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Hospital 

•  The hospital was defined as an integral part of a social and 
medical organization, the function of which is to provide for 
the population complete health care, both curative and 
preventive, and whose outpatient services reach out to the 
family in its home environment ; the hospital is also a center 
for the training of health workers and for biosocial research. 

 



โรงพยาบาล 

• โรงพยาบาล เป็นองค์กรท่ีท างานทัง้ด้านการแพทย์ในสถานที่และในชมุชน  มีหน้าท่ี
ให้บริการสาธารณสขุทกุด้านแก่ประชาชน ทัง้ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกนัโรค 
และสง่เสริมสขุภาพ การบริการผู้ ป่วยนอก ครอบคลมุไปถงึการดแูลผู้ ป่วยที่บ้านของ
ผู้ ป่วย  โรงพยาบาลยงัเป็นสถานที่ฝึกอบรมบคุลากรสาธารณสขุ  และค้นคว้าวิจยั
ปัญหาสาธารณสขุของชมุชน 
 



 Healthcare workers & patients/visitors 

• Doctors 

• Nurses 

• Dentists 

• Pharmacist 

• Technicians 

• Public health workers 

• Social workers 

• Office workers 
• Etc. 

• Patients 

• Relatives 

• Visitors 

• Etc. 
 



Occupational Health (WHO) 

• Occupational health deals with all aspects of health and safety in 
the workplace and has a strong focus on primary prevention of 
hazards. The health of the workers has several determinants, 
including risk factors at the workplace leading to cancers, accidents, 
musculoskeletal diseases, respiratory diseases, hearing loss, 
circulatory diseases, stress related disorders and communicable 
diseases and others.  

• Employment and working conditions in the formal or informal 
economy embrace other important determinants, including, 
working hours, salary, workplace policies concerning maternity 
leave, health promotion and protection provisions, etc. 
 



อาชีวอนามยั (Occupational Health) 

• อาชีพ  + อนามยั 

• หมายถงึ ความรู้และการด าเนินการที่เก่ียวกบัการป้องกนัโรค การสง่เสริมสขุภาพ  การ
รักษาพยาบาล การฟืน้ฟสูมรรถภาพ และการจดัการ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทกุอาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดโรค ปลอดภยัทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน  มีสภาวะที่
สมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 



Strategic management involves the formulation and 

implementation of the major goals and initiatives taken by a 

company's top management on behalf of owners, based on 

consideration of resources and an assessment of the internal and 

external environments in which the organization 

competes.[1] Strategy is defined as "the determination of the basic 

long-term goals of an enterprise, and the adoption of courses of 

action and the allocation of resources necessary for carrying out 

these goals."[12]Strategies are established to set direction, focus 

effort, define or clarify the organization, and provide consistency or 
guidance in response to the environment.[ 
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Strategic Management gives a broader perspective to the 

employees of an organization and they can better understand how 

their job fits into the entire organizational plan and how it is co-

related to other organizational members. It is nothing but the art of 

managing employees in a manner which maximizes the ability of 

achieving business objectives. The employees become more 

trustworthy, more committed and more satisfied as they can co-relate 

themselves very well with each organizational task. They can 

understand the reaction of environmental changes on the organization 

and the probable response of the organization with the help of strategic 

management. Thus the employees can judge the impact of such 

changes on their own job and can effectively face the changes. The 

managers and employees must do appropriate things in appropriate 
manner. They need to be both effective as well as efficient. 



การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

• การจดัการเชิงกลยทุธ์ หรือ Strategic Management หมายถึง การบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ
จากวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท่ีผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอก องค์กร เพื่อวางแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ และก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบจากคูแ่ข่งขนัทางธุรกิจ 

• การจดัการเชิงกลยทุธ์ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ท่ีจะน าไปสูก่ารเพิ่มโอกาส
ความส าเร็จ เพราะเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์และประเมินสภาพการณ์ในระยะยาวขององค์กร เป็นทัง้ศาสตร์
และศิลป์ในการด าเนินงานที่สามารถประเมินและปรับเปลี่ยนภายในแตก่ระบวนการ ให้เกิดความเหมาะสม
กบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกได้ตลอดเวลา 



การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
1.เป็นการก าหนดกรอบหรือทิศทางการท างานขององค์กรให้ชดัเจน โดยการเขียนวตัถปุระสงค์ของ องค์กรไว้อย่างเป็น
ระบบ ซึง่จะท าให้เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยูไ่ด้อย่างเหมาะสม 

2.ช่วยให้ผู้บริหารปรับตวัตามสภาวการณ์ที่เกิดขึน้อย่างเป็นระบบ และสามารถปรับทิศทางการ ด าเนินงานได้
สอดคล้องกบัสภาวะความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

3.สร้างความพร้อมให้กบัองค์กร การจดัการเชิงกลยทุธ์ท าให้องค์กรมีการวิเคราะห์และประเมิน ปัจจยัตา่งๆภายใน
องค์กรอย่างสม ่าเสมอ เป็นการพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมในการรับกบัสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ 

4.ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพด้านการแข่งขนัให้กบัองค์กร เสริมสร้างการพฒันาขีดความสามารถสง่ผลให้
เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขนั 

5.ช่วยให้การท างานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั เน่ืองจากมีการก าหนดกลยทุธ์และการควบคมุตรวจสอบไว้
อย่างชดัเจน 

6.ท าให้องค์กรมีมมุมองการบริหารอย่างครอบคลมุ เน่ืองจากการบริหารเชิงกลยทุธ์ให้ความส าคญักบัปัจจยัตา่งๆที่มี
ผลกระทบตอ่การบริหารองค์กรทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
 



Determinants related to occupational 
diseases and injuries 

 

• 1. Worker : health, fit for work, education , attitude, behavior, ability, 
experience etc. 

• 2. Working conditions : job delegation, job description, working hour , 
etc. 

• 3. Working environments : physical , chemical , biological, socio-
economical, ergonomics. 

• 4. General environments : political , social, climate , etc. 







Some occupational health problems in the 
hospital 
• Infectious diseases : Tuberculosis , Hepatitis etc. 

• Musculoskeletal disorders 

• Occupational stress /shift work / over demand 

• Criminal problems 

• Ventilation system 

• Sick leave/maternity leave / return to work 

• Etc. 



Strategic management on occupational 
health in the hospitals. 
• Vision  

• Mission 

• Situation analysis (SWOT) 

• Strategic plan 

• Implementation 

• Monitoring and evaluation 



                      Worker’s expectation 

• Safety 

• Security 

• Success 

• Satisfaction 

• Salary 
Healthy and Happy Life 

for ALL 



Friendship occurs everywhere 

 








