโร

จุดอ่อน (Weakness)
W7- มีภาระหนี้สนิ เยอะ
W8- มีค่าใช้จ่าย Labor Cost สูง เนื่องจาก
บุคลากรส่วนใหญ่มอี ายุราชการมากกว่า 20 ปี จงึ มี
ฐานเงินเดือนทีส่ งู

Material (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี อาคารสถานที่)
จุดแข็ง (Strength)
S11- มีตกึ จักษุกรรมทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วยตา
โดยเฉพาะ
S12- มีโรงงานผลิตสมุนไพรทีผ่ ่านมาตรฐาน GMP
S13- มีพน้ื ทีร่ องรับการขยายตัวของโรงพยาบาล
S14- มีอาคารแพทย์แผนไทยทีม่ บี รรยากาศผ่อน
คลาย พร้อมให้บริการ
S15- มีเครือ่ งมือผ่าตัดตาต้อกระจกทีท่ นั สมัย

จุดอ่อน ( Weakness)
W9- ห้องพิเศษไม่เพียงพอ
W10- ห้องพิเศษชารุด
W11- อาคารให้บริการด้านหน้าเป็ นตึกเก่า
โครงสร้างไม่ทนั สมัย แก้ไขปรับเปลีย่ นยาก
w12- เครือ่ งมือทางการแพทย์ยงั ไม่เพียงพอ เช่น
เครือ่ งอัลตราซาวด์, Incubator, Defibrilation
เครือ่ ง X-ray เคลื่อนที่ เป็ นต้น
W13- เครือ่ งมือทางการแพทย์ยงั ล้าสมัย เช่น
เครือ่ งอัลตราซาวด์ เตียงทาคลอด

Management (การบริ หารจัดการ)
จุดแข็ง (Strength)
S16- มีระบบบริหารงานทีโ่ ปร่งใส
S17- มีระบบควบคุมรายจ่ายได้ดี
S18- มีระบบการสื่อสารภายในทีด่ ี
S19- มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา
S20- มีระบบการควบคุมการติดเชือ้ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
S21- มีระบบการดูแลผูป้ ่ วยเชิงรุกทีเ่ ข้มแข็ง

จุดอ่อน (Weakness)
W14- ระบบข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
W15- ระบบการประเมินและติดตามผลงาน ยังไม่
ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง
W16- การเกิดระบบ KM บางหน่วยงานยังไม่
ชัดเจน ยังไม่ครอบคลุมทัวองค์
่ กร

แนวทางการวิ เคราะห์กลยุทธ์องค์กร
ตารางแสดงการวิเคราะห์ TOWS Matrix
เป้ าหมาย พัฒนาองค์การสุขภาพ (รพ.พระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร)
ปั จจัยแห่งความสาเร็จ 1.บุคลากร 2.ทรัพยากร 3.งาน/กิจกรรม/กระบวนการ 4.ประชาชน
จุดแข็ง S1-S21

จุดอ่อน W1-W16

SO
ก001. พัฒนาคุณภาพบริการ
S1,S2,S4,S7,S9,S10,S11,S15,S18,S20,S21 +
O1,O2,O5,O6,O7,O8,O12,O13,O14,O17,O27

WO
ก005. การพัฒนาพฤติกรรมบริการ
W2,W3,W15,W16 + O8,O9,O10,O12,O13,
O14,O15,O30

ก002. การพัฒนาระบบการบริการเชิงรุก
S4,S7,S21 + O1,O5,O10,O17,O18

ก006. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
W5,W14,W16 + O2,O14,O15,O16

ก003. พัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพ
S4,S6,S8,S10 + O1,O2,O3,O5,O6,O8,O10,
O13,O17

ก007. พัฒนาระบบการเงิน การคลัง
W1,W7,W8,W12,W13 + O3,O5,O6,O7,O8,O17

ก004. พัฒนาการผลิตสมุนไพร
S4,S5,S9,S12,S14,S16 +O2,O3,O20,O26,
O27
ST
ก009. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน
S4,S7,S8,S18,S20,S21+T3,T7,T8,T9,T10,
T14,T15,T18,T19,T20,T21,T22

ก008. การพัฒนาการจัดการความรูใ้ นองค์กร
W4,W5,W16 + O14,O16,O27,O31

ก010. การจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อป้ องกันโรค
ระบาดในท้องถิน่
S4,S6,S8,S18,S21+T3,T8,T19

WT
ก011. การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
W9,W10,W11 + T1,T6,T23
ก012. พัฒนาสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล
W6,W11 + T14,T15,T19
ก013 การพัฒนาระบบสรสนเทศเทคโนโลยีให้ม ี
ประสิทธิภาพ
W14,W15 + T11,T12,T13

