
 

วิเคราะหองคกรพยาบาล (Nursing Organization SWOT Analysis)  

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีพยาบาลระดับปริญญาโท และพยาบาลเฉพาะทาง 17  สาขา  

S2 บุคลากรทางการพยาบาลสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี  

S3 บุคลากรทางการพยาบาลมีแนวคิดในการพัฒนางานคุณภาพอยางตอเนื่อง 

S4 กลุมงานการพยาบาลใชแนวคิดหลักประชาธิปไตย และธรรมมาภิบาลในการบริหารทางการพยาบาล 

S5 บุคลากรทางการพยาบาลมีศักยภาพและรวมเปนทีมนําท่ีสําคัญในระดับโรงพยาบาล 

S6 มีการใช Nursing Care Model ท่ีหลากหลายในการดูแลผูปวย 

S7 ผูนําทางการพยาบาลทุกระดับมีความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของประชาชน  

S8 องคกรพยาบาลมีการพัฒนาการใชกระบวนการทางการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง 

จุดออน  (Weaknesses) 

W1 ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลยังไมสมบูรณ และไมตอบสนองตอการเขาถึงและการนําไปใช 

W2 องคกรพยาบาลยังขาดความรู  ทักษะ และการสนับสนุนการสรางผลงานทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม งานวิจัยและ EBP 

W3 ผูนําทางการพยาบาลยังไมผานการอบรมผูบริหารทางการพยาบาลตามเกณฑ 

W4 อัตรากําลังพยาบาลไมเพียงพอตอการใหบริการ 

W5 ยังพบผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากการเขารับบริการ 

W6 องคการพยาบาลขาดการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติทางการพยาบาลการใช Nursing Care Model CNPG WI และคูมือ 

W7 คานิยม และเปาหมายการทํางานของพยาบาลเปลี่ยนไปจากเดิมตามยุคสมัย  

 

โอกาส  (Opportunities) 



 

O1 เปนโรงพยาบาลแมขาย M2 ตาม Service Plan ซ่ึงมีกรอบการพัฒนาท่ีชัดเจน  

O2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากข้ึน 

O3 มีภาคีเครือขายบริการสุขภาพท่ีดี และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

O4 ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคอุบัติใหม และยาเสพติด 

อุปสรรค (Threats) 

T1 นโยบายในระดับตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง 

T2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

T3 เศรษฐกิจ สังคม และความรูดานสุขภาพของประชาชน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SWOT  Matrix 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีพยาบาลระดับปริญญาโท และพยาบาลเฉพาะทาง 

17  สาขา  

S2 บุคลากรทางการพยาบาลสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี  

S3 บุคลากรทางการพยาบาลมีแนวคิดในการพัฒนางาน

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

S4 กลุมงานการพยาบาลใชแนวคิดหลักประชาธิปไตย 

และธรรมมาภิบาลในบริหารทางการพยาบาล 

S5 บุคลากรทางการพยาบาลมีศักยภาพและรวมเปนทีม

นําท่ีสําคัญในระดับโรงพยาบาล 

S6 มีการใช Nursing Care Model ท่ีหลากหลายในการ

ดูแลผูปวย 

S7 ผูนําทางการพยาบาลทุกระดับมีความมุงม่ันในการ

พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลใหไดมาตรฐานและเปนท่ี

ยอมรับของประชาชน 

S8 องคกรพยาบาลมีการพัฒนาการใชกระบวนการ

ทางการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง 
 
 

จุดออน  (Weaknesses) 

 W1 ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลยังไมสมบูรณ และ

ไมตอบสนองตอการเขาถึงและการนําไปใช 

W2 องคกรพยาบาลยังขาดความรู  ทักษะ และการ

สนับสนุนการสรางผลงานทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม 

งานวิจัยและ EBP 

W3 ผูนําทางการพยาบาลยังไมผานการอบรมผูบริหาร

ทางการพยาบาลตามเกณฑ 

W4 อัตรากําลังพยาบาลไมเพียงพอตอการใหบริการ 

W5 ยังพบผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากการเขารับบริการ 

W6 องคการพยาบาลขาดการติดตามและการประเมินผล

การปฏิบัติทางการพยาบาลการใช Nursing Care Model 

CNPG WI และคูมือ 

W7 คานิยม และเปาหมายการทํางานของพยาบาล

เปลี่ยนไปจากเดิมตามยุคสมัย   



 

โอกาส  (Opportunities) 

O1 เปนโรงพยาบาลแมขาย M2 ตาม Service 

Plan ซ่ึงมีกรอบการพัฒนาท่ีชัดเจน  

O2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดมาก

ข้ึน 

O3 มีภาคีเครือขายบริการสุขภาพท่ีดี และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

O4 ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาการดูแล

ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรค

อุบัติใหม และยาเสพติด 

SO  Strategy  

SO1 พัฒนาการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุง

ครรภแบบองครวมท้ัง 4 มิติ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

และมีความปลอดภัย(S1,S3,S5,S6,S7 : O1,O2,O4) 

SO2 พัฒนาระบบการดูแลผูปวยตอเนื่องใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน(S1,S2,S3,S5,S6,S7 : O1O2,O3,O4) 

SO 3 พัฒนาการใชกระบวนการทางการพยาบาลและการ

บันทึกทางการพยาบาลท่ีถูกตองครบถวนสมบูรณ

(S1,S3,S5,S6,S7,S8 : O1,O2,O3,O4) 

WO  Strategy   

WO1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใหมี

ประสิทธิภาพ(W1,W2,W6,:O2,O3) 

WO2 พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหมีสมรรถนะมี

คุณภาพและมีสุขภาวะ(W2,W3,W5,W6,W7 : O1,O2,O4) 

WO3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางทางวิชาการ การ

สรางนวัตกรรม การสราง EBP และการวิจัยทางการ

พยาบาล(W2,W5,W6 : O1,O2,O4) 

WO4 พัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาลใหมี

ประสิทธิภาพ(W3,W5,W6 : O1,O2,O4) 

อุปสรรค (Threats) 

T1 นโยบายในระดับตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง 

T2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

T3 เศรษฐกิจ สังคม และความรูดานสุขภาพ

ของประชาชน 

 

ST  Strategy 

 

WT  Strategy 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน(Vision) 

“เปนองคกร การบริการดานการพยาบาลและการผดุงครรภ ท่ีเปนเลิศ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมครอบคลุมท้ัง 4 มิติ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

และมีความปลอดภัย 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะมีคุณภาพ และมีสุขภาวะ 

3. พัฒนาใหเปนองคกรคุณภาพ ความปลอดภัยและการเรียนรู 

4. พัฒนาใหเปนองคกรคุณธรรม บุคลากรมีความสุข 

Core Value & Concepts : คานิยมและแนวคิด ท่ีองคกรยึดถือรวมกันไดแก : 

1. VP-SMILE : เปนคานิยมรวมของโรงพยาบาลยึดปฏิบัติมาโดยตลอด  

V  =  Visionary leadership : ผูนําทุกระดับมีวิสัยทัศน 

P  =  Patient & Customer focus : การยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 

S  =  Systems perspective : การมองเชิงระบบ 

M =  Management by fact : การบริหารงานดวยขอมูลขอเท็จจริง 

I  =  Innovation, Individual Commitment : การใชนวัตกรรม การตั้งเปาหมายรายบุคคล 

L =  Learning : การเรียนรู 

          E =  Evidence base approach, Empowerment : การใชขอมูลเชิงวิชาการ การใหอํานาจการตัดสินใจ 

2. MOPH : เปนคานิยมระดับกระทรวงท่ีองคกรพยาบาลนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให

ลุลวงตามเปาหมาย  

M : Mastery : ความเปนนายตนเอง รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

O : Originality : ใชความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมใหมเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน  

P : People Centered Approach : ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  

H : Humility : ความออนนอมถอมตน  

3. HRH : Honest : Responsibility : Harmony “ช่ือสัตย รับผิดชอบ สามัคคี ” เปนอัตลักษณท่ียึดม่ันองคกร

คุณธรรมของโรงพยาบาล 

คานิยมท้ัง 3 อยางท่ีกลาวมาไดถูกถายทอดลงสูผูปฏิบัติ โดยการจัดอบรมระดับองค โดยผูบริหารสูงสุด และทีมลูกคา

สัมพันธ สวนอัตลักษณท่ีเปนคานิยม องคกรคุณธรรมไดจัดอบรมแกบุคลากรทุกระดับ ในระดับ คปสอ.  

เปาหมาย(Goals) 

1. เปนองคกรท่ีเปนเลิศทางดานการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ 

2. เปนองคกรแหงคุณภาพ ความปลอดภัย และการเรียนรู 

3. เปนองคกรท่ีสรางผลงานดานวิชาการ นวัตกรรม EBP และงานวิจัยทางการพยาบาล 

4. เปนองคกรคุณธรรม และบุคลากรมีความสุข 

เข็มมุงป 2560 (Hoshin) 



 

1. พัฒนาการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมครอบคลุมท้ัง 4 มิติใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

และมีความปลอดภัย 

2. พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหมีสมรรถนะมีคุณภาพ และมีสุขภาวะ  

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม การสราง EBP ,CQI และการวิจัยทางการ

พยาบาล 

5. พัฒนาการใชกระบวนการทางการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาลท่ีถูกตองครบถวนสมบูรณ  

6. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยตอเนื่องใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

7. พัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

แผนกลยุทธ(Strategy)องคกรพยาบาล เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนภายใน 3 ป (2559-2561) 

กลยุทธหลัก  SO  Strategy  (ขยาย,พัฒนา,สงเสริม,สราง) 

SO1 พัฒนาการใหบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมครอบคลุมท้ัง 4 มิติใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและ

มีความปลอดภัย 

SO2 พัฒนาระบบการดูแลผูปวยตอเนื่องใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

SO3 พัฒนาการใชกระบวนการทางการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาลท่ีถูกตองครบถวนสมบูรณ  

กลยุทธพัฒนา WO  Strategy (สงเสริม,ปรับปรุง,เรงรัด ,แกไข,ประสานความรวมมือ ขอการสนับสนุน) 

WO1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

WO2 พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหมีสมรรถนะ มีคุณภาพและมีสุขภาวะ 

WO3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม การสราง EBP และการวิจัยทางการพยาบาล 

WO4 พัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 
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