SWOT สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญเรือ่ ง การเข้าถึงบริการสนับสนุนการดาเนินงาน
2. AEC ทาให้มีพื้นที่ทางานมากขึน้
3. มีนโยบายระดับประเทศทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการให้มีความสามารถในการดูแลด้าน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก และมีโครงการLCDIP ทาให้งานด้านการดูแลเด็กที่มปี ัญหาพัฒนาการ
ล่าช้า หรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ขยายงานสู่เครือข่ายได้เร็วขื้น
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีนโยบายด้านสุขภาพของประชาชน
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 มาตราที่ 55 ระบุเกี่ยวกับคนพิการควรได้รับสิ่งอานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือจากรัฐ
6. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราที่ 10 การจัดการศึกษาให้บุคคลที่บกพร่องร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ การสื่อสาร การเรียนรู้ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
7. พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 2551
8. พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 2550
9. พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545
10. สิทธิเด็ก
11. สิทธิผู้พกิ าร
12. รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาเด็กให้มคี ุณภาพในทุกด้าน โดยเน้นด้านพัฒนาการ
ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทความรับผิดชอบของสถาบันฯ
13. เป็นหน่วยงานที่ได้รบั การยอมรับให้เป็นสถาบันทีเ่ ป็นผู้นาในระดับประเทศด้านการบริการรักษา
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
14. เป็นทีส่ นใจของสือ่ มวลชนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ จากการทีส่ ถาบัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ UN public service award 2013 สาขา Improving the delivery of public
services
15. ปัญหาเด็กทีม่ ีพัฒนาการล่าช้าหรือมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันมีจานวนเพิม่ ขึ้น
16. ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและช่วยเหลือได้รวดเร็ว ถ้าเด็กไม่มปี ัญหายุ่งยากซับซ้อนก็สามารถรักษาที่
โรงพยาบาลใกล้บ้านได้
17. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายได้
18. ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรจากต่างประเทศ
19. องค์กรสามารถพัฒนาไปได้ให้เป็นมาตรฐานสากล มีการประสานติดต่อกับองค์กรภายนอก โดยการ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์
20. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสที่ดีต่อการทางานให้มีความสุข
21. ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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22. มีการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ให้ทันสมัย
23. มีการพัฒนา วิจัยความรู้ใหม่ๆ นามาใช้ในหน่วยงาน
24. เป็นองค์กรขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการได้ง่าย
25. การหาข้อมูลเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นในด้านการเป็นเลิศของหน่วยงาน
26. สามารถพัฒนาองค์กรได้ และทาให้เป็นทีร่ ู้จักในกลุ่มอาเซียน
27. ประชาชนให้ความไว้วางใจในการบริการ ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นในการทางานของเจ้าหน้าที่
28. เป็นศูนย์รวมในการบริการสาหรับเด็กพิเศษ เด็กทีม่ ีปญ
ั หาพัฒนาการล่าช้า
29. สภาพแวดล้อมตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่สาคัญในชุมชน
30. มีการนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทางานทาให้การติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่น
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
31. ผู้นามีวิสัยทัศน์กว้างไกล
32. หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปรูจ้ ักสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มากขึ้น
33. ได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง หรือชุมชนในด้านการรับบริการ
34. สถาบันการศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มากขึ้น
อุปสรรค
1. ความขัดแย้งของการบริหารงานองค์กรระดับสูง
2. ความขัดแย้งของประชาชนในชาติทาให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก
3. ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศอยู่ในช่วงขาลง
4. การเปลี่ยนผู้นาระดับสูงบ่อย และเปลี่ยนนโยบายบ่อยทาให้การบริหารงานไม่ต่อเนือ่ ง
5. เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดช่องว่างระหว่างวัยที่
มากขึ้น และสูญเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เนื่องจากไม่มีผสู้ ืบทอด
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวตกรรมส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบบริการซึ่งเป็นปัจจัยที่
สาคัญต่อการพัฒนาองค์กร บางครัง้ หน่วยงานต้องเสียงบประมาณค่อนข้างมากในการปรับปรุงระบบ
การให้บริการให้มีความทันสมัย
7. นโยบายการจากัดอัตรากาลังทาให้มีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ การทางานเกิดปัญหาภาระงาน
มากกว่าอัตรากาลัง
8. การบริการไม่ครอบคลุมเนื่องจากบางพื้นที่อยู่ไกลจากศูนย์บริการ
9. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการพาเด็กมารับบริการเนื่องจากไม่มเี วลาหรืออยู่ไกล
10. ผู้ปฏิบัตงิ านบางกลุม่ ยังปฏิบัติงานแบบเดิมๆอยู่ไม่ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
11. มีโรงพยาบาลเอกชนเปิดให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กมากขึ้น
12. นโยบายของ สปสช. เรื่องการเรียกเก็บที่เน้นการRefer
13. ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการดูแลบุตรคนพิการ
14. โอกาสการเข้าถึงบริการและทรัพยากรของบุคคลภายนอก
15. ระบบการส่งต่อของสาธารณสุข ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงบริการ
16. ระบบการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล การดาเนินนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
17. หน่วยงานยังไม่เป็นทีร่ ู้จกั และยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆเท่าที่ควร
18. หน่วยงานเครือข่ายประสานงานขาดความสมบูรณ์และต่อเนือ่ ง
177

19. ด้านงบประมาณได้รบั ไม่เพียงพอสาหรับจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
20. องค์กรยังขาดบุคลากรทีม่ ีความรู้อีกมาก ทาให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
21. บุคลากรที่ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการยังไม่มีความพร้อมด้านอัตรากาลัง เนื่องจากมีภาระงานมาก
และจานวนผูร้ ับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตเด็กมีน้อย ส่วนใหญ่จะทางานด้านสุขภาพจิตผู้ใหญ่
เนื่องจากกรมสุขภาพจิตมีทุนให้ศึกษาต่อปริญญาโทพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย
22. เครือข่ายบริการที่มีความพร้อมเริม่ ไม่สง่ ผูป้ ่วยมารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ยอด
ผู้ป่วยที่มปี ัญหาพัฒนาการที่ไม่ยุ่งยากลดลง
23. สถาบันฯ มีคู่แข่งเป็นหน่วยงานเอกชนเปิดให้บริการด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก ทาให้ดงึ
ผู้ป่วยที่มสี ิทธิเบิกได้และชาระเงินสดไปใช้บริการทาให้จานวนผู้ป่วยลดลง
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
2. มีการจัดบริการที่ครบวงจร มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กที่มปี ัญหา
ด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก มีอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ที่สวยงาม ทันสมัย
3. ได้รับรางวัล UN ทาให้ได้รับการยอมรับจากทัง้ ในและต่างประเทศ
4. บุคลากรมีการทางานร่วมกันเป็นทีม มี service mild
5. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และทัง้ ในและต่างประเทศ
6. มีการได้รบั การอุดหนุนและสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นทัง้ ภายในและภายนอก
7. มีเครื่องมือที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้มาก
8. การทางานมีการติดตามผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
9. มีมาตรฐานการทางาน
10. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานในการทางาน มีอปุ กรณ์ที่ทันสมัย มีความสุขใน
การทางาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
11. มีโครงสร้างที่ทางานแล้วบรรลุเป้าหมาย
12. มีระบบนัดกลางที่มีการนัดผูป้ ่วย Admit ได้เร็วขึ้น
13. มีระบบการฝึกพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกตามแผนครบ
14. มีทีมสหวิชาชีพดูแลผูป้ ่วยครบ ให้การดูแลครบวงจร มีความสามารถเฉพาะด้านพัฒนาการเด็ก
15. องค์กรมีความสามัคคีดี
16. มีโครงสร้างสิง่ แวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนา และปฏิบัติงาน มีการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นจุดเด่น
ระดับประเทศ
17. บุคลากรมีองค์ความรู้และประสบการณ์ มีศักยภาพในการทางานที่หลากหลาย รองรับทัง้ บริการ
วิชาการ งานวิจัย งานใหม่ๆที่เข้ามา ทาให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
18. หน่วยงานตั้งอยู่ในสถานที่เข้าถึงได้ง่ายทัง้ 2 ด้าน การเดินทางไปมาสะดวก
19. องค์กรมีการสนับสนุนการทางานให้มีความโดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อสังคม
20. หน่วยงานมีศักยภาพในการหาเงินทุน
21. บุคลากรสามารถสือ่ สารกับผู้บริหารได้โดยตรง
22. บุคลากรที่ทางานตรงตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทาให้งานที่ได้มีคุณภาพ
23. บุคลากรมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
24. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มจี ิตสานึกที่ดี ทุ่มเท และเสียสละในการทางาน
25. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถถึงแม้จะมีคนน้อย
26. เป็นศูนย์กลางวิชาการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
27. มีการพัฒนาและเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงาน ชุมชน ประชาชน ในด้านสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็กอยูเ่ สมอ
28. มีการบริหารจัดการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาดูงาน พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
29. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
30. มีระบบการสือ่ สารที่ทันสมัยประชาชนเข้าถึงง่าย
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31. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
32. มีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็กที่ทงั้ โลกให้การยอมรับ
33. บุคลากรมีการทางานที่มุ่งมั่น เน้นผลงานและการประเมินผลมากขึ้น
34. สามารถทางานได้คล่องเนื่องจากมีการสนับสนุนของงบประมาณจากภาครัฐ
35. เจ้าหน้าที่มีแนวคิดเน้นให้เด็กทีม่ ารับบริการสามารถกลับไปช่วยเหลือตนเองได้หลังจากมาฝึกกับ
สถาบันฯ
36. บุคลากรภายในองค์กรมีความพร้อม ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเป็นไปตามมาตรฐานจริง มี
ทีมเฉพาะที่เจาะจงกับหน้าที่นั้นๆ
37. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งเป็นฝ่าย / กลุม่ งานชัดเจน
38. สถาบันฯ มีการให้บริการ รักษา ด้านสุขภาพจิต มีการบริการคาปรึกษาด้านสุขภาพจิต การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และเปิดให้บริการคลินิคพิเศษ โครงการที่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้พิการ เช่น โครงการ
จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งครอบคลุมทัง้ ประเทศ
39. มีการประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง และมีเครือข่ายองค์กรที่ครอบคลุมทั้งในระดับรพ
สต. /รพช.
40. องค์กรมีการแบ่งโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน
จุดอ่อน
1. มีภาระงานมากแต่จานวนบุคลากรน้อย หนึ่งคนรับผิดชอบงานหลายด้านทาให้มผี ลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของงานได้ มีผลให้บุคลากรมีความเครียด เบื่อหน่ายท้อแท้ได้
2. หน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่มีการดาเนินงานด้านบริหารเชิงธุรกิจด้วย
3. ขาดการให้ขวัญและกาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ผู้บริหารบางคนขาดคุณสมบัติการเป็นผู้นาที่ดี
5. ขาดมาตรการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้ที่กระทาผิด
6. มีต้นทุนเครือ่ งมือสูงใช้ประโยชน์ได้น้อย
7. บางจุดในองค์กรยังขาดการพัฒนา ขาดทักษะในการทางาน
8. ระบบนัดกลางผูป้ ่วยไม่สามารถประสานกับหน่วยงานกลางในการจัดคิวนัดนอกแผนกโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการจัดคิวนัดกลาง ดูระบบนัดได้พร้อมกัน
9. ผู้ป่วยมากไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ ทาให้ผู้ป่วยได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการไม่ดีเท่าที่ควร
10. มีการจัดระบบขึ้นเวรในเวลาเฉพาะเจ้าหน้าที่ผปู้ ่วยใน น่าจะมีส่วนอื่นมาเสริมบ้าง
11. บางครัง้ ผูป้ ่วยจานวนมาก จานวนห้องไม่เพียงพอกับการฝึกผู้ป่วย และนั่งเบียดกันมากเกินไป
12. การจัดการเรื่องค่าตอบแทนค่าเวรไม่เป็นไปตามระบบราชการตามระเบียบเท่าที่ควร
13. อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการไม่เพียงพอกับจานวนผู้ป่วย
14. เจ้าหน้าที่มีน้อย ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างสหวิชาชีพ
15. ไม่ได้นาปัญหาอุปสรรคมาแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง แต่ละวิชาชีพแก้ไขปัญหากันเอง ทาให้การบริการ
ไม่ลื่นไหล
16. ระบบการจัดการภายในที่รองรับบริการไม่มีความเข็มแข็ง ต่อเนื่อง ขาดการตรวจสอบ
17. บุคลากรบางกลุม่ ยังขาดทัศนคติที่ดีในการให้บริการและการทางานร่วมกัน
18. ขาดการควบคุมการบริหารเงินในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน
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19. ผู้บริหารบางคนขาดทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการทางานเพื่อให้บรรลุ
ผลสาเร็จ
20. บุคลากรมีอายุมากขึ้น ขาดการถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมบุคลากรที่จะขึ้นมาทางานทดแทน
21. ขาดระบบการดูแลอัตรากาลังทดแทน หรือสืบทอดงานเมือ่ เกษียณอายุ ลาออก
22. บางจุดใช้บุคลากรไม่ตรงตามหน้าที่ ไม่ตรงสายงาน ทาให้ทางานไม่เต็มศักยภาพ
23. บุคลากรไม่เพียงพอ ทาให้บางครั้งงานที่ได้มีปริมาณลดลง
24. หน่วยงานแบ่งกลุม่ งานต่างๆเป็นกลุม่ งานขนาดเล็ก สามารถดูแลได้ทั่วถึง ประสานงานกันได้ดี
25. ควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลกับชุมชน
26. ควรมีการส่งต่อข้อมูลกับเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
27. ควรมีเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอต่อการให้บริการ
28. ควรสร้างความมั่นคงให้เจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) ด้านต่างๆ เช่นด้านสวัสดิการบ้านพัก
อาหารกลางวัน เครือ่ งแต่งกาย
29. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในฐานรากเช่น วิทยุชุมชน สปอตวิทยุ โทรทัศน์
30. ควรมีโครงการส่งเสริมความสุขเจ้าหน้าที่
31. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความสามัคคี
32. การสือ่ สารในหน่วยงานไม่ชัดเจน การประสานงาน การรับแจ้งด้วยเอกสารล่าช้า
33. บุคลากรบางคนยังใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่ ( ไม่ยอมใช้)
34. บุคลากรยังมีความล่าช้าในการเรียนรู้และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสถาบันฯ
35. การใช้ภาษาต่างประเทศยังเป็นจุดอ่อนของบุคลากรสถาบันฯ
36. ขาดการสร้างสรรค์บรรยากาศในองค์กร
37. ขาดสิ่งอานวยความสะดวกในเรื่องร้านค้าและของอุปโภคบริโภค สถานที่ทาเลที่ตงั้ ด้านการบริการ
ของร้านค้าไม่เอือ้ อานวย
38. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
39. ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การเข้าระบบมีความขัดข้องในบางครัง้
40. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่สถาบันฯกาหนดในหน่วยงานแต่ละด้าน แต่ละแผนก มีบุคลากรไม่ตรง และ
ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัตงิ านให้ได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายนั้น
41. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แต่มีบุคลากรบางคนมีความสามารถทางานหลายประเภท ทาให้มี
สายงานและสายบังคับบัญชาทีห่ ลากหลาย
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การรวบรวมประเด็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัย
โอกาส
ด้านนโบาย 1. พรบ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 2551
2. พรบ. การจัดการศึกษาสาหรับผู้พกิ าร 2550
3.พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545
4. พรบ.ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม 2546
5.พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2534
6.กฏกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 3 ปี 2537
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทาง
การแพทย์ปี 2552
8.การเปิดประเทศ AEC
9.นโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญ
เรื่อง การเข้าถึงบริการสนับสนุนการดาเนินงาน
9.รัฐมีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนา
เด็กให้มีคุณภาพทุกด้าน โดยเน้นเรื่องพัฒนาการ

อุปสรรค
1. มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารใน
ระดับกระทรวงสาธารณสุข
2. การเปลี่ยนผู้นาระดับสูงมีผลต่อ
นโยบายไม่ต่อเนือ่ ง
3. ความขัดแย้งของประชาชนในชาติทา
ให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก
4. นโยบายการจัดอัตรากาลังทาให้มี
บุคลากรทางานไม่เพียงพอ มีการ
เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนพตส.

ด้านสังคม

1. มีโรงพยาบาลเอกชนเปิดให้บริการ
เกี่ยวกับสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
มากขึ้น
2. การบริการไม่ครอบคลุมเนือ่ งจากบาง
พื้นที่อยู่ไกลจากสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์
3.ผู้ปกครองบางรายไม่ให้ความร่วมมือ
4.ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการดูแลบุตร
พิการ

1. ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กร
ต่างประเทศ
2.ประชาชน หน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา
ต่างชาติ รู้จักสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
มากขึ้น และเข้ามาศึกษาดูงานที่สถาบันฯ
3.ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง หรือชุมชน
ในด้านบริการ
4. มีระบบการคัดกรอง การส่งต่อที่ชัดเจน ทาให้
สามารถค้นหาผูป้ ่วยได้รวดเร็ว
5.เป็นทีส่ นใจของสือ่ มวลชนเรื่องพัฒนาการเด็ก
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศจากการที่
สถาบันฯได้รับรางวัลชนะเลิศUN Public
Service Award
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ด้าน
เศรษฐกิจ

1. การเปิดเสรี AEC ทาให้เศรษฐกิจเปิดกว้าง
กลุ่มผู้รบั บริการเข้าถึงสถาบันฯได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยี

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ผลผลิต
ส่งกลับถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น

ปัจจัยภายใน
ปัจจัย
จุดแข็ง
ด้านคน
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เก่ง สนับสนุน
(Man)
การพัฒนางาน
2. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม มีservice mild
จิตสานึกดี เสียสละ มนุษยสัมพันธ์ดี ช่วยเหลือ
สังคมและประเทศชาติ
3.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้าน
พัฒนาการเด็ก มีความสามารถในการพัฒนา
งานใหม่
4.มีทีมสหวิชาชีพดูแลผูป้ ่วยครบวงจร
5.องค์กรมีความสามัคคีกัน
6.องค์กรมีศักยภาพหาแหล่งเงินทุน
7.บุคลากร องค์กรมีเป้าประสงค์ให้เด็กและ
ครอบครัวสามารถช่วยเหลือตนเองได้
8.บุคลากรมีความสามารถทางานได้หลากหลาย

1. ภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลง
ภาวะเศรษฐกิจประเทศถดถอย
2. การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจ่ายตาม
สิทธิ
3. ระบบการเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่สอดคล้องกับ
รายจ่าย
1. ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เกิดช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้น
2. เทคโนโลยีและนวตกรรมมีราคาแพง
การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีต้องใช้
ทรัพยากรมาก

จุดอ่อน
1. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน
2. บุคลากรเครียด เบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่
สามัคคี
3. บุคลากรบางแห่งขาดการพัฒนา
4. มีการจัดระบบขึ้นเวรในเวลา เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ่วยใน น่าจะมีส่วนอื่นมาเสริม
บ้าง
5. บุคลากรบางคนไม่มีใจให้บริการ
6. ผู้บริหารบางคนขาดทักษะการสื่อสารที่
ดี
7. บุคลากรอายุมากขึ้น
8. บุคลากรบางคนไม่ใช้ศักยภาพให้เต็มที่
9. บุคลากรขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
10. บุคลากร1 คนรับผิดชอบงานหลาย
งาน
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Method

Material

1. การสื่อสารกับผู้บริหารทีส่ ามารถสื่อสารได้
โดยตรง
2.วัฒนธรรมการสนับสนุนให้งานมีความโดดเด่น
เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3.มีระบบการนัดเด็กที่มปี ระสิทธิภาพมีการ
จัดระบบบริการที่ครบวงจร
4.มีระบบนัดกลางที่มีการนัดผูป้ ่วย Admit เร็ว
ขึ้น
5.เป็นศูนย์กลางวิชาการเฉพาะด้านสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็ก
6.มีการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงาน
ชุมชนในด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอยู่
เสมอ
7.มีระบบการบริหารจัดการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
8.องค์กรมีการแบ่งโครงสร้างที่ชัดเจน
9.มีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ภายนอก
อย่างต่อเนื่อง
10.เป็นหน่วยงานรัฐ แต่มีการบริหารจัดการแบบ
ธุรกิจ

1. ขาดการให้ขวัญ กาลังใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรมีการส่งเสริม
ความสุขเจ้าหน้าที่
2. ผู้บริหารบางคนขาดภาวะผู้นา
3. ขาดมาตรการทีเ่ หมาะสมในการลงโทษ
คนที่ผิด
4. ระบบนัดกลางผูป้ ่วยไม่สามารถ
ประสานกับบางหน่วยงานในการจัดคิวนัด
ได้
5. ระบบการจัดการภายในไม่เข็มแข็งขาด
ความต่อเนื่อง
6. ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ เช่น
วิทยุ สปอต
7. ขาดการควบคุมมาตรการทางการเงิน
ทาให้เกิดการคุ้มค่าคุ้มทุน
8. ขาดระบบการดูแลและอัตรากาลัง
ทดแทนหรือสืบทอดงานเมือ่ บุคลากร
เกษียณอายุ
9. ควรมีการพัฒนาเครือข่ายการดูแล
ร่วมกับชุมชน
10. ขาดระบบสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวเรื่อง สวัสดิการบ้านพัก อาหาร
กลางวัน
11. การสื่อสารภายในไม่ชัดเจน การแจ้ง
ด้วยเอกสารล่าช้า
1.หน่วยงานตั้งอยู่ในสถานที่เข้าถึงได้ง่ายทั้ง 2 1. จานวนห้องบางครัง้ ไม่เพียงพอกับการ
ด้าน การเดินทางสะดวก
พักผูป้ ่วย
2.โครงสร้างสิง่ แวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนา การ 2. อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการไม่เพียงพอ
ปฏิบัติงาน สวยงาม ทันสมัย
กับจานวนผู้ป่วย
3.มีเครื่องมือที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้มาก 3. ขาดสิ่งอานวยความสะดวกในเรื่อง
4.ได้รับรางวัล UN ทาให้ได้รับการยอมรับทั้งใน ร้านค้าและอุปโภคบริโภค
และต่างประเทศ
4. สถานที่จอดรถไม่พอ
5.มีเครื่องมือ TDSI ที่ได้รับการยอมรับระดับ
สากล
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