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สรุปสาระสำคัญ 
แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลปตตานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

 
1. กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลปตตานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) อาศัยกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตรอย ู บนพื ้นฐานของกรอบการวิเคราะหเช ิงย ุทธศาสตร (Strategic Framework) กรอบ
ยุทธศาสตรชาติทีเ่กี่ยวของ ไดแก กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน แผนปฏริูปประเทศดานตาง ๆ ซ่ึงสรุปเปนแผนงานสำคัญ 23 แผนงาน นโยบายรัฐบาย 
Thailand 4.0 และ แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใชเปนทิศทางเชิงยุทธศาสตร โดยมีกรอบในการจัดทำ
แผนยุทธศาสตรตามสมการ ดังนี ้
 

𝑋 + 𝑌 = 𝑍 
 
โดยที่  
 X = ของเดิมมีอะไร ไดแก งาน Routine ตามอาณัติ ภารกิจ และพันธกิจของโรงพยาบาลปตตานี 
 Y = จากการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง การ

ดำเนินงานงานของโรงพยาบาลปตตานี จำเปนตองจัดใหมีงานยุทธศาสตร (Strategy) ที่มุง
ตอบสนองความทาทาย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ฯลฯ 

 Z = ส่ิงหรือผลที่อยากจะได ไดแก เปาประสงคตามวิสัยทัศน (Vision Target) 
ซึ ่งแสดงความสัมพันธองคประกอบของยุทธศาสตร และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดตามรูปภาพ

ดังตอไปนี้ 
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1.1 แนวทางการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic Approach) 
เพื่อใหไดองคประกอบของยุทธศาสตร ตามกรอบเชิงยุทธศาสตรขางตน อาศัยการทบทวนและการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลปตตานี ดวยการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรที่เปนระบบ ซึ่งมีขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำ
ยุทธศาสตร ดังแสดงตามรูปภาพตอไปนี้ 

 
รูปภาพท่ี 1 ข้ันตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร 

 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือจัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลปตตานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-
2570)” ไดมีการวิเคราะหปจจัยสองดาน ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ่งเปนมุมมองจากใน  
สูนอก (Inside Out) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ซึ่งเปนมุมมองจากนอกสูใน (Outside In) 
ซ่ึงเปนการทบทวนแผนแบบ 4.0 ดวยนวัตกรรมที่อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร และ
ชวยสังเคราะหเชิงยุทธศาสตร ใหไดองคประกอบเชิงยุทธศาสตร ดังมีรายละเอียดโดยยอดังนี ้
 

1.2 การวเิคราะหสภาพแวดลอม 
  การศึกษาวิเคราะหสถานการณขององคการเพื่อทราบถึงสถานภาพขององคการตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
และการคาดการณในอนาคต ทั้งสถานการณภายในองคการที่เปนจุดแข็ง และจุดออน และสถานการณภายนอก
องคการท่ีเปนโอกาส และภัยคกุคามของโรงพยาบาลปตตานี โดยใชเทคนิควิธวีเิคราะห SWOT (SWOT Analysis) 
1.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis)  
  การวิเคราะหองคการ เพื่อคนหาสมรรถนะและศักยภาพขององคการ เปนการระบุจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดออน (Weaknesses) ของโรงพยาบาลปตตานี โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายในตามหลักการ 7–S 
Model ของ McKinsey , VRIO (Value, Rareness, Imitation, Organization) และอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูล
ทุตยิภูมิ ไดแก แผนตาง ๆ รายงานผลการประเมนิองคการ เปนตน ซึ่งสามารถสรปุแนวทางการวิเคราะหไดดังนี ้



  

 หนา 5 

o Structure (โครงสราง) ของโรงพยาบาลปตตานี มีโครงสรางการทำงาน หรือโครงสรางการจัด
องคการในระดับตางๆ เหมาะสมดีหรือไม 

o Strategy (กลยุทธ) ของโรงพยาบาลปตตานี มีการกำหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ไดกำหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานไวหรือไม 

o System (ระบบ) ระบบการทำงานของโรงพยาบาลปตตานี เปนอยางไร มีจุดออนหรือจุดแข็ง
อะไรบาง 

o Skill (ความชำนาญ) บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี มีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากนอย
เพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับหรือไม 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี มีความพรอมมากนอยเพียงใด และมีจำนวน
เพียงพอหรือไม 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารของโรงพยาบาลปตตานี เปนที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพ
หรือไม 

o Shared Value (คานิยมรวม) บุคลากรและองคการมีคานิยมรวมหรือไม อะไรบางที่ทำใหองคการ
เขมแข็งหรือออนแอ 
 

1.2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)  
  การวิเคราะหองคการสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการ เพื่อนำผลการวิเคราะหไปใชในการระบุ
สถานการณที่เปนโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของโรงพยาบาลปตตานี โดยอาศัยกรอบการ
วิเคราะหปจจัยภายนอกตามหลักการ PESTEL Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไดดังนี้ 

o P-Politics เปนการวิเคราะหสภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที ่มี
ผลกระทบกับโรงพยาบาลปตตานี 

o E-Economics เปนการวิเคราะหสภาพการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอโรงพยาบาล
ปตตานี 

o S-Social เปนการวิเคราะหสภาพการณและกระแสสังคมที่มีตอโรงพยาบาลปตตานี   
o T-Technology เป นการว ิเคราะหแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีท ี ่ เก ี ่ยวข องกับ

โรงพยาบาลปตตานี 
o E-Environment เปนการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลตอโรงพยาบาล

ปตตานี   
o L-Legal เปนการวิเคราะหกฏระเบียบ กฎหมายตางๆ ที่มีผลตอโรงพยาบาลปตตานี 

   

1.2.3 ประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินงานของโรงพยาบาลปตตานี 
  จากการวิเคราะหสถานการณทั ้งสภาพแวดลอมทั ้งภายในและภายนอก จะไดผลสี ่ดาน แบงออก                

เปนสภาพแวดลอมภายในสองดาน ไดแก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) สภาพแวดลอมภายนอก
สองดาน ไดแก โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเร ียกวา SWOT ซ ึ ่งสามารถนำมา                     
กำหนดประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของโรงพยาบาลปตตานี โดยประมวลผลจากการประชุม                  
เชิงปฏิบัติการฯ สามารถสรุปประเด็นปจจัยเชิงยุทธศาสตรในแตละดาน ดังนี้ 
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ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
  ประกอบดวย ประเด็นจุดแข็ง 21 ประเด็น ดังนี้ 

1) 01โรงพยาบาลปตตานีมีผูนำที่มุงม่ัน มีการประกาศนโยบายชัดเจนในการดำเนินงาน 
2) 02โรงพยาบาลป ตตานีมีบ ุคลากรแพทยเฉพาะทาง และพยาบาลที ่ม ีความรู   ท ักษะ และ

ประสบการณอยูเปนจำนวนมาก เชน ศัลยแพทยและแพทยอายุรกรรมที่มีความสามารถ ทำใหลดการ
สงตอผูปวย 

3) 03บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีมีความมุ งมั่น ตั ้งใจพัฒนา รพ. ตามมาตรฐานและเชื่อมโยงสู
ชุมชน 

4) 04โรงพยาบาลปตตานีใชประโยชนจากที่ต้ัง ซึ่งอยูใจกลางเมือง 
5) 05โรงพยาบาลปตตานีมีการดำเนินงานที่เปนระบบมากขึ้น เชน มีระบบการประสานงานเครือขายใน

การดแูลสงตอที่ดี มีระบบ line consult ระหวางแพทย รพ.ปตตานี กับ แพทย รพช. 
6) 06โรงพยาบาลปตตานีมีพ้ืนท่ีที่ไมแออัด (จากการจัดบริการโควิด) ป 2563 
7) 07โรงพยาบาลปตตานีมีแผนพัฒนางาน/พัฒนาคนสอดคลองกับยุทธศาสตรและโรคสำคัญ มีแผน

รองรับโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ/ อุบัติภัยและแผนอัตรากำลังในภาวะฉุกเฉิน 
8) 08โรงพยาบาลปตตานีมีระบบพี่เลี้ยงแกนนำสอนงานการพัฒนาในองคกรพยาบาลและเครือขาย

บริการ 
9) 09โรงพยาบาลปตตานีมีการทำงานเปนทีม ม ีyoung staff ที่เขมแข็ง มี staff พ่ีเล้ียงที่ปรึกษาแพทย 

intern และ young staff 
10)  10โรงพยาบาลปตตานีผานเกนฑการประเมิน green & clean ระดับดีมาก Plus จากกรมอนามัย 
11)  11โรงพยาบาลปตตานีมีอุปกรณ เครื่องมือผาตัด จำนวนเพียงพอ 
12)  12โรงพยาบาลปตตานีมีการพัฒนาเครือขายแมและเด็กอยางตอเนื่อง มีการประชุม MCH Broad 

จังหวัด ทุก 3 เดือน มีการทำ Dead case conference of interesting case 
13)  13โรงพยาบาลปตตานีผาน HA ODS ไดรับรางวัลระดับประเทศ 
14)  14เจาหนาที่ของโรงพยาบาลปตตานีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานพรอมพัฒนาตนเองอยูเสมอรับรู

บทบาทหนาที่ของตนเองและมีเปาประสงคที่ชัดเจนการปฏิบัติงานเปนแบบชวยเหลือกัน 
15)  15โรงพยาบาลปตตานีมีการใชพื้นที่ในการสรางมูลคา ไดแก ใหรานคาเชาพื้นที่ในตึกผูปวยนอกใหม 

ทำ Lounge ที่พักรอ VIP เพ่ือดึงดูด รองรับลูกคากลุมสิทธิ์เบิกได/ขาราชการ เปนตน 
16)  16บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีมีภูมิลำเนาในพ้ืนท่ี 
17)  17โรงพยาบาลปตตานีเปนองคกรที่มีความพรอมทั้งสถานที่ บุคลากร มีทุกสหสาขาวิชาชีพ พรอมที่

จะทำงานใหญได 
18)  18ผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลใหความสำคัญในการพัฒนาและสนองนโยบายที่สำคัญ 
19)  19โรงพยาบาลมรีะบบบรกิารตามแนวทาง New normal medical service 
20)  20โรงพยาบาลมีการบูรณาการงานรวมกันทั้งในเชิงนโยบายและเชิงโครงสราง เนนการตอบสนอง

เพ่ือใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
21)  21ทีม IT รพ.มีสมรรถนะสูง มีสวนชวยใหการจัดการดานขอมูล ใหชัดเจน ถูกตองและ รวดเร็ว สงผล

ตอความสำเร็จในการดำเนินงาน 
 ประเด็นจุดออน (Weakness : W) 
  ประกอบดวย ประเด็นจุดออน 39 ประเด็น ดังนี้ 

1) 22โรงพยาบาลปตตานีขาดแคลนอัตรากำลังคน โดยเฉพาะหอผูปวยสามัญ ที่มีผูปวยกึ่งวิกฤติ 
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2) 23บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีบางสวนขาดสมรรถนะ ขาดความสุขและแรงจูงใจในการทำงาน 
เสี่ยงตอการถูกรองเรียน 

3) 24โครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีโรงพยาบาลปตตานียังมีไมดีพอ เชน back office เปนตน 
4) 25โรงพยาบาลปตตานีมี Data มากมาย แตไมสามารถทำใหเกิด Information ที่นำไปใชประโยชนได

เต็มที่ 
5) 26พยาบาล เจาหนาที่อื่นๆ จำนวนมาก ของโรงพยาบาลปตตานียังตามไมทันแพทย 
6) 27โรงพยาบาลปตตานี ยังมีความไมชัดเจนของการประเมนิผลการปฏิบัติงานตาม Job Description 
7) 28โรงพยาบาลปตตานีมีผลการปฏิบัติงานท่ียังไมบรรลุเปาหมายของงาน 
8) 29โรงพยาบาลปตตานีไมมีศูนย/หนวยการจัดเก็บรายไดของโรงพยาบาล 
9) 30โรงพยาบาลปตตานีมีตึกผูปวยนอกใหมที่ยังใชไมคุมคา ทั้งมีบุคลากรใชอำนาจผูกขาด (Monopoly 

Power) 
10)  31โรงพยาบาลปตตานีสื่อสารคนในโรงพยาบาลไมทั่วถึง สงผลตอนโยบายอาจที่อาจถายทอดไม

ทั่วถึง 
11)  32การปองกันการติดเชื้อจากการทำงานภายในโรงพยาบาลอาจยังไมดีพอ 
12)  33โรงพยาบาลปตตานีมีความไมชัดเจนในการวางเสนทางกาวหนาตามสายอาชีพ (career path) 
13)  34การคัดเลือกบุคลากรเขาสูตำแหนงของโรงพยาบาลปตตานี ที่ไมตรงตามความเชี่ยวชาญ 
14)  35โรงพยาบาลปตตานีขาดการเตรียมคน ในการกาวสูตำแหนงท่ีสูงขึ้น 
15)  36โรงพยาบาลปตตานีมีระบบการประเมินผลการปฏิบัต ิงานที่ย ังไมเปนรูปแบบเดียวกันท้ัง

โรงพยาบาล 
16)  37โรงพยาบาลปตตานีขาดแคลนแพทยและพยาบาล Primary Care 
17)  38โรงพยาบาลปตตานีมีหลายจุดท่ีไมสะอาด เชน หองน้ำ เปนตน 
18)  39บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีขาดทักษะแบบหลายๆ มิติ เชน ทักษะการใชเทคโนโลยี 
19)  40โรงพยาบาลปตตานีขาดความชัดเจนของตัวชี้วัด ขับเคลื่อนตัวชี้วัดชา ขาดความตอเนื่องในการ

นิเทศติดตามแผนและตัวชี้วัด 
20)  41แพทยจำนวนหนึ่งของโรงพยาบาลปตตานีมาปฏิบัติงานไมตรงเวลาใหคนไขรอนาน 
21)  42คนไขของโรงพยาบาลปตตานีตองใชเวลาในการรอนาน เชน การเขาตรวจใชเวลานานมาก หองยา

ตองรอนาน เปนตน 
22)  43แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลปตตานี เปนแผนระยะสั้นเพียง 1 ป และมีแผนงานโครงการเดิมๆ 

รองรับกลยุทธที่ไมสอดคลองกับปญหาและความทาทายที่แทจริงของโรงพยาบาล 
23)  44โรงพยาบาลปตตานีมีปญหาดานพฤติกรรมการบริการของทีมสหสาขาวิชาชีพควรจะตองไดรับการ

การปรับปรุงอยางเรงดวน 
24)  45โรงพยาบาลปตตานีมีการจัดบริการที ่ไมอำนวยความสะดวกแกประชาชนแบบ One Stop 

Service เชน ตึก 9 ชั้น ตองเดินไปจุดตางๆซึ่งอยูหางกันแตละชั้น 
25)  46การประชาสัมพันธและการใหขอมูลจากเจาหนาที่ของโรงพยาบาลปตตานีนอยมาก ทำใหเสียเวลา

ในการไปใชบริการ เชน ER เขาถึงยาก การใหขอมูลยังนอยไป 
26)  47โรงพยาบาลมีนโยบายตางๆออกมา แตผูปฏิบัติยังไมตระหนัก ไมเขาใจ ยังทำงานเหมือนเดิม 

แบบเดิม ยังไงโรงพยาบาลก็ไมพัฒนา ไดตัวเลขสวยงาม แตความเปนจริงผูรับบรกิารยังไมพึงพอใจ 
27)  48โรงพยาบาลปตตานีมีการเชื่อมโยงและการสื่อสารนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐาน สูผูปฏิบัติไม

ครอบคลุมทุกระดับ 
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28)  49โรงพยาบาลปตตานีขาดการบูรณาการแนวคิด Lean มาใชในงานประจำเพ่ือลดภาระงาน 
29)  50สถานที่ใหบริการของโรงพยาบาลปตตานีบางเวลาบางวันมีความแออัดคับแคบ และไมเพียงพอ 

(ANC, LR, PP) 
30)  51โรงพยาบาลปตตานีมีอุปกรณเครื่องมือไมเพียงพอและขาดการบำรุงรักษาเชิงปองกัน 
31)  52บุคคลากรของโรงพยาบาลปตตานีขาดภาวะผูนำ 
32)  53โรงพยาบาลปตตานีขาดบุคลากรในงานที่สำคัญ เชน จิตแพทยเด็กและวัยรุน พยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลประสาทศัลยศาสตร วิสัญญีพยาบาล พยาบาลหองผาตัด นักรังสีเทคนิค นักกาย
อุปกรณ เภสัชกรบริบาลผูปวยที่ไดรับเคมีบำบัด เปนตน 

33)  54โรงพยาบาลปตตานีอาจขาดสภาพคลองทางการเงิน จากคาใชจายที่ไมอยูในแผนกับการจัดการ                
โควิด และรพ.สนาม รายไดลดลง รายจายเพิ่มขึ้น คนไขนอกจายตรง คนไขในลดการแอดมิด ทำให
รายไดหาย เกิดคาตอบแทน โอทีปฏิบัติงานเฝาระวังโควิดเพ่ิมขึ้น 

34)  55การใชหุนสวน (Partnership) และพันธมิตร ของโรงพยาบาลปตตานี ยังนอย เชน ผูนำศาสนา, 
ชมรมเลี้ยงนกตางๆ 

35)  56โรงพยาบาลยังขาดแพทยเฉพาะทางโรคหัวใจ ทำใหตองมีการสงตอไปรักษาที่.โรงพยาบาลอ่ืน 
36)  57แพทยเฉพาะทางเชี่ยวชาญบางสาขาโอนยายออกจากพ้ืนที่ 
37)  58ในสถานการณโควิดท่ีผานมาแนวทางการปฎิบัติงานของโรงพยาบาลไมชัดเจน การใหขอมูลไมทัน

ตอเวลาระหวางชวงการแพรระบาด ทำใหมีผูปวยในโรงพยาบาลรอนาน 
38)  59การทำงานเปนทีมของโรงพยาบาลตองอาศัยความรวมมือกับเครือขาย แตยังไมสามารถดึง

เครือขายเขามามีสวนรวมไดเต็มท่ี 
39)  60การเรียกเก็บหนี้จาก รพช.เครือขาย ไมไดตามเปาหมาย 

 

 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 
  ประกอบดวย ประเด็นโอกาส 17 ประเดน็ ดังนี้ 

1) 61โรงพยาบาลปตตานีเปนโรงพยาบาลรัฐเพียงแหงเดียวในจังหวัดปตตานี ซึ่งยังไมมีคูแขง 
2) 62การเปน รพ. ในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต ทำใหไดรับความสนใจจากสวนกลาง ทั้งจากนโยบาย

และงบประมาณท่ีไดรับ 
3) 63โรงพยาบาลปตตานีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
4) 64เครือขาย (รพช.) ในจังหวัดเขมแข็ง ใหความรวมมือ มีภาคีเครือขายบริการสุขภาพที่ดี และ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ เชน อสม. 
5) 65มีนโยบาย/โครงการนำรอง ระดับประเทศ ระดับเขตมากมาย เปนเครื่องชี้นำในการพัฒนา เชน 

service plan 
6) 66ความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน ตอแกนนำ/ผูนำชุมชน เปนกลไกเชื่อมตอที่ดีระหวางชุมชนกับ

ภาครัฐและ ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนตอองคกรในการบริจาคทรัพย /เครื่องมือ/เวชภัณฑ ที่มี
คุณคาตอการพยาบาล 

7) 67โรงพยาบาลปตตานีมีโอกาสมากกวาโรงพยาบาลในพ้ืนที่อี่น เน่ีองจากจะมีงบประมาณพิเศษในเชิง
พื้นที่ ซึ่งสามารถของบประมาณมาพัฒนาโรงพยาบาลในดานตางๆได 

8) 68ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลและการสื่อสารไดมากขึ้น 
9) 69นโยบาย ศอบต สนับสนุนเรื่องความดีความชอบ รางวัลบุคคลากร 
10)  70มีเทคโนโลยี จากกลุม Start Up มีบริษัทท่ีหลากหลายสนใจรวมงานกับโรงพยาบาล 
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11)  71หุนสวนภายนอก เชน มหาวิทยาลัย อปท. ใหความสนใจในระบบสุขภาพ 
12)  72มีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนยุทธศาสตรสำนักงาน กพ. และแผนยุทธศาสตรของ

กระทรวงสาธารณสุข ดานกำลังคนที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนโอกาสในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงพยาบาล 

13)  73มีนโยบาย service plan / นโยบายเขต/นโยบายจังหวัด มีพรก.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
/National Policy Guild line COVID เปนโอกาสในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล 

14)  74มาตรฐานคุณภาพ HA, HPH, QA เปนโอกาสในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล 
15)  75นโยบายการขับเคลื่อนสูการเปน Smart hospital และ HAIT เปนเครื่องนำทางในกระบวนการ

ทำงานของโรงพยาบาล 
16)  76โรงพยาบาลไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ ่น (งบสปสช.) /จาก

กระทรวงสาธารณสุข (งบ PPA งบ PHC) งบบริหารจัดการดาน COVID-19 
17)  77มีโปรแกรมที่มี Server รวมศูนยขอมูลเชื่อมโยงทั่วประเทศของสำนักงาน กพ. กระทรวงการคลัง 

และของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการใหคำปรึกษาการใชระบบ จากสวนกลาง 
  

ประเด็นอุปสรรค (Threats : T) 
  ประกอบดวย ประเด็นอุปสรรค 17 ประเด็น ดังน้ี 

1) 78ประชากรหลากหลาย มีตนทุนสุขภาพต่ำ เขาถึงบริการลาชา มีการสวมสิทธิ์เพื่อออกสัญชาติ และ 
ไมจายคารักษา 

2) 79เทคโนโลยีการสื่อสาร “ยุคดจิิทัล” ที่รวดเร็วมาก บุคลากรของโดรงพยาบาลปรับตัวตามไมทัน 
3) 80เจาหนาที่ อสม. มีไมเพียงพอ มีคุณภาพประมาณ 10-20% (ขาดแคลนทั้งในแงปริมาณและ

คุณภาพ) 
4) 81ปญหาสุขภาพโรคเรื้อรังสำคัญเชนเบาหวาน ความดันสูง โรคไตเรื้อรัง โดยชุมชนและเครือขายมี

สวนรวมในการจัดการปญหา 
5) 82ความเชื่อ วิถีชีวิต ศาสนา และคานิยมคนในพ้ืนท่ีไมสอดคลองกับการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู 
6) 83สถานการณความไมสงบของพื้นที่ชายแดนใต เปนอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาล ทำ

ใหการเขาถึงการรักษาลาชา 
7) 84โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ เชนโควิด เปนอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาล 
8) 85ระบบ Clinic DPAC ในโรงพยาบาลและรพ.สต.บางแหง ยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน และการติดตาม

ผูปวยหลังปรบัเปลี่ยนยังไมครอบคลุมทุกแหง 
9) 86การสื่อสารผานสื่อออนไลนท่ีเปนทางลบในเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายตอ รพ. 
10)  87นโยบายมีความซ้ำซอนในการปฏิบัติ เชน นโยบายไมสอดคลองระหวางกระทรวง กับเขตบริการที่ 

12 (definition ในการเก็บตัวชี้วัดสำคัญ ไมตรงกัน) นโยบายเรงดวนท่ีไมไดอยูในแผนยุทธศาสตร 
11)  88การควบคุมโรคระบาด และโรคที่ปองกันดวยวัคซีนในชุมชนของรัฐ สงผลตอภาระงานและการ

จัดการเชน หัด ไขเลือดออก ไขหวัดใหญ 
12)  89ความรูดานสุขภาพของประชาชน (Health Literacy) มีไมเพียงพอ สงผลตอการเขาถึงบริการ

ลาชา รวมทั้งขาดความรูความเขาใจในเรื่องจิตเวชเด็ก ทำใหการเขาถึงบริการไมครอบคลุม 
13)  90โรงพยาบาลปตตานีตั้งอยูในพื้นที่พหุวัฒนธรรม การเขาถึงวัคซีนที่ยาก การปฏิเสธการรักษาที่

สงผลตอการเสียชีวิต การเวนระยะหางการมีบุตร 
14)  91การแชรขอมูลที่บิดเบือนความจริงจากหลายๆ สื่อที่ไมใชสื่อจากทางการ 
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15)  92ปริมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยที่เปนแรงงานขามชาติที่ไมไดขึ้นทะเบียน/ไมมีนายจาง ทำ
ใหตองแบกภาระคาใชจาย 

16)  93โรงพยาบาลปตตานีไดรบัการจัดสรรงบประมาณตามการบริการจาก สปสช.นอยกวาความเปนจริง 
17)  94วิถีชีวิตเปนสังคมเมืองมากขึ้น เชน มีร านสะดวกซื้อ รับประทานอาหาร fast food และการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพตามโฆษณา ที่สงผลตอภาวะสุขภาพ วัฒนธรรมการรับประทานของมาเลย 
(ชอบรับประทานอาหารคาวรสหวาน)  
 

1.3 ผลการวิเคราะห SWOT 
  จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของโรงพยาบาลปตตานี ทั้งที่เปนจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และภัยคุกคาม ในทุกๆ ประเด็น นำมาใหน้ำหนักความสำคัญวาประเด็นใดความสำคัญมากที่สุดตามลำดับ 
โดยใหผูบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี จำนวน 65 ทาน เปนผูประเมิน ซึ่งผลการประเมนิไดดังนี้ 
 

1.3.1 น้ำหนักคะแนนของประเด็นจุดแข็ง 
   ประเด็นจุดแข็ง 10 ประเด็นแรกท่ีมีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังน้ี 
ลำดับ

ที ่
น้ำหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดแข็ง 

1 7.43% 01โรงพยาบาลปตตานีมผีูนำที่มุงมั่น มีการประกาศนโยบายชัดเจนในการดำเนินงาน 

2 7.40% 03บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีมีความมุงมั่น ตั้งใจพัฒนา รพ. ตามมาตรฐานและเช่ือมโยงสูชุมชน 

3 6.70% 
02โรงพยาบาลปตตานีมีบุคลากรแพทยเฉพาะทาง และพยาบาลท่ีมคีวามรู ทักษะ และประสบการณอยู
เปนจำนวนมาก เชน ศัลยแพทยและแพทยอายุรกรรมท่ีมีความสามารถ ทำใหลดการสงตอผูปวย 

4 3.56% 
14เจาหนาที่ของโรงพยาบาลปตตานีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานพรอมพัฒนาตนเองอยูเสมอรับรูบทบาท
หนาที่ของตนเองและมีเปาประสงคท่ีชัดเจนการปฏิบัติงานเปนแบบชวยเหลือกัน 

5 2.66% 
07โรงพยาบาลปตตานีมีแผนพัฒนางาน/พัฒนาคนสอดคลองกับยทุธศาสตรและโรคสำคัญ มีแผนรองรับ
โรคอุบัติใหม/อุบัติซำ้/ อุบัตภิัยและแผนอัตรากำลังในภาวะฉุกเฉิน 

6 2.41% 
09โรงพยาบาลปตตานีมีการทำงานเปนทีม มี young staff ที่เขมแข็ง มี staff พ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาแพทย 
intern และ young staff 

7 2.13% 
21ทีม IT รพ.มสีมรรถนะสูง มีสวนชวยใหการจัดการดานขอมลู ใหชัดเจน ถูกตองและ รวดเร็ว สงผลตอ
ความสำเร็จในการดำเนนิงาน 

8 1.99% 
05โรงพยาบาลปตตานีมีการดำเนนิงานที่เปนระบบมากขึ้น เชน มรีะบบการประสานงานเครือขายในการ
ดูแลสงตอที่ดี มีระบบ line consult ระหวางแพทย รพ.ปตตานี กับ แพทย รพช. 

9 1.57% 19โรงพยาบาลมีระบบบริการตามแนวทาง New normal medical service 

10 1.46% 16บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีมีภูมิลำเนาในพื้นท่ี 

 
1.3.2 น้ำหนักคะแนนของประเด็นจุดออน 
   ประเด็นจุดออน 10 ประเด็นที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นจุดออน 

1 4.01% 
23บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีบางสวนขาดสมรรถนะ ขาดความสุขและแรงจูงใจในการทำงาน เสี่ยง
ตอการถูกรองเรยีน 

2 3.51% 
25โรงพยาบาลปตตานีมี Data มากมาย แตไมสามารถทำใหเกิด Information ที่นำไปใชประโยชนได
เต็มที ่
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ลำดับ
ที ่

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นจุดออน 

3 3.11% 22โรงพยาบาลปตตานีขาดแคลนอัตรากำลังคน โดยเฉพาะหอผูปวยสามญั ที่มีผูปวยก่ึงวิกฤติ 

4 1.63% 
47โรงพยาบาลมีนโยบายตางๆออกมา แตผูปฏิบัติยังไมตระหนัก ไมเขาใจ ยังทำงานเหมือนเดมิ แบบเดิม 
ยังไงโรงพยาบาลก็ไมพัฒนา ไดตัวเลขสวยงาม แตความเปนจริงผูรับบริการยังไมพึงพอใจ 

5 1.29% 27โรงพยาบาลปตตานี ยังมีความไมชัดเจนของการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม Job Description 

6 1.29% 31โรงพยาบาลปตตานีสื่อสารคนในโรงพยาบาลไมทั่วถึง สงผลตอนโยบายอาจที่อาจถายทอดไมทั่วถึง 

7 1.21% 24โครงสรางพ้ืนฐานหลักที่โรงพยาบาลปตตานียังมไีมดีพอ เชน back office เปนตน 

8 1.18% 
40โรงพยาบาลปตตานีขาดความชัดเจนของตัวช้ีวัด ขับเคลื่อนตัวชีวั้ดชา ขาดความตอเนื่องในการนเิทศ
ติดตามแผนและตัวชี้วัด 

9 1.15% 
59การทำงานเปนทีมของโรงพยาบาลตองอาศัยความรวมมือกับเครือขาย แตยังไมสามารถดึงเครือขาย
เขามามสีวนรวมไดเต็มที ่

10 1.09% 29โรงพยาบาลปตตานีไมมีศูนย/หนวยการจัดเก็บรายไดของโรงพยาบาล 

 
1.3.3 น้ำหนักคะแนนของประเด็นโอกาส 
   ประเด็นโอกาส 10 ประเด็นที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดบัคะแนน ดังนี้ 

ลำดับที ่ น้ำหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นโอกาส 

1 1.88% 
62การเปน รพ. ในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต ทำใหไดรับความสนใจจากสวนกลาง ทั้งจากนโยบายและ
งบประมาณท่ีไดรับ 

2 1.21% 61โรงพยาบาลปตตานีเปนโรงพยาบาลรัฐเพียงแหงเดียวในจังหวัดปตตานี ซึ่งยังไมมีคูแขง 

3 0.64% 
75นโยบายการขับเคลื่อนสูการเปน Smart hospital และ HAIT เปนเครื่องนำทางในกระบวนการ
ทำงานของโรงพยาบาล 

4 0.64% 
72มีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนยุทธศาสตรสำนักงาน กพ. และแผนยุทธศาสตรของกระทรวง
สาธารณสุข ดานกำลังคนท่ีเปนไปในทศิทางเดียวกัน เปนโอกาสในการสนบัสนนุการดำเนินงานของ
โรงพยาบาล 

5 0.56% 
66ความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน ตอแกนนำ/ผูนำชุมชน เปนกลไกเชื่อมตอที่ดีระหวางชุมชนกับ
ภาครัฐและ ความเช่ือมั่นศรัทธาจากประชาชนตอองคกรในการบรจิาคทรัพย /เครื่องมือ/เวชภัณฑ ทีม่ี
คุณคาตอการพยาบาล 

6 0.50% 
64เครือขาย (รพช.) ในจังหวัดเขมแข็ง ใหความรวมมือ มภีาคีเครือขายบริการสุขภาพที่ดี และครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี เชน อสม. 

7 0.45% 
65มีนโยบาย/โครงการนำรอง ระดับประเทศ ระดับเขตมากมาย เปนเครื่องช้ีนำในการพัฒนา เชน 
service plan 

8 0.42% 74มาตรฐานคุณภาพ HA, HPH, QA เปนโอกาสในการสนับสนุนการดำเนนิงานของโรงพยาบาล 

9 0.42% 
67โรงพยาบาลปตตานีมีโอกาสมากกวาโรงพยาบาลในพื้นที่อี่น เนี่องจากจะมีงบประมาณพิเศษในเชิง
พื้นท่ี ซึ่งสามารถของบประมาณมาพัฒนาโรงพยาบาลในดานตางๆได 

10 0.34% 
63โรงพยาบาลปตตานีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
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1.3.4 น้ำหนักคะแนนของประเด็นอุปสรรค 

ประเด็นจุดอุปสรรค 10 ประเด็นท่ีมีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังน้ี 
 

ลำดับ
ที ่

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นอุปสรรค 

1 3.11% 82ความเชื่อ วิถีชีวิต ศาสนา และคานิยมคนในพ้ืนที่ไมสอดคลองกับการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู 

2 1.49% 
90โรงพยาบาลปตตานีตั้งอยูในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม การเขาถึงวัคซีนที่ยาก การปฏิเสธการรกัษาที่สงผลตอ
การเสยีชีวิต การเวนระยะหางการมีบุตร 

3 1.15% 
81ปญหาสุขภาพโรคเรื้อรังสำคญัเชนเบาหวาน ความดันสูง โรคไตเรื้อรัง โดยชุมชนและเครอืขายมีสวนรวม
ในการจัดการปญหา 

4 0.98% 84โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ เชนโควิด เปนอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาล 

5 0.93% 
89ความรูดานสุขภาพของประชาชน (Health Literacy) มีไมเพียงพอ สงผลตอการเขาถึงบริการลาชา 
รวมทั้งขาดความรูความเขาใจในเรือ่งจิตเวชเดก็ ทำใหการเขาถึงบริการไมครอบคลุม 

6 0.67% 
87นโยบายมีความซำ้ซอนในการปฏิบัติ เชน นโยบายไมสอดคลองระหวางกระทรวง กับเขตบริการที ่12 
(definition ในการเก็บตัวชี้วัดสำคัญ ไมตรงกัน) นโยบายเรงดวนทีไ่มไดอยูในแผนยุทธศาสตร 

7 0.59% 79เทคโนโลยีการสื่อสาร “ยุคดจิทิัล” ที่รวดเร็วมาก บุคลากรของโดรงพยาบาลปรับตัวตามไมทัน 

8 0.39% 93โรงพยาบาลปตตานีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามการบรกิารจาก สปสช.นอยกวาความเปนจริง 

9 0.39% 80เจาหนาท่ี อสม. มีไมเพียงพอ มีคุณภาพประมาณ 10-20% (ขาดแคลนทั้งในแงปริมาณและคณุภาพ) 

10 0.25% 
94วิถีชีวิตเปนสังคมเมอืงมากขึ้น เชน มีรานสะดวกซื้อ รับประทานอาหาร fast food และการบรโิภค
ผลิตภัณฑสุขภาพตามโฆษณา ที่สงผลตอภาวะสุขภาพ วัฒนธรรมการรับประทานของมาเลย (ชอบ
รับประทานอาหารคาวรสหวาน) 

 
 
1.4 ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) 
  ผลการวิเคราะห SWOT ขางตน พบวาโรงพยาบาลปตตานี มีประเด็นความทาทายทางยุทธศาสตร      
(SC – Strategic Challenges) ที่มีลำดับความสำคัญสงู รวม 4 ดาน ดังน้ี 
 
1.4.1 ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดแข็ง 
 

ลำดับ
ที ่

ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดแข็ง  น้ำหนัก
ผลกระทบ 

1 01โรงพยาบาลปตตานีมผูีนำที่มุงมั่น มีการประกาศนโยบายชัดเจนในการดำเนินงาน 7.43% 

2 03บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีมีความมุงมั่น ตั้งใจพัฒนา รพ. ตามมาตรฐานและเชื่อมโยงสูชุมชน 7.40% 

3 
02โรงพยาบาลปตตานีมีบุคลากรแพทยเฉพาะทาง และพยาบาลท่ีมีความรู ทักษะ และประสบการณอยู
เปนจำนวนมาก เชน ศัลยแพทยและแพทยอายุรกรรมที่มีความสามารถ ทำใหลดการสงตอผูปวย 

6.70% 
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1.4.2 ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดออน 
ลำดับ

ที ่
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดออน น้ำหนัก

ผลกระทบ 

1 
23บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีบางสวนขาดสมรรถนะ ขาดความสุขและแรงจูงใจในการทำงาน 
เสี่ยงตอการถูกรองเรียน 

4.01% 

2 
25โรงพยาบาลปตตานีมี Data มากมาย แตไมสามารถทำใหเกิด Information ที่นำไปใชประโยชนได
เต็มที ่

3.51% 

3 22โรงพยาบาลปตตานีขาดแคลนอัตรากำลังคน โดยเฉพาะหอผูปวยสามญั ที่มผีูปวยก่ึงวิกฤติ 3.11% 

 
1.4.3 ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานโอกาส 
ลำดับ

ที ่
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานโอกาส  น้ำหนัก

ผลกระทบ 

1 
62การเปน รพ. ในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต ทำใหไดรับความสนใจจากสวนกลาง ทั้งจากนโยบายและ
งบประมาณท่ีไดรับ 

1.88% 

2 61โรงพยาบาลปตตานีเปนโรงพยาบาลรัฐเพียงแหงเดียวในจังหวัดปตตานี ซึ่งยังไมมีคูแขง 1.21% 

3 
75นโยบายการขับเคลื่อนสูการเปน Smart hospital และ HAIT เปนเครื่องนำทางในกระบวนการ
ทำงานของโรงพยาบาล 

0.64% 

 

1.4.4 ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานภัยคุกคาม 
ลำดับ

ที ่
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานภัยคุกคาม น้ำหนัก

ผลกระทบ 

1 82ความเชื่อ วิถีชีวิต ศาสนา และคานิยมคนในพ้ืนท่ีไมสอดคลองกับการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู 3.11% 

2 
90โรงพยาบาลปตตานีตั้งอยูในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม การเขาถึงวัคซีนท่ียาก การปฏิเสธการรักษาที่สงผล
ตอการเสียชีวิต การเวนระยะหางการมีบุตร 

1.49% 

3 
81ปญหาสุขภาพโรคเรื้อรังสำคัญเชนเบาหวาน ความดันสูง โรคไตเรื้อรัง โดยชุมชนและเครือขายมสีวน
รวมในการจัดการปญหา 

1.15% 

 

1.5 การวิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร 
  โรงพยาบาลปตตานี ไดนำประเด็น SWOT ขางตนไปดำเนินการวิเคราะหและประเมินในกลุมผูบริหาร 
และบุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี จำนวน 65 ทาน โดยไดน้ำหนักคะแนนในแตละประเด็น จากผลการวิเคราะห
ดังกลาว สามารถนำมากำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร หรือ SP (Strategic Position) ของโรงพยาบาลปตตานี ดังนี้ 

o ประเด็นจุดแข็ง มีน้ำหนักคะแนนรวมสูงสุด เปนลำดับแรก จำนวน 1,688 คะแนน หรือรอยละ 
47.34 ของคะแนนทั้งหมด 

o ประเด็นจุดออน มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลำดับที ่ 2 จำนวน 1,213 คะแนน หรือ     
รอยละ 34.02 ของคะแนนทั้งหมด 

o ประเด็นภัยคุกคาม มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลำดับที่ 3 จำนวน 383 คะแนน หรือ    
รอยละ 10.74 ของคะแนนทั้งหมด 

o ประเด็นภัยโอกาส มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลำดับที่ 4 จำนวน 282 คะแนน หรือรอย
ละ 7.91 ของคะแนนทั้งหมด 
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  ตำแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันของโรงพยาบาลปตตานี ตกอยูในตำแหนง “ปองกัน” โดยมีสัดสวน 
SO:WT = 1.02 : 1.00 ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 2 เพื่อปรับตำแหนงทางยุทธศาสตรใหอยูในตำแหนงที่ไดเปรียบใน
อนาคต อาศยั “ตัวแบบการจัดทำยุทธศาสตร ABC” ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 จึงตองกำหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร
ดวยการ “กำจัดจุดออน” และการ “พลิกอุปสรรคเปนโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต” ทำใหสามารถสรางยุทธศาสตร
เชิงรุก และสรางความไดเปรียบตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2 ตำแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันของโรงพยาบาลปตตาน ี
(ที่มา: ประเมินโดยผูบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี จำนวน 65 ทาน) 

 
 

1.6 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสำรวจแบบกลุมเชิงลึก (Focus group) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุมผูบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี จำนวน 65 ทาน ไดนำผลการสำรวจท้ังสองประการไปใชในการ
วิเคราะหความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA – Strategic advantage) ของโรงพยาบาลปตตานี โดยมีสัดสวน 
SO:WT = 1.02 : 1.00 ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 2 ซึ่งจะไดดำเนินการปรับปรุง และจัดการความทาทายตาง ๆ   
เพ่ือยกระดับความไดเปรียบเชงิยุทธศาสตรตอไป 
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1.7 กระบวนการวิเคราะหสมรรถนะหลักเชิงยุทธศาสตร 
  ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี จำนวน 65 ทาน ไดนำผล
การสำรวจทั้งสองประการไปใชในการระดมสมอง และพิจารณานำสมรรถนะหลัก หรือ CC (Core Competency) 
ของโรงพยาบาลป ตตาน ี โดยอาศ ัยต ัวแบบจ ัดทำย ุทธศาสตร   VRIO (Value – Rareness – Imitation – 
Organization) ในการวิเคราะหทรัพยากรสำคัญของโรงพยาบาลปตตานี ดังนี้ 

 
ประเด็น/ทรัพยากร Value Rareness Imitation Organization Core 

Competency 
โรงพยาบาลปตตานมีีผูนำทีมุ่งมั่น มีการ
ประกาศนโยบายชัดเจนในการดำเนินงาน 

ใช ใช ใช ใช สมรรถนะหลัก 

บุคลากรของโรงพยาบาลปตตานีมคีวาม
มุงมั่น ตั้งใจพัฒนา รพ. ตามมาตรฐานและ
เช่ือมโยงสูชุมชน 

ใช ใช ใช ใช สมรรถนะหลัก 

โรงพยาบาลปตตานมีีบุคลากรแพทยเฉพาะ
ทาง และพยาบาลที่มคีวามรู ทักษะ และ
ประสบการณอยูเปนจำนวนมาก เชน 
ศัลยแพทยและแพทยอายุรกรรมที่มี
ความสามารถ ทำใหลดการสงตอผูปวย 

ใช ใช ใช ใช สมรรถนะหลัก 

 
  ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี จำนวน 65 ทาน ไดนำ CC 
ไปดำเนินการจัดการ SC ดวย POSE/BOSS และสามารถปรับ/ปรับปรุง/ยกระดับ SP และ SA ใหมีความไดเปรียบ
เชิงยุทธศาสตร ที่มคีวามพรอมสูงในการไปสูอนาคตระยะยาว ดวยความมั่นใจ 
 

1.8 กระบวนการปรับตำแหนงเชิงยุทธศาสตรและสรางความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
  ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี จำนวน 65 ทาน ไดนำผล
การสำรวจทั้งสองประการไปใชในการระดมสมอง และพิจารณานำสมรรถนะหลักของโรงพยาบาลปตตานี โดยอาศัย
ตัวแบบจัดทำยุทธศาสตร ABC ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 3 และใชเครื่องมือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ 
POSE (Philosophy Of Sufficient Economy) และ “ยุทธศาสตรนานน้ำสีคราม” หรือ BOSS (Blue Ocean 
Strategy Scheme) ดำเนินการสรางกลยุทธ (Tactics) และความริเริ่ม (Initiatives) ตาง ๆ เพื่อมุงจัดการความทา
ทายตาง ๆ รวมทั้งปญหา หรือ pain points ตาง ๆ รวมทั้งการเสนอนวัตกรรมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงอยาง
ยกระดับ ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 4 และพลิกโฉมองคการ ซึ่งสามารถปรบัสัดสวน SO:WT = 1.02 : 1.00 ดังแสดง
ไดในรูปภาพที่ 2 ไปเปน SO : WT = 3.84 : 1.00 ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 5 
 



  

 หนา 16 

 
รูปภาพที่ 3 ตัวแบบการจัดทำยุทธศาสตร ABC 
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รูปภาพที่ 4 ผลการใชเครื่องมือ POSE และ BOSS ดำเนินการสรางกลยุทธ และความริเริ่ม 

จํานวน เลิก - Eliminate = 0

เลิก - Eliminate

จํานวน เสริม - Raise = 4 จํานวน สราง - Create = 2

เสริม - Raise สราง - Create

2. เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

องคการตาง ๆ

1. สรางความศรัทธา และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ รพ. และคุณภาพในการ

ใหบริการ

3. สรางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน / ศัลยกรรม สราง ศูนยผาตัดแบบ 

mis แผลเล็ก

5. สรางศูนย data center และสรางสมรรถนะดาน IT ท่ีเอ้ือตอการ

วิเคราะห วิจัย ใหเปนศูนยกลางบูรณาการขอมูลในการใชประโยชน

6. สรางเสริมบริการสุขภาพเชิงรุก

4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับ

ปญหาและความตองการของชุมชนรวมกับการสรางแรงจูงใจ / สราง 

role model สงเสริมขวัญกําลังใจ

คุณคา ของ 

แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลปตตานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร = 3.84 : 1  จากเดมิ 1.02 : 1 

จํานวน ลด - Reduce = 0

ลด - Reduce

The Four-Action Grid

โรงพยาบาลปตตานีเปนศูนยกลางสุขภาพดีมีสุข ในระดับแนวหนาท่ีประชาชนให

ความเชื่อมั่น
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รูปภาพท่ี 5 ตำแหนงทางยุทธศาสตรหลังจากการทาทายของโรงพยาบาลปตตานี 

 
 
1.9 กลยุทธ (Tactics) 

ในการประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ ไดมีการระดมความคิดเห็นและสรุปผลการกำหนดกลยุทธจากการประชุมเชิง
ปฏบิัติการ ไดดังน้ี 

1. สรางความศรัทธา และความเชื่อมั่นที่มีตอ รพ. และคณุภาพในการใหบริการ 
1.1. ใหความรูผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และรวมวางแผนในชุมชน ในดานปญหาสุขภาพ 
1.2. สรางผูนำศาสนาเปน role model ดูแลสุขภาพ ใชศาสนาชี้นำปญหาสุขภาพ 
1.3. สรางความเชื่อมั่นคุณภาพการใหบริการในทุกมิติสุขภาพซึ่งเปนอัตลกัษณของพื้นที ่
1.4. สงเสรมิใหมีการขับเคล่ือนปญหาสุขภาพกับพหุวัฒนธรรม 

2. เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคการตาง ๆ 
2.1. พัฒนาเครือขายโรคสำคัญ เชน NCD ระดับจังหวดัที่เขมแข็ง สูชุมชน 
2.2. เสริมสราง KM แกเครือขายระดับจังหวัด 
2.3. สรางพันธมติรในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เอ้ือตอการของบประมาณ 
2.4. สรางภาคีเครือขายชุมชน/ผูนำศาสนา เขามามีสวนรวมในการจัดการระบบและปญหาสุขภาพ

ในพ้ืนที่  
2.5. บริหารแบบ PPP เชน จางเหมาบริการ/มอบเหมา (outsource/contact-out) 
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3. สรางศนูยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน / ศัลยกรรม สราง ศูนยผาตัดแบบ mis แผลเล็ก 
3.1. ขยายบริการเชิงรุกสูรพ.เครือขาย / เปน learning center 
3.2. สงเสริมการใหบริการเชิงรุกในมิติสุขภาพตางๆสูชุมชน 
3.3. พัฒนาคุณภาพบริการใหเปน excellent center 
3.4. สงเสริมการวิจัยปญหาสุขภาพในพ้ืนที่พิเศษ 
3.5. จัดตั้งศูนยดูแลคนไขสถานการณแบบเบ็ดเสร็จทั้งกาย จิตใจ 
3.6. สรางองคความรู เชื่อมโยงขอมูลกับกลุมประเทศท่ีมีความเชื่อเดียวกัน 
3.7. สงเสริมการรักษาที่ตอบโจทยปญหาสุขภาพในพื้นทีเชน war surgery 
3.8. สรางศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยี 
3.9. สรางทีมบริหารจัดการเฉพาะดาน new normal 

4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน
รวมกับการสรางแรงจูงใจ / สราง role model สงเสรมิขวัญกำลังใจ  
4.1. เสริมสรางจิตสำนึกความเปนเจาขององคกร ของคนในองคกร 
4.2. จัดใหมีการอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรตามสายงาน และความรูขอกฏหมายที่เกี่ยวของและ

ระบบการจัดการขอรองเรียนเชิงรุก 
4.3. สรางขวัญกำลังใจ ความเขมแข็งทางจิตใจ เสริมคุณธรรมจริยธรรม สติปญญาใหพรอมในการ

ปฏิบัติหนาที่ 
4.4. กำหนด job description และ career path  ใหชัดเจน คาตอบแทนเหมาะสม / สราง

สมรรถนะใหกับบุคลากรในหนวยความเสี่ยงสูง 
4.5. สราง succession plan new generation 
4.6. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
4.7. สรางสมรรถนะดาน IT และวิจัย 
4.8. สรางสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน Happy Workplace 
4.9. สงเสริมใหบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานเปนทีม แบบสหสาขาวิชาชีพ 

5. สรางศูนย data center และสรางสมรรถนะดาน IT ที ่เอื ้อตอการวิเคราะห วิจัย ใหเปนศูนยกลาง
บูรณาการขอมูลในการใชประโยชน 
5.1. จัดให ม ีการนำอุปกรณทาง IT มาใช  พรอมทั ้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหพร อมรับ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
5.2. พัฒนา IT เพ่ิมศักยภาพไปสู HAIT ในระดับ 3 
5.3. สรางโครงสรางพ้ืนฐานดาน IT ใหทันสมัยและเพียงพอ 

6. สรางเสริมบริการสุขภาพเชิงรุก  
6.1. พลิกโฉมบริการ new normal medical service & Metaverse สู smart hospital 
6.2. พฤติกรรมบริการอยางเปนมิตร ทกุระดับ 
6.3. ประชาสัมพันธศักยภาพของโรงพยาบาล  
6.4. เผยแพรความมีศักยภาพการรักษาโรคเฉพาะทางที่เปนจุดเดนของใน รพ. 
6.5. สรางความเขาใจกลุมลูกคามากขึ้น 
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2. สรุปสาระสำคญัของแผนฯ 
จากผลของการระดมความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลปตตานี สามารถสรุป

สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรฯ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธการ
ดำเนินงาน ตามบริบทของโรงพยาบาลปตตานี ที่สามารถจัดการความทาทายไดทั้งเชิงบวกและลบทั้งภายนอกและ
ภายในแวดวงของโรงพยาบาลปตตานี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรผานแผนแมบทและกฎหมายที่
เก่ียวของ สรุปเปนเสนอแนะได ดังนี้ 

 

2.1 วิสัยทัศน (Vision statement) 
โรงพยาบาลปตตานีเปนศูนยกลางสุขภาพดีมีสุขในระดับแนวหนา ประชาชนใหความเชื่อมั่น 

กาวทันเทคโนโลยี ภาคีเครอืขายใหการสนับสนุน 
โดยมีความหมาย ดังนี้ 

1) ศูนยกลาง หมายถึง การรวมบริการสุขภาพทุกดาน เริ่มตั้งแตการบริการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ  
ทำใหประชาชนสุขภาพดี ไมมีโรค ประหยัดเงินคาใชจายเพื ่อสุขภาพ ประชาชนที่เจ็บปวย  
มาโรงพยาบาลจะไดรับการบริการที ่ดีจากบุคลากรทางการแพทย มีความพรอมดานสถานที่ 
บุคลากร ยา เครื่องมือเวชภัณฑ ถาปวยหนัก รพ. สามารถดูแลได หรือสงตอไดงาย 

2) สุขภาพดีมีสุข หมายถึง ผูมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนี้  
2.1  รางกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมกับวัยของตน  เชน  มีน้ำหนักและสวนสูงอยู

ในเกณฑมาตรฐานของบุคคลในวัยเดียวกัน  เปนตน 
2.2  รางกายมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะดำเนินงาน ตามภารกิจในชีวิตประจำวันได รวมทั้งมี

ความสามารถในการเคลื่อนไหวไดอยางกระฉับกระเฉงคลองแคลว 
2.3  มีจิตใจแจมใส มีอารมณสดชื่นมั่นคง และมองโลกในแงดีอยูเสมอ 
2.4  มีความสนกุสนานเพลิดเพลิน อยูกับการดำเนินชีวิต  แมจะเหน็ดเหนื่อยจากหนาที่การ

งานบาง  ก็ไมรูสึกทอแท 
3) ระดับแนวหนา หมายถึง ไดรับมาตรฐานในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ ประเทศ หรือ นานาชาติ 
4) ประชาชนใหความเชื่อมั่น หมายถึง ประชาชนในเขตโรงพยาบาลและบริเวณใกลเคียงเลือกใช

บริการกอนโรงพยาบาลในจังหวัดอื่น 
5) กาวทันเทคโนโลยี หมายถึงการใชอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาเพื่อมาประยุกตใชใน

การทำงาน 
6) ภาคีเครือขายใหการสนับสนุน หมายถึงกลุมบุคคล องคกรที่มีเปาหมายรวมกันกับโรงพยาบาล 

มารวมตัวกันเพ่ือความสมัครใจ เพ่ือทำกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 
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2.2  พนัธกิจ (Mission statement) 
“มุงใหประชาชนมีสุขภาพดี ดวยบรกิารที่เปนเลิศ และบุคลากรมีความสุข มีจิตใจที่เอาใจใส” 
(To make people healthy through excellent and heart felt services with happy 

personnel) 

โดยมีภารกิจหลกั ดังตอไปนี้ 
เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู

สภาพ ใหแกประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวม บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร / แนวทางในการพฒันา (Strategic Themes/ Strategies) 
1) สรางความเชื่อมั่นในความเปนโรงพยาบาลที่เปนเลิศ ตอบโจทยสังคม 
2) การสรางหุนสวน พันธมิตรและเครือขายสุขภาพ 
3) Smart, Digital and Happy Hospital (โรงพยาบาลชาญฉลาดและเปยมสุข) 

 

2.4 คานิยมหลัก 
คุณคาหลัก (Core Values) ที่โรงพยาบาลปตตานี ยึดถือเปนวิถีชีวิตในการดำเนินงานรวมกัน (Shared 

value) ไดแก “MOPH TANI” 
M : Mastery =เชี่ยวชาญกาจเกง 
O : Originality = เรงสรางสิ่งใหม 
P : People-centered approach = ใสใจประชาชน 
H : Humility = ถอมตน ออนนอม 
T : Teamwork = ทีมงานสำคัญ 
A :  Assurance = รับประกัน มั่นใจ 
N : Networking  in Muti-Culture = เครือขายพหุวัฒนธรรม 
I : Intelligence  = กาวล้ำเทคโนโลยี 
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3. กระบวนการถายทอดกลยุทธเพื่อนำไปปฏิบัติ 
การถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ อยูบนพื้นฐานของแผนยุทธศาสตรที่แสดงจุดมุงหมายทั้งในระยะยาว

และระยะสั้น รวมท้ังการกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (strategic objective) เปนรปูธรรมที่สามารถวัดไดอยาง
เปนวัตถุ และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธขับเคลื่อนใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจใชวิธีการเขียนจุดมุงหมายใน
ลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) บนพื้นฐานของบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งมี 
4 มิติ คือ ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองคการ ซึ่ง
ความสัมพันธของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรตามมิติของ BSC คือ แผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) กรอบ
ยุทธศาสตรที่ไดมีการกำหนดขึ้นนี้ เปนแผนระยะ 5 ป มีการกำหนดคาเปาหมายของเปาประสงคในระยะ 5 ป ซึ่งตอง
มีรายละเอียดเปนรายป 

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร / แนวทางในการพัฒนา (Strategic Themes/ Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวยยุทธศาสตร หรือ แนวทางการพัฒนา 3 ประการ และใชเครื่องมือ  

“บัตรคะแนนสมดุล” (Balanced Scorecard) หรือ BSC ในการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ อยูบนพื้นฐานของ
แผนยุทธศาสตรที่แสดงจุดมุ งหมายทั ้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
(strategic objective) เปนรูปธรรมท่ีสามารถวัดไดอยางชัดเจน ดังนี้ 
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3.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเชื่อมั่นในความเปนโรงพยาบาลที่เปนเลิศ ตอบโจทยสังคม  

มิติ 
วัตถุประสงค

เชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคญั 

ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

ประสิทธิ
ผล 

สังคมเชื่อมั่น รอยละของ
ประชาชน
แนะนำใหมา
ใชบริการ 

ระดับ 4 
(80%) 

4 
(80%) 

4.5 
(90%) 

4.5 
(90%) 

5 
(100%) 

1.สรางความศรัทธา และความเชื่อม่ันที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

โครงการประชาสัมพันธการ
บริการท่ีเปนเลิศขององคกร
ตอสื่อสาธารณะ 

รองผูอำนวยการ
ภารกิจดานทุติย-
ตติยภมู,ิรอง
ผูอำนวยการภารกิจ
ดานการพยาบาล 

โครงการขยายกลุม
ผูรับบริการ (กลุม VIP กลุม
นักทองเที่ยว Medical Hub
ตรวจสุขภาพกลุมเสี่ยง เชน 
ผูนำชุมชน/สวนราชการ) 

ผูบริหารระดับสูง/ 
อาชีวเวชกรรม/  
เวชกรรมสังคม/
MSO / NSO 

โครงการ CSR ไปใหบริการ
ในพ้ืนที่ 
 

  

 
 

        2.เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังภาค รัฐ เอกชน และองคการตาง ๆ
   

โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะกลางจังหวัด
ปตตานี 

ก.เวชกรรมฟนฟู 

คุณภาพ
บริการ 

เพ่ือใหกลุม
ผูรับและ
ผูใชบริการมี
ความพึง
พอใจเกิน
ความ
คาดหวัง 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
เพ่ิมข้ึนจาก
ฐานเดิมรอย
ละ 5 

รอยละ 5 5 5 5 5 3.สรางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 
ศัลยกรรม สรางศูนยผาตัดแบบ mis    
แผลเล็ก เปนตน 
    
 

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
บรกิารตาม process of 
care และการจัดการขอ
รองเรียน ในการบริการ 
trauma center/MIS 
center โรคอวน/เวชศาสตร
การกีฬา/ศูนยหัวใจ/
endoscopy/การแพทย
ฉุกเฉิน 

MSO / NSO 
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มิติ 
วัตถุประสงค

เชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคญั 

ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

คุณภาพ
บริการ 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจเกิน
ความ
คาดหวัง 

รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
เพ่ิมข้ึนจาก
ฐานเดิม    
รอยละ 5 

ระดับ 5 5 5 5 5 1. สรางความศรัทธา และความเช่ือมั่นที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

โครงการประชุมทบทวนการ
ใชแผนจำหนายในผูปวย 
Covid19 ในหอผูปวยมูลนิธิ 

หอผูปวยมูลนิธิ/    
ก.การพยาบาล 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคการตาง ๆ 

โครงการทบทวนแนวทางสง
ตอ/การพยาบาลผูปวยระยะ
สุดทาย 

ก.การพยาบาล/ 
(พว.สุมาลี) /COC 

ประสิทธิ
ภาพ 

ระบบการ
ดำเนินงาน
ของ รพ. ได
มาตรฐาน 
สากล 
HA/HNA/ 
QA 

ระดับการผาน
การประเมิน 
AHA ในป 
2570 
(ระดับ 5 = 
ผาน) 

ระดับ 3 3.5 4 4.5 5 1. สรางความศรัทธา และความเช่ือม่ันที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 
 

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู 
AHA ในป 2570                      

PCT/service 
plan/ MSO/NSO/ 
ศูนยคุณภาพ/พรส. 
 

1. สรางความศรัทธา และความเช่ือมั่นที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 
 

โครงการจัดระบบการความ
ปลอดภัยทางการพยาบาล 

คณะกรรมการความ
เสี่ยง/ก.กาพยาบาล          
(พว.จุลัยพร) 

6. สรางเสริมบริการสุขภาพเชิงรุก  โครงการยกระดับการบริการ
โรคท่ีเปนปญหาของพื้นท่ี 

MSO/NSO/PCT/
เวชกรรมสังคม 
 

2. เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคการตาง ๆ 

พัฒนาเครือขาย HNA                                        ผูบริหารระดับสูง / 
service plan สาขา
ท่ีเก่ียวของ/พรส. 
 

 
 
 
 
 

ระบบการ
ดำเนินงาน
ของ รพ. ได
มาตรฐาน 
สากล 

ระดับการผาน
การประเมิน 
AHA ในป 
2570 (ระดับ 
5 = ผาน) 

ระดับ 3 2.5 4 4.5 5 1. สรางความศรัทธา และความเช่ือมั่นที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

โครงการการจัดการดื้อยา
ตานจุลชีพอยางบูรณาการ 
(ARM) และสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุสมผล 
 

RDU/ARM ทีม รพ.
ปตตานี 



  

หนา ๒๕ 
 

มิติ 
วัตถุประสงค

เชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคญั 

ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

 
 

        1. สรางความศรัทธา และความเช่ือมั่นที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

โครงการปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอน ในการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม 

 

หนวยไตเทียม   
(พว.จุลัยพร) 

         1. สรางความศรัทธา และความเช่ือม่ันที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

SP-สาขางาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน   
(พว.เยาวดี) 

 

         1. สรางความศรัทธา และความเช่ือม่ันที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

โครงการพัฒนา service 
plan สาขา Trauma 
Emergency    จ.ปตตานี 

SP-สาขางาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
(พว.เยาวดี) 

         1. สรางความศรัทธา และความเช่ือม่ันที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

โครงการพัฒนาการพยาบาล
ระหวางสงตอไรรอยตอ 

SP-สาขางาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
(พว.เยาวดี) 

 

         1. สรางความศรัทธา และความเช่ือม่ันที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

โครงการพัฒนาการพยาบาล
สู NQA award ป 2570 

ก.การพยาบาล     
14กลุม/ หอผูปวย 
30หอ 
 

         6. สรางเสริมบริการสุขภาพเชิงรุก โครงการลดปจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพดานยาเสพตดิแบบ
บูรณาการ 
 

ก.จิตเวชและยาเสพ
ติด (พว.ฟุรกรณ) 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคการตาง ๆ 

โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตภาคีเครือขาย 

ก.จิตเวชและยาเสพ
ติด (คุณซารีนา)/   
ก.เวชกรรมสังคม
  



  

หนา ๒๖ 
 

มิติ 
วัตถุประสงค

เชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคญั 

ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

 เพ่ือใหมีการ
ดำเนินงาน
ภายใต
มาตรฐาน 
HNA/DHSA/
HA/QA/รพ.
สต. ติดดาว 
โดยเครอืขาย
มีสวนรวม 
ศัลยกรรม  

จำนวนโรค/
สาขาท่ีผาน
การประเมิน 
HNA 

โรค
(สะสม) 

3
 
 
 
  

3 4 4 5 3.สรางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 
ศัลยกรรม สรางศูนยผาตัดแบบ mis    
แผลเล็ก เปนตน" 

โครงการพัฒนาระบบบริการ
รายโรคสำคญัใหไดมาตรฐาน
สูความเปนเลิศดวยความ
รวมมือของภาคเีครือขาย 

MSO/NSO/HRD 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคการตาง ๆ 

โครงการบริการรายโรค
สำคญัใหไดมาตรฐานสูความ
เปนเลิศดวยความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย (สาขา
ศัลยกรรมแบบไรรอยตอ)
  

PCTศลัย/ ก.การ
พยาบาล/ก.เวช
กรรมสังคม 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคการตาง ๆ 

โครงการบริการรายโรค
สำคญัใหไดมาตรฐานสูความ
เปนเลิศดวยความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย (สาขาออรโธป
ดิกส) 

PCT ออรโธปดิกส/
ก.เวขกรรมสังคม 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคการตาง ๆ 

โครงการพัฒนาการพยาบาล
เครือขาย HNA (รวม
โครงการยอยที่ 1-10) 
 

 



  

หนา ๒๗ 
 

มิติ 
วัตถุประสงค

เชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคญั 

ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

 
 
การ
พัฒนา
องคการ 

เพ่ือให
บุคคลากรเกง 
มีความ 
กาวหนา 

จำนวน
ผลงานวิจัย 
และ/หรือ 
นวัตกรรม 
competency 
ที่ไดรับ
ระดับชาต ิ
นานาชาต ิ

จำนวน 3 3 4 5 5 1. สรางความศรัทธา และความเช่ือม่ันที่มี
ตอ รพ. และคุณภาพในการใหบริการ 

 โครงการมหกรรม CQI 
นวัตกรรม/วิจัย                                      

PCT/CLT/Service 
plan/MSO/NSO
ศูนยคุณภาพ/HRD 

        4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ  
 

โครงการพัฒนาความ
เช่ียวชาญบุคลากรเพ่ือรองรับ 
excellent service และ
สมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ                   

HRD +service 
plan สาขาท่ี
เกี่ยวของ/
MSO/NSO 

บุคลากรด ี
(โรงพยาบาล
คุณธรรม) 

จำนวน
บุคลากรไดรับ
การโหวตเปน 
role model 
ในแตละดาน                      
จำนวนคำชื่น
ชมจาก
ผูรับบริการ / 
Loyalty (PI) 
 

คน 10 10 10 10 10 4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ  

โครงการสงเสริมจริยธรรม
(SHA)    

MSO/NSO/HRD/ 
HRM 

 บุคคลากรเกง 
มีความ 
กาวหนา 

 จำนวน 3 3 4 5 5 3. สรางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 
ศัลยกรรม สราง ศูนยผาตัดแบบ mis แผล
เล็ก เปนตน 
 

โครงการอบรมวิชาการ การ
ผาตัดแบบวันเดียวกลับ ODS 
และผาตัดแผลเล็ก MIS 

หองผาตัด /พ.โชติ 



  

หนา ๒๘ 
 

มิติ 
วัตถุประสงค

เชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคญั 

ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

         3.สรางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 
ศัลยกรรม สราง ศูนยผาตัดแบบ mis แผล
เล็ก เปนตน 
 

โครงการอบรมวิชาการ การ
สองกลองระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินน้ำดี 
และตับออน 

ศูนยสองกลอง
ทางเดินอาหาร     
(พ.โชติ) 

         3.สรางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 
ศัลยกรรม สราง ศูนยผาตัดแบบ mis แผล
เล็ก เปนตน 
 

โครงการแผนจัดตั้งศูนยความ
เปนเลิศดานการผาตัดแผล
เล็ก(MIS) 

OR/(พว.อำไพ) 

 บุคลากรดี 
(โรงพยาบาล
คุณธรรม) 

จำนวน
บุคลากรไดรับ
การโหวตเปน 
role model 
ในแตละดาน                      
จำนวนคำชื่น
ชมจาก
ผูรับบริการ / 
Loyalty (PI) 
 

คน 10 10 10 10 10 4.บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของแพทย พยาบาลในการ
ดูแลหญิงต้ังครรภ คลอด 
หลังคลอด และสงเสริมการ
ดูแลตนเองของผูปวยอยาง
เปนระบบ 

PCT สูติ          
(พว.ทิพยสุดา) 

 บุคลากรมีสุข รอยละความ
ผูกพันตอ
องคกร(staff 
engagement) 

รอยละ 60 70 80 85 90 4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คนควาความรูใหมอยางเปน
ระบบ (ตอเนื่องจากป 
2565) และนำเสนอ
ผลงานวิจัยจากการอบรม
ปฏิบัติการคนควาความรูใหม 
 

พรส./พ.โชติ 

 
 

        4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วิจัยทางการคลินิกเพ่ือพัฒนา
อาจารยแพทยและนำเสนอ

ศูนยแพทยศาสตร
ศึกษา/ พ.โชติ 



  

หนา ๒๙ 
 

มิติ 
วัตถุประสงค

เชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคญั 

ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 
 

ผลงานวิจัยจากการอบรม
ปฏิบัติการคนควาความรูใหม 

         4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 
 

โครงการกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการประกอบวิชาชีพและ
จริยธรรมวิชาชีพพยาบาล 

ก.การพยาบาล
(พว.ศุภวรรณ/    
พว.ไพศาล)/HRD 

         4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 
 

โครงการอบรม ปฏิบัติ 
ประเมินทักษะการชวยชีวติ
ฟนคืนชีพ 

ก.เวชกรรมฟนฟู 
(คุณชลากต) 

         4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
Service plan และ
สอดคลองตามความ
เช่ียวชาญเข็มมุงของ
โรงพยาบาล ป 2566 (4 
เดือน) 

ก.การพยาบาล / 
HR / Service plan   
ทุกสาขา 

         4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 
 

โครงการอบรมเฉพาะทาง
ระยะสั้น (1 เดือน) 

ก.การพยาบาล / 
HR  

         4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ

โครงการอบรมเฉพาะทาง
ระยะสั้น (3-5 วัน / 10 วัน)
  

ก.การพยาบาล / 
HR 



  

หนา ๓๐ 
 

มิติ 
วัตถุประสงค

เชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคญั 

ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 
 

 
 

  
 
  

       4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 
 

โครงการสงเสริมความรูและ
การปฏิบัติการปองกัน
ควบคุมการปองกันควบคุม
การแพรกระจายเช้ือใน
โรงพยาบาล (รวมโครงการ
ยอย 1-6)  
 

 

 
 

บุคลากร
ไดรับการ
พัฒนาอยาง
ตอเน่ือง (เกง 
ดี มีสุข) 
 
 
  

 รอยละ
 
 
  

80 80 85 85 90 4.บุคลากรไดรับการสงเสริมความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง role model 
สงเสริมขวัญกำลังใจ 

โครงการอบรมเฉพาะทาง
ระยะสั้น (1 เดือน) 

ก.การพยาบาล/HR/ 
(พว.ตวนนัสริน)+  
คุณประกิต 

         4. บุคลากรไดรับการสงเสริมความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของชุมชนรวมกับการสรางแรงจูงใจ / 
สราง role model สงเสริมขวัญกำลังใจ 
 
 

โครงการพัฒนาบุคคลากร 
Service Plan และ
สอดคลองตามความ
เช่ียวชาญ เข็มมุง ของ รพ.ป 
2566 (4 เดือน) 

ก.การพยาบาล/
HR/SPทุกสาขา/
(พว.ตวนนัสริน)+
คุณประกิต 
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3.1.2 ยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางหุนสวน พันธมิตรและเครือขายสุขภาพ 
 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

ประสิทธ ิ
ผล 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถดแูลตัวเองได 
โดยภาคีเครือขายมีสวน
รวม นำสูสุขภาวะที่ดี 

อัตราปวยรายใหมใน
โรคท่ีสำคัญในแตละ
บริบทของเครือขาย 
ท่ีเปนปญหา (โรคท่ี
ปองกันไดดวยวัคซีน 
โรคอุบัติใหม 
ไขเลือดออก โรค 
NCD ) รายใหม 
ลดลงจากฐานเดิม 

รอยละ 5 5 5 5 5 เสริมสรางหุนสวนกับผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

1.โครงการสรางเสริม
บริการสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชนแบบบูรณา
การ 

รองผูอำนวยการภารกิจ

ดานปฐมภูมิ/            

ก.เวชกรรมสังคม/COC/ 

ก.อาชีวเวชกรรม      

                      
                      

1,300,000 

จำนวนที่เพ่ิมขึ้นจาก
ฐานเดิม(ป 2565)
ของภาคีเครือขาย 
พันธมิตรภาครฐั/ภาค
ประชาชน (เครือขาย
ภาคประชาชน ผูนำ
ศาสนา ผูนำชุมชน 
เครือขายอบท. NGO 
ชมรม สมาคม 
ผูสื่อขาว อสต. 
เครือขายชวยเหลือ
ผูปวยยากไร พม.   
จิตอาสา)     

จำนวน 3(0) 3(6) 3(9) 2(11) 2(13) 2.เสริมสรางหุนสวนกับ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการขยาย
พันธมิตร เครือขายใน
การจัดการปญหา
สุขภาพ สานสัมพันธ
กระชับมิตร/ภาคี
เครือขาย (จัดเวที
ประชาคมเครือขายใน
การทำความเขาใจ
และวางแผนจัดการ
ปญหาสุขภาพ)  

ก.เวชกรรมสังคม/COC/
ก.อาชีวเวชกรรม           
ก.สุขศกึษา 
 

 

 

 

50,000 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

 เพ่ือใหประชาชน
สามารถดแูลตัวเองได 
โดยภาคีเครือขายมีสวน
รวม นำสูสุขภาวะที่ดี 

 รอยละ 5 5 5 5 5 1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 

โครงการบูรณาการส่ือ
และสื่อสารสุขภาพ 
รพ.ปตตานี ป 2566 

ก.สุขศกึษา (คุณอานีซะ) 63,980 

         2.เสริมสรางหุนสวนกับ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาค รัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการวันงดสูบบุหรี่
โลก 

ก.จิตเวชและยาเสพติด  
(คุณฟุรกรณ) 

- 

   
 

      2.เสริมสรางหุนสวนกับ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาค รัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ชาวตางชาติ
โรงพยาบาลปตตานี 

ก.อาชีวเวชกรรม       
(คุณอิสริยา) 

13,000 
 

         6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก 

โครงการพัฒนาระบบ
บริการ NCD Clinic 
Plus คปสอ.เมือง
ปตตานี ป 2566 

สสอ.เมือง 1,038,600 

         6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก 

โครงการออกหนวย
ใหบริการตรวจ
เอกซเรยเชิงรุกโดยรถ
เอกซเรยเคล่ือนท่ีนอก
สถานที่ 
 

ก.รังสีวิทยา - 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

คุณภาพ
บริการ 

        1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ" 

โครงการบูรณาการ
ความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ดาน
สุขภาพ (โดยมี
แผนงานบูรณาการ
ความรวมมือ โดย
จัดต้ังกรรมการ
อำนวยการบริหาร 
รพ.ปตตานี(บุคลากร
ภาคเีครือขายรวมเปน
กรรมการ) เพ่ือ
ใหบริการสุขภาพดาน
ตางๆใน จังหวัด
ปตตานี) 

                         

โครงการจัดทำการ
สื่อสารประชาสัมพันธ
รูปแบบใหม (แผนงาน
สราง/จัดตั้งหนวย
ลูกคาสัมพันธภายใน
องคกร เพ่ือเชิงรุกใน
การจัดการการเขาถึง/
ตอบสนองความ
ตองการของลูกคา) 

  

 เพ่ือใหผูรับบริการ และ
เครือขายพันธมิตร
(เครือขายนอก ก.
สาธารณสุข) มีความพึง
พอใจในระบบบริการ 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูรบับริการ และ
เครือขายพันธมิตร 
(ในทุกกลุมsegment)
ของผูรบับริการ >80 
 

รอยละ 80 82 85 87 90 1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 

โครงการชะลอขอเขา
เสื่อมในผูสูงอาย ุ

ก.เวชกรรมฟนฟู 7,500 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

         1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 

โครงการประเมินคัด
กรองผูสูงอายุเสี่ยงตอ
ขอเขาเสื่อมหรือเสี่ยง
หกสมคลุมทุกตำบล 
 

ก.เวชกรรมสังคม       
(พ.ฟทมา/คุณฎารตา) 

12,000 

         2.เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการฟนฟูผูดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในเขต อ.เมือง
ปตตานี (CG) 
 

ก.การพยาบาลชุมชน
(คุณรอสีดะ/คุณนิรมล) 

70,650 

         2.เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการรวมแรงรวม
ใจดูแลชวยเหลือ
ผูปวยติดบานติดเตียง
และกลุมที่มีภาวะ
พึ่งพิงท่ีจำเปนตอ
สุขภาพ 

ก.การพยาบาลชุมชน
(คุณรอสีดะ/คุณนิรมล) 

268,404 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 
 

โครงการจัดประชุม
เครือขายคลินิกโรค
จากการทำงาน 
(เครือขายใน รพ.) 

ก.อาชีวเวชกรรม       
(คุณจุฑาทิพย) 

10,000 

         4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวญั
กำลังใจ 

โครงการพัฒนา
เครือขายระบบบริการ
จิตเวชเรื้อรังในชุมชน
ของหนวยบริการของ
แมขาย ป 2566 

ก.จิตเวชและยาเสพตดิ 
(คุณซารีนา) 

84,700 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

         6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก 

โครงการบูรณาการ
ดานเสริมสราง
โภชนาการและ
เสริมสรางภูมิคุมกัน
โรคในเด็กปฐมวัย    
เชิงรุก 
 

ก.เวชกรรมสังคม      
(คุณหทยา/             
คุณอาไอเซาะ) 

154,000 

         6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก 

โครงการแกนนำอาสา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ป 2566 

ก.สุขศกึษา (คุณราซาล) 82,200 

         6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก 

โครงการรูทัน รูเร็วลด
ความเส่ียงโรคหลอด
เลือดสมอง 
 

ก.เวชกรรมสังคม         
(คุณแวรุสณี) 

187,033 

         2.เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภมูิปญญา
การแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน 
 

ก.การแพทยแผนไทย
และทางเลือก 

40,000 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ
ศักยภาพเครือขาย
คลินิกโรคจากการ
ทำงาน 

ก.อาชีวเวชกรรม       
(คุณอิสริยา) 

60,800 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการจัดประชุม
เครือขายคลินิกโรค  
จากกการทำงาน 
(เครือขายสถาน
ประกอบการ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข) 

ก.อาชีวเวชกรรม      
(คุณจุฑาทิพย) 

13,600 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง 

โครงการเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุม
โรคทางระบาดวิทยา 
คป.สอ. เมืองปตตานี 

สสอ.เมือง             
(คุณอมมือกรือซม) 

41,400 

         2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องตนและ
การชวยชีวิตข้ัน
พื้นฐาน (CPR) 
สำหรับ อสม.  ต.สะ
บารัง 

ก.เวชกรรมสังคม 
(CMU2) /              
คุณประจวบลาภ) 

25,500 

 
 

        2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง 
 
 

โครงการรณรงควัน
โรคเรื้อน 

ก.เวชกรรมสังคม        
(คุณมาวียา) 

10,070 

 
 
 

        2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง 
 
 

โครงการควบคุมและ
ปองกันวัณโรคใน   
คปสอ.เมือง 

ก.เวชกรรมสังคม 
(คุณมาวียา) 

32,350 

 
 
 
 

เพ่ือใหประชาชนเขาถึง
บริการ สะดวก รวดเร็ว 
มีคุณภาพ ปลอดภัย  

  รอยละ
 
  

10 10 10 10 10 6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก 

โครงการชีวิตสดใส 
ปลอดภัยโรค ป 
2566 

ก.อาชีวเวชกรรม         
(คุณประไพพิศ) 

16,000 



 

หนา 37 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

         1.สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง 
แบบ(New Normal) 

SP-NCD  (พว.กามีละ) 32,900 

         1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผูสูงอายุในคลินิกแบบ
องครวม 
 

คลินิกผูสูงอาย ุ 35,400 

         6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก  

โครงการ คปสอ.เมือง
ปตตานี ใสใจ 
ประชาชนฟนดี ป 
2566 

ก.ทันตกรรม 156,050 

ประสิทธ ิ
ภาพ 

เพ่ือใหมีการดำเนินงาน
ภายใตมาตรฐาน 
HNA/DHSA/HA/QA/
รพ.สต. ติดดาว โดย
เครือขายมีสวนรวม 

จำนวนโรค/สาขาที่
ผานการประเมิน 
HNA 

โรค
(สะสม) 

3 3 4 4 5 1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพงานการ
พยาบาลชุมชน 

ก.การพยาบาลชุมชน 19,550 

การพัฒนา
องคการ 

เพ่ือใหบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญ/มีทักษะการ
สื่อสารเฉพาะดานที่
สอดคลองกับปญหา
สุขภาพและความ
ตองการของประชาชน
ที่กาวทันเทคโนโลยี 

รอยละบุคลากรรพ./
เครือขายบริการ ทุก
ระดับ ท่ีไดรับการ
อบรมเฉพาะทางใน
สาขาท่ีสำคัญจำเปน
ตามบริบทเพิ่มขึ้น
จากฐานเดิม 

รอยละ 5 5 5 5 5 4.บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 

1.อบรมเฉพาะทางใน
สาขาสำคัญและขาด
แคลนใหสอดคลองกับ
ปญหาสุขภาพในพ้ืนที่ 
 

MSO/NSO/HRD 1,000,000 

2.โครงการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากร 
และเครื่องมือดานการ
สื่อสาร 

MSO/NSO/HRD/IT/
โสต 

1,000,000 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

model สงเสริมขวญั
กำลังใจ 

(Communication 
literacy) 
        
3.โครงการสาน
สัมพันธฉันทเพ่ือน 
(จิบน้ำชายามเชา) 
 

MSO/NSO/บริหาร 300,000 

จำนวนเครือขาย การ
ใหบริการสาธารณสุข
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

จำนวน 2 2 2 2 2 2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 
 
 
 

โครงการพัฒนาภาคี
เครือขาย การ
ใหบริการสาธารณสุข
ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส            

MSO/NSO/IT/          
ก.เวชกรรม/              
ก.อาชีวเวชกรรม 

500,000 

         5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วิจัย ให
เปนศูนยกลางบูรณาการ
ขอมูลในการใช
ประโยชน 
 

โครงการสรางระบบ
แจงเตือนภัยสุขภาพ
ดวยเทคโนโลยที่
ทันสมัย (เพิ่มชอง
ทางการเขาถึงใหกับ
เครือขาย) 

IT/MSO/NSO/COC/  
ก.เวชกรรม 

300,000 

 เพ่ือใหบุคลากรรพ./
เครือขายบริการ ทุก
ระดับมีทักษะการ
สื่อสารเฉพาะดานที่
สอดคลองกับปญหา
สุขภาพและความ
ตองการของประชาชน
ที่กาวทันเทคโนโลยี 

รอยละบุคลากรรพ./
เครือขายบริการ ทุก
ระดับ ท่ีไดรับการ
อบรมในสาขาที่
สำคัญจำเปนตาม
บริบทเพ่ิมข้ึนจาก
ฐานเดิม 

รอยละ 5 5 5 5 5 1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 

โครงการพัฒนาศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเด็กปวยใน
โรงพยาบาลปตตานี
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพ

ศูนยการเรียนสำหรับเด็ก
ในรพ.ปตตานี 

210,000 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
 

 
 

        2. เสริมสรางหุนสวนกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
องคการตาง ๆ 

โครงการจุดพลังสราง
เครือขายคุมครอง
ผูบริโภคดานอาหาร
และผลิตภัณฑสุขภาพ
ในเขตเทศบาลเมือง
ปตตานี 

 

ก.เวชกรรมสังคม         
(คุณมูฮัมมัดซากี) 

91,351 

         4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวญั
กำลังใจ 
 
 
 

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ     
อสม.ต.อาเนาะรู      
ป 2566 

ก.เวชกรรมสังคม 
(CMU1) 

8,330 

  จำนวนเครือขาย การ
ใหบริการสาธารณสุข
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

จำนวน 2 2 2 2 2 4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 

โครงการอบรม
เครือขายสุขภาพดีวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการ 
Wellness center 
เปาหมายใหได 
42.85 / 5 ป (12 
ใน 28 โรงงาน) 

ก.อาชีวเวชกรรม        
(คุณพรทิพา) 

18,350 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

model สงเสริมขวญั
กำลังใจ 
 

 
 
 
 

        4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวญั
กำลังใจ 
 

โครงการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากร 

ก.การพยาบาล/        
ทีมพัฒนาบุคลากร 

 

 
 
 

        4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวญั
กำลังใจ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใน
องคกรพยาบาลมุง
ประสิทธิผลในการ
ทำงาน
(competency GAP) 

HR/ก.การพยาบาล       
(พว.ตวนนัสริน) 

30,000 

 
 
 

        4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใน
การดแูลผูปวยไต
เทียมในเครือขาย    
จ.ปตตานี อยางมี
คุณภาพ 

SP-สาขาไต (พ.ภัทรมน/
พว.จุลัยพร) 

31,200 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั หนวยนับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

66 67 68 69 70 

model สงเสริมขวญั
กำลังใจ 

  รอยละบุคลากรท่ี
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เปน
ตัวอยางในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

รอยละ      6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก 

โครงการ สราง เสริม 
ปรับพฤติกรรม เพ่ือ
สุขภาพที่ดีกวาตาม
หลัก 3 อ. 2 ส. 
 

ก.สุขศกึษา(คุณอมรรัตน) 7,500 
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3.1.2 ยุทธศาสตรที่ 3 Smart, Digital and Happy Hospital (โรงพยาบาลชาญฉลาดและเปยมสุข)  
โครงการพัฒนารพ.ปตตานีเปน Smart, Digital and Happy Hospital 

 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

ประสิทธิผล เพื่อใหเกิดความ
สะดวกและเชื่อมั่นใน
ระบบการใหบริการ 

อัตราการใชระบบบริการ
ออนไลนของ รพ. ท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 10 10 10 10 สรางความศรัทธา และ
ความเชื่อมั่นท่ีมีตอ รพ. 
และคุณภาพในการ
ใหบริการ 

โครงการสำรวจความ
เชื่อมั่นของผูรับบริการ 

รองผูอำนวยการ

ฝายการแพทย/ รอง

ผูอำนวยการภารกิจ

ดาน พรส. 

  

อัตราการกลับมาใชบริการ
ออนไลนซ้ำ 

รอยละ 10 10 10 10 10     

เพื่อใหโรงพยาบาล
ไดรับความเชื่อมั่น 
เชื่อถือ เปนที่
ไววางใจ  

ระดับความเช่ือมั่นของ
ผูรับบริการในการแนะนำให
มาใชบริการ 

ระดับ 4 4.5 5 5 5 สรางความศรัทธา และ
ความเชื่อมั่นท่ีมีตอ รพ. 
และคุณภาพในการ
ใหบริการ 
 

โครงการพัฒนา Service 
Plan ทุกสาขาใหเปน 
Smart service ตาม
มาตรฐาน 

พรส. / ประธาน 
และเลขา Service 
Plan 

                 
25,000,000  

เพื่อใหโรงพยาบาล
ปตตานีเปน Smart 
Hospital  

ระดับการผานเกณฑ
มาตรฐาน Smart Hospital 
กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 1 2 3 3 3 ใชเทคโนโลย ีnew 
normal ในการบริหาร 
และบริการโรงพยาบาล 
เชน Metaverse 
ใหบริการเสมือนจริง 
 

โครงการใหบริการ 
Metaverse phase I II III 

IT 20,000,000 

   รอยละ 10 10 10 10 10 5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป 
2566 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (คุณ
กฤษฎา/คุณยอด
ยิ่ง)/ก.การ
พยาบาล/พว.

481,800 



 

หนา 43 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

การขอมูลในการใช
ประโยชน 

ตวนนัสริน/พว.
ไพศาล 

 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีกาวหนา ระดับการผาน HAIT ระดับ 1 2 2 3 3 5.สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน" 
 

โครงการพัฒนาระบบ 
excellent service โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT/PCT/CLT/ 
Service plan/  
ศูนยคุณภาพ 

10,000,000 

คุณภาพ
บริการ 

เพื่อใหประชาชน
เขาถึงบริการ สะดวก 
รวดเร็ว มีคุณภาพ 
ปลอดภัย 

ระยะเวลาการรอคอยลดลง
จากเดิมของผูปวยนอก 
ตั้งแตเริ่มเขารับบริการจน
สิ้นสุดการรับบริการ 
 

รอยละ 10 10 10 10 10 6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก  

โครงการระบบ lean 
ข้ันตอนการรับบริการของ
ผูปวย 

    

รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ัวไป/ออนไลน 

รอยละ 80 80 85 85 90 6. สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก  

โครงการการใชเทคโนโลยี
กับการสงเสริมโรคของ
ประชาชน เชน การคัด
กรองโรคออนไลนผานการ
เขาถึงของ รพ.  
 

    

อัตราการตรวจพบโรค
ระยะแรกของผูปวยในโรคท่ี
กำหนดท่ีเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 5 5 5 5 5 5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน 
 

โครงการการเขาถึงระบบ
บริการ IT สำหรับ
ประชาชน (patient 
contact center) 

    



 

หนา 44 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

 
ระยะเวลาการใหบริการ
ผูปวยนอกลดลง 

นาที 90 85 80 60 60 5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน 
 
 
 

โครงการ Lean ขั้นตอน
การเขารับบริการ ใหเปน 
one stop service 

OPD/พรส./เภสัชฯ/
องคกรแพทย/
การเงิน 

                   
1,500,000  

   รอยละ 80 80 85 85 90 4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการ
ของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง 
role model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 
 
 

โครงการพัฒนาบุคคลากร 
Service Plan และ
สอดคลองตามความ
เชี่ยวชาญ เข็มมุง ของ 
รพ.ป 2566 (4 เดือน) 

ก.การพยาบาล/
HR/SPทุกสาขา/
(พว.ตวนนัสริน)+
คุณประกิต 

2,530,920 

   รอยละ 5% 5% 5% 5% 5% 4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 

โครงการอบรมใหความรู
เรื่องความปลอดภัยจาก
การทำงานสำหรับ
บุคลากร เปาหมาย 50% 

ก.อาชีวเวชกรรม 
(คุณอานีซา) 

10,350 



 

หนา 45 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 
 

   นาที 90 85 80 60 60 4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 
 

โครงการอบรมเสริมสราง
ศักยภาพและพัฒนาดุลย
ภาพชีวิตของขาราชการ ป 
2566 

ก.ทรัพยากรบุคคล 226,900 

         4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปใน จนท. รพ.
ปตตานี ป 2566 

ก.อาชีวเวชกรรม 
(คุณพรทิพา) 

884,900 

         1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 
 

โครงการสำรวจความ
เชื่อมั่นของผูรับบริการ 

ก.การพยาบาล/ทีม
พัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล 

180,000 



 

หนา 46 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

 
 
 

        1.สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 
 

โครงการโรงพยาบาล
สะอาดและปลอดภัยดวย
จิตสำนึก   

ENV 200,000 

ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน HAIT ระดับการผานเกณฑ
มาตรฐาน HAIT 

ระดับ 2 2 3 3 3 5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ 
HAIT ใหผานเกณฑ  
ระดับ 3 

    

ใหรพ.เปน smart 
hospital 

ระดับการผานเกณฑ
มาตรฐาน smart hospital 

ระดับ 2 2 3 3 3 5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน 
 
 

โครงการsmart hospital 
online   

      
8,500,000  

มีเทคโนโลยีที่จะ
รองรับระบบบริการท่ี
ทันสมัย 

จำนวนหอผูปวยท่ีใช
โปรแกรม IPD paperless 

จำนวน
หอ 

4 8 12 16 20 5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน 

โครงการ IPD paperless   
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

 
 

มีการใหบริการ
ออนไลนแบบ One 
Stop Service ทุก
หนวยงานดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน HAIT 

ผานเกณฑมาตรฐาน HAIT ระดับ 1 2 3 3 3 5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน 
 

โครงการพัฒนาระบบซัก
ประวตัิและตรวจรักษา
ออนไลน/สงยาถึงบาน 

OPD/พรส./เภสัชฯ/
องคกรแพทย/
การเงิน 

1,500,000 

         1. สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 
 

โครงการวางระบบควบคุม
ภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

ก.การเงิน 26,500 

         1.สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ  

 
 
 
 

โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลสู AHA ในป 
2566 

ศูนยคุณภาพ 375,600 

การพัฒนา
องคการ 

บุคลากรมีสมรรถนะ
ดาน IT และ smart 
hospital 
  

รอยละบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะดาน IT เหมาะสม 
  

รอยละ 
  

80 
  

80 
  

85 
  

85 
  

90 
  

5. สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน 

โครงการเพ่ิมสมรรถนะ
ดาน IT แกบุคลากรแตละ
ระดับ เชน สายวิชาชีพ
และสายสนับสนุน เปนตน 
 

  

โครงการพัฒนาอุปกรณ
และโปรแกรมดาน IT ให
เพียงพอและพรอมใช 
 

  



 

หนา 48 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

Happy MOPH ระดับความผูกพันของ
บุคลากรท่ีมีตอองคกร 

รอยละ 80 80 80 80 80 4.บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ  

 
 
 
 

โครงการพัฒนา single 
input data (ระบบ
การแพทยฉุกเฉิน) 
 

  

โครงการ e-learning เพ่ือ
ศึกษาคนควาความรูและ
ทักษะ 

  

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
(เกง ดี มีสุข) 

วัดสมรรถนะดาน IT ในแต
ละหนวยงาน 

รอยละ 80 80 85 85 90 4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ  

โครงการเพ่ิมศักยภาพ
บุคคลากรดาน IT จัดหา
อุปกรณที่จำเปนและ
ทันสมัย 

พรส. / IT 20,000,000 

มีอุปกรณและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเพียงพอตอการ
ใชงาน 

ผลการประเมิน 
Happinometer 

รอยละ 70 75 80 80 80 4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 

โครงการเจาหนาท่ีกาย
และใจสบาย คลายเครียด 
 

ก.อาชีวเวชกรรม/ 
ก.สุขศึกษา 

15,000,000 

โครงการเช่ือมระบบ
เครื่องมือแพทย ใหเปน
ระบบ IoT 

IT/โครงสรางฯ 5,000,000 



 

หนา 49 

มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ  
 

   รอยละ 80 80 85 85 90 6.สรางเสริมบริการ
สุขภาพเชิงรุก 

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ ป 2566 

ก.อาชีวเวชกรรม 
(คุณประไพพิศ) 

16,350 

         5.สรางศูนย data 
center และสราง
สมรรถนะดาน IT ที่เอ้ือ
ตอการวิเคราะห วจิัย 
ใหเปนศนูยกลางบูรณา
การขอมูลในการใช
ประโยชน 
 

โครงการศึกษาดูงาน
โปรแกรมบริหารแผนพัสดุ
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
เจาหนาที่พัสดุ 
โรงพยาบาลเชียงราย 

ก.ภารกิจ
อำนวยการ 

144,600 

 Happy MOPH ระดับความผูกพันของ
บุคลากรท่ีมีตอองคกร 

รอยละ 80 80 80 80 80 4.บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 

โครงการอบรมหลักสูตร
พัฒนาผูบริหาร 

หน.หลุมงาน/    
หน.ฝาย/ในกลุม
ภาระกิจตางๆ/HR 

491,200 

         1.สรางความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นท่ีมีตอ 
รพ. และคุณภาพในการ
ใหบริการ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาระบบจัดเก็บรายได
โดยการใชขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือการเบิก
ชดเชยคาบริการทางการ
แพทยสำหรับหนวย

ก.งานประกัน
สุขภาพ 

71,150 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

บริการ (โครงการตอเนื่อง
จาก ป 65 ) 

 

         4.บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 
 

โครงการพัฒนาจริยธรรม
และศักยภาพการทำงาน
สมาชิกชมรมมุสลิม (รวม 
3 โครงการ) 

ชมรมมุสลิม 18,600 

         4.บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการ
ของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง 
role model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 

 
 

โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาวะผูนำ 

ก.การพยาบาล 59,800 

         4.บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการ
ของชุมชนรวมกับการ
สรางแรงจูงใจ / สราง 
role model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 

โครงการสงเสริมจริยธรรม 
(SHA) 

ก.การพยาบาล14
กลุม/ หอผูปวย 30
หอ 

41,240 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

 
 

         4.บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 
 
 
 

โครงการ Share & Learn HRD/พรส. 12,500 

         4.บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน
รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 
 

โครงการอบรมสรางความ
รักความผูกพันดวย 
2R1G (reward relax 
good governance) 

การพยาบาล  (พว.
ตวนนัสริน)/HRD/
พรส. (คุณประกิต) 

289,800 

 
 
 

เพื่อใหบุคลากรมี
ความสุข 

รอยละความผูกพันตอ
องคกร (staff 
engagement) 
  
    

รอยละ 60 70
  

80 85 90 4. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของชุมชน

โครงการสรางความรัก
ความผูกพันดวย 2R1G 
(reward relax good 
governance) 

HRD/HRM 5,000,000 
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มิติ 
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ โครงการสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 66 67 68 69 70 

รวมกับการสราง
แรงจูงใจ / สราง role 
model สงเสริมขวัญ
กำลังใจ 
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3.2 แผนที่ยุทธศาสตรของโรงพยาบาลปตตานี (Strategy Maps) 

 



  

(ฉบับสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ)  หนา 54 

 




