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การประกาศนโยบายและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 

 โรงพยาบาลสงขลามีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับที ่ 2 ตั ้งแต่ปี 2561-2565 โดยดำเนินการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ระยะที่ 1 คือเน้นการปฏิรูประบบสุขภาพ                   
และในปัจจุบันได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (ปี 2566-2570) สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขระยะที่ 2 คือการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ โดยโรงพยาบาลสงขลาเน้น
การพัฒนา ตามนโยบาย 3 S ได้แก่  

1. Structure (ด้านโครงสร้าง) ให้มีความเข้มแข็ง ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ความสะดวกสบาย และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเยียวยาผู้รับบริการ และเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในองค์กร 

2. Service (ด้านบริการ) พัฒนาบริการทั้งเชิงรุก เชิงรับ ระบบส่งต่อ ระบบให้คำปรึกษา ฯ เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งของระบบบริการที่ครอบคลุมทั้งในจังหวัดสงขลาและเครือข่ายบริการสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านข้อมูล 
การบริหารจัดการ การเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

3. Staff (ด้านกำลังคน) วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอ (เชิงปริมาณ) และมีคุณภาพ เพื่อรองรับระบบ
บริการ การบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรมีความสุข 

เราจะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ระยะที่ 2 ใน 4 ประเด็น คือ 

 
 

 
เพ่ือให้โรงพยาบาลสงขลาก้าวสู่วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพเพ่ือชาวสงขลา” 

(Technology and Healthcare Innovation Hospital for Songkhla people) ผมขอให้ผ ู ้บร ิหารโรงพยาบาล
สงขลาทุกระดับ นำนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกันทำฉบับนี้ ถ่ายทอดสู่บุคลากรในสังกัดทุกท่าน ร่วมกันพัฒนา
และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับบริการสุขภาพที่ดี 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้ประชาชนชาวสงขลาสืบไป   
 
 

 
(นายพงษ์พจน์  ธีรานันตชัย) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา 

3 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องประชุมสิงขรา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1  
   ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  
  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2  
   ระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ   
 ภายใต้การบริหารเชิงนวัตกรรม       
     (Services Excellence via Innovation Based) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3        
          บุคลากรเป็นเลิศ 
 (People Excellence and Quality of Work-life) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล     
                (Good Governance Excellence) 
 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  
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บทที่ 1 บทนำ 
 

โรงพยาบาลสงขลาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S ขนาดจำนวนเตียง 508 เตียง มีภารกิจในการจัดบริการ
ตาม Service plan ของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน 5 มิติ ได้แก่ 1) การส่งเสริมสุขภาพ 
2) การป้องกันและควบคุมโรค  3) การรักษาพยาบาล 4) การฟื ้นฟูสุขภาพ และ 5) การคุ ้มครองผู ้บริโภค            
ให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดูแลประชาชนครอบคลุมพื้นที่ระดับ
ปฐมภูมิในเขตอำเภอเมือง มีหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา ทั้งสิ ้น 31 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณอำเภอเมือง 12 แห่ ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร  2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจะนะ 4 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดเทศบาลนครสงขลา 2 แห่ง  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสงขลา        
7 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเรือนจำและทัณฑสถานในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 4 แห่ง ให้บริการระดับทุติยภูมิในเขต
อำเภอเมือง อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์  อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา             
มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 220,000 คน อัตรากำลังบุคลากรทั้งสิ้น 1,781 คน โดยมีแพทย์ทั่วไป         
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบคลุมทุกสาขา จำนวน 136  คน มีบทบาทในฐานะหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงต่อประชาชน 
ตลอดจนการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
ในเครือข่ายฯ วางแผนพัฒนากำลังคนและระบบงาน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วน ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆในเขตบริการสุขภาพที่12 เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   โรงพยาบาลสงขลาได้มีการการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำแผนยุทธศาสตร์         
ฉบับล่าสุด(ฉบับที่ 2) ใช้ในปีงบประมาณ 2561-2565 เป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ตามเป้าหมายระดับกระทรวงที่กำหนดไว้ คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ด้านการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

โดยดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้บรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
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กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579)  
 

 

 
 
. 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการ

พัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม มีคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 65  กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ             
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื ่อให้เกิดผลักดันร่วมกันไปสู ่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                 
(พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
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เพื่อให้ประเทศสามารยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้อง
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมาย 

อายุเฉลี่ยของคนไทยตั้งแต่แรกเกิด - 80 ปี และอายุเฉลี่ยการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี โดยมีจุดยืนองค์กร
(Positioning) คือ ส่วนกลาง ทำหน้าที่พัฒนานโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล ส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) ทำหน้าที่
บริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข (Vision) เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
พันธกิจ (mission) พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยังยืน 

ค่านิยม (core value) MOPH :  mastery, Originality, People- centered approach, Humility 
Mastery  คือ การเป็นผู้นำ สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่หลงไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง 

Originality  คือ การเป็นผู้ริเริ่มในสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ 

People - centered approach คือ ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย ผู้ป่วยคือศูนย์กลาง 

Humility  คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
ยุทธศาสตร์หลักกระทรวงสาธารณสุข มี 4 ประเด็น ได้แก่ 
 1. Prevention & promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 
4. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ) 

โดยยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ช่วงละ 5 ปี เพื ่อให้จัดลำดับ
ความสำคัญในการทำงานและการจัดสรรทรัพยากร ดังนี้ 

  ช่วงที่ 1 ปฏิรูประบบ (พ.ศ. 2560-2564) 
ช่วงที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2565-2569)   
ช่วงที่ 3 สู่ความยั่งยืนของเอเชีย (พ.ศ. 2570-2574)  
ช่วงที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (พ.ศ. 2575-2579)   
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การจัดลำดับความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
 

ช่วงเวลา จุดเน้นหนัก รายละเอียด 

2560-2564 ปฏิรูประบบ การปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอีกครั้ง การ
วางพื้นฐานระบบสุขภาพใหม่ เช่น การวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ ลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพ
ในระยะยาว การปรับระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของแต่
ละกองทุน เป็นต้น 

2565-2569 สร้างความเข้มแข็ง การจัดโครงสร้างพื้นฐาน กำลังคน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง 
รวมไปถึงระบบควบคุมป้องกันโรค งานอนามัย สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือการ
ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ 

2570-2574 สู่ความยั่งยนื  เป็นช่วงที ่ระบบสุขภาพของไทยต้องมีความยั ่งยืนทางด้านการเงินการคลัง 
ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะด้านยาและเวชภัณฑ์ ต่างๆ พึ่งพา
ต่างประเทศให้น้อยที่สุด 

2575-2579 เป็น 1 ใน 3  
ของเอเชีย 

ระบบสุขภาพไทยจะต้องเป็นระบบสุขภาพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
สังคมมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องสามารถแข่งขันหรือเทียบเคียง
กับนานาชาติได้ โดยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ใน 20 ปีข้างหน้า 

 
โรงพยาบาลสงขลาภายใต้การนำของ นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ในปี 

2564 ได้มีการได้มอบนโยบาย กรอบแนวคิด การกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการโรงพยาบาลให้กับ
หัวหน้าภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ประธานทีมนำต่างๆ ของโรงพยาบาลสงขลา ในการประชุมชี้แจงนโยบาย
สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  โดยมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ภารกิจด้านพัฒนา
ระบบบริการแลสนับสนุนบริการสุขภาพ ทำหน้าที ่เป็นเลขานุการ กำหนดนโยบายและถ่ายทอดการพัฒนา
โรงพยาบาลสงขลา มุ่งพัฒนาโดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนการทำงาน และด้วย
นวัตกรรม และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลแห่งนวัตกรรมทุกมิติ” (Looking Forward Innovation Hospital)  

ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลสงขลา มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรใหม่          
นำโดยนายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ได้มีการประชุมมอบนโยบายให้กับ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2564 มีนโยบายในการสานต่อการพัฒนาองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยีและนวัตรรมสุขภาพ 
เพื่อชาวสงขลา” และยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) การดำเนินงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 2) มีการตัดสินใจ
ร่วมกัน และ 3) ประชาชนได้ประโยชน์ โดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
บร ิการเป ็นเล ิศ (Service Excellence) บ ุคลากรเป็นเล ิศ (People Excellence) และบริหารเป ็นเล ิศด ้วย             
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จัดประชุมทำ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี เพื่อปรับกลยุทธและพัฒนาตามยุทธศาสตร์หลักดังกล่าว ตามบริบทองค์กรและพื้นที่            
เพื่อมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม มีความตระหนักรู้ในการ ดูแลสุขภาพ           
มีสุขภาพดี บุคลากรของโรงพยาบาลมีความสุข และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 
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บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

โรงพยาบาลสงขลา เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ S ขนาด ๕๐๘ เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 80 ไร่ ที่อยู่เลขท่ี ๖๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๓๓ ๘๑๐๐ โทรสาร : ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๘๒   
เว็บไซต์ : www.skhospital.go.th 

  

 
 

ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561-2565 ดังนี้ 
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อัตรากำลังบุคลากร 
ประเภทบุคลากร ปฏิบัติงานจริง 

            ข้าราชการ 830 

            ลูกจ้างประจำ 41 

            พนักงานราชการ 83 

            พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 533 

            ลูกจ้างชัว่คราว 7 

            ลูกจ้างรายวนั 258 

รวม 1,752 

             ที่มา: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.สงขลา (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)  
 

จำนวนเตียงโรงพยาบาลสงขลา 

Ward 
จำนวนเตียง 

สามัญ พิเศษ รวม 

ศัลยกรรม 
TM+ศัลยกรรมพิเศษ 26 7 33 

ศัลยกรรมหญิง+นรีเวช 31 7 38 

    -ศัลยกรรมหญิง 
31 7 38 

    -นรีเวชกรรม 

    -ศัลยกรรมชาย 26 7 33 
    -ศัลยกรรมกระดูก 31 7 38 

รวม ศัลยกรรม 114 28 142 

อายุรกรรม 
อายุรกรรมชาย 1 26 7 33 
อายุรกรรมชาย 2 26 7 33 
อายุรกรรมชาย 3+นักโทษ 27  27 
    -อายุรกรรมชาย 3 17  17 
    -นักโทษ 10  10 
         -Med นช.  

10 0 10 
         -Surg นช.  
อายุรกรรมหญิง 1 27 6 33 
Stroke Ward+สงฆ์อาพาธ 26  26 
    -Stroke Ward 18  18 
    -สงฆ์อาพาธ 8  8 
          *Med สงฆ์อาพาธ 

8 0 8           *Surg สงฆ์อาพาธ 
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Ward 
จำนวนเตียง 

สามัญ พิเศษ รวม 

อายุรกรรมหญิง 2 27 6 33 
รวม อายุรกรรม 159 26 185 

สูติกรรม 
สูติกรรม 1 24 9 33 
    ทารกป่วย    

รวม สูติกรรม 24 9 33 

กุมารเวชกรรม 
เด็ก 1 31 7 38 
เด็ก 2 22 7 29 
NS 15  15 

รวม กุมารเวชกรรม 68 14 82 

ตา หู คอ จมูก (EENT) 
EENT 15 7 22 
เคมีบำบัด 10 0 10 

รวม EENT 25 7 32 

กึ่งวิกฤต 
MIMCU 15  15 

รวมทั่วไป 405 84 489 

ผู้ป่วยหนัก (ICU) 
ICU 14 0 14 
NICU 12 0 12 
PICU 4 0 4 
SICU 10 0 10 
    -ICU Surg 6 0 6 
    -ICU Neuro 4 0 4 

รวม ICU 40 0 40 

Premium Ward  7 7 

Total 445 91 536 
 

จำนวนห้องผ่าตัด (ห้อง) จำนวนยูนิตทันตกรรม (ยูนิต) 
อาคาร 508 เตียง อาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา

(เกาะยอ) 
โรงพยาบาลเมือง

สงขลา 

    
9 6 10 3 

รวม 15 ห้อง รวม 13 ยูนิต 
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หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา 
 นอกจากการดูแลสุขภาพในระดับทุติ-ตติยภูมิแล้ว โรงพยาบาลสงขลา ยังให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน
แบบปฐมภูมิ โดยมีหน่วยบริการในเครือข่ายทั้งสิน 31 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสงขลา 7 แห่ง ประกอบด้วย 

ศูนย์สุขภาพชุมชนใจกลาง       

ศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา 

ศูนย์สุขภาพชุมชนชลาทัศน์    

ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ 

ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข    

ศูนย์สุขภาพชุมชน (พิเศษราชภัฏ) 
ศูนย์สุขภาพชุมชน หมู่ 1-2-8 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 12 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหวัง ตำบลทุ่งหวัง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่ออิฐ  ตำบลเกาะแต้ว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวง ตำบลพะวง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป๋อง ตำบลพะวง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่ออิฐ ตำบลเขารูปช้าง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง สาขา 1 ตำบลเขารูปช้าง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้างสาขา 2 ตำบลเขารูปช้าง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนเรียน ตำบลเกาะยอ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไทร ตำบลเกาะยอ 

3. หน่วยบริการปฐมภูมิสังกัดเทศบาลนครสงขลา 2 แห่ง ประกอบด้วย 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ ตำบลบ่อยาง 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเตาหลวง ตำบลบ่อยาง 

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร 2 แห่ง ประกอบด้วย 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา ตำบลหัวเขา 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสถิตย์ ตำบลสทิงหม้อ  
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ 4 แห่ง ประกอบด้วย 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรับ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียน 



11 

 

6. หน่วยบริการปฐมภูมิในเรือนจำและทัณฑสถาน 4 แห่ง ประกอบด้วย 

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ทัณฑสถานหญิง เรือนจำกลาง  เรือนจำจังหวัด 

 ทั้งนี้ การบริหารจัดการเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการสาธารณสุขระดับอำเภอ และอยู่ภายใต้การกำกับ
ติดตาม และการสนับสนุนทรัพยากรจากโรงพยาบาลสงขลาซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ขายในการให้บริการ   
 

บทที่ 3 บทสรุปผู้บริหาร 
สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในเรื ่องระบบเศรษฐกิจ การแข่งขัน เทคโนโลยี
นโยบายทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางสังคมทั้งภายในและภายนอก และการเปลี ่ยนแปลงด้านนวัตกรรม          
อย ่างพลิกผ ัน(Disruptive Innovation) ทำให ้โรงพยาบาลสงขลาจำเป็นต ้องมีการปร ับต ัวให ้พร ้อมร ับกับ                   
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของประชาชนที่เน้นการพัฒนาในระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้
ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ (Health Literacy) และการพัฒนาการดูแลระบบบริการสุขภาพ    
ระดับทุติ-ตติยภูมิ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น สามารถดูแลรักษาและให้บริการแก่ประช าชนอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ลดการส่งต่อในโรคที่รักษาได้และไม่จำเป็น และส่งต่อรักษาในระดับตติยภูมิในกรณีที่เกิน
ศักยภาพ (ดูแลรักษา : การส่งต่อ = 85 : 15)  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหาร
งบประมาณของรัฐที่เปลี่ยนไป เช่น พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ อาจส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการและการใช้งบประมาณท่ีต้องดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับเอกสารและขั้นตอนที่มาก 
ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในระบบสนับสนุนต่างๆ รวมถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีการเริ่ม
ระบาดมาตั้งแต่ปี 2563 และรุนแรงขึ้นในปี 2564 ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปี 2565 ทำให้โรงพยาบาลต้อง
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งในด้านการรักษา การส่งเสริมป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ  
และการฟื้นฟูสภาพ นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในการที่จะนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุค 4.0                    
มาพัฒนาและสนับสนุนการบริการให้มีเก ิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และการจัดบริการแบบ             
New Normal นำสู ่การสร้างนวัตกรรมในทุกมิติ เพื ่อภาพอนาคตขององค์การ ตามเป้าหมายสุดท้ายที ่ท้าทาย        
และเป็นไปได้ต่อไป 

ภายใต้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ที่ผ่านมา ได้มีการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลคุณธรรม ล้ำเลิศบริการ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม” ซึ่งทุกหน่วยงาน
ของโรงพยาบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ตามยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาลทั้ง         
4 ด้าน ได้แก่  

1)  Governance Excellence (GE) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรธรรมาภิบาล  
2) Service Excellence (SE) พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence Care Upgrading 

to Premium Service)  
3) Prevention & Promotion Excellence (PPE) พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วน(Empowerment of Primary Care) 
4) People Excellence (PE) ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการภาวะสุขภาพของ

ประชาชนและธำรงรักษาบุคลากร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับท่ี 2 ปีงบประมาณ 2561 – 2565 โรงพยาบาลสงขลา 

 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนา ตัวช้ีวัด Out come 

1. Governance 
Excellence (GE) 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่องค์กร 

ธรรมาภิบาล 

1. Information 
management 
2. การนำองค์กร 

3. TRM 

4. การควบคุม
ภายใน 

5. คุณธรรม 
จริยธรรม ของ
บุคลากร 

6.การจัดการความ
เสี่ยงทางการเงิน
และพัสดุ 
7. Out sourcing 
management 
8. PR 

9. 2P safety  
10.Risk 
management 
system 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่ ง ใส ในการดำ เน ิ น งานของ
โรงพยาบาล (ITA) 
2. โรงพยาบาลผ ่านเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณภาพ (HA) 
3.ระดับปัญหาวิกฤติทางการเงินขององค์กร
Risk score 

4.โรงพยาบาลมีการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ 
HAIT 

5.ผลการประเมิน EIA 5 มิต ิ

6.จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ
ลดลง 

7.จำนวนผลงานวิจัย/R2Rที่นำมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพใน รพ. 
8.การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นSmart hospital 

1.ทุกหน่วยงานมีการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน โดยมี
ระบบการควบคุ ม
ภายใน 

2.ใช ้ค ่านิยมร่วมใน
ก า ร ป ล ู ก ฝั ง
วัฒนธรรมองค์กรใน
บุคลากรทุกคน 

3.ระดับปัญหาวิกฤติ
ทางการเงินได้รับการ
แก้ไขอยู่ในระดับปกติ 
4.โรงพยาบาลผ่าน
เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น 
HAIT 

5. ศ ู น ย ์ ว ิ ช า ก า ร
งานวิจัย/ผลงานวิจัย 
R2Rที่เผยแพร่ 
6. ก า ร เป ็ น  Smart 
Hospital 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนา ตัวช้ีวัด Out come 
2. Service 
Excellence (SE) 
พัฒนาระบบบริการ
สู่ความเป็นเลิศ 
(Service 
Excellence Care 
Upgrading to 
Premium 
Service) 

1.Seamless 
health care 
system 

2.Appropriate 
Referral system 

3.Emergency 
response in 
acute case 

4. Service mind 

5.Utilization 
management 
6.Learning 
organization 

7.Developing 
system by 
research 

9.Lean 
management 
10. Bench 
marking 

11.รับการตรวจ 
สอบจากภายนอก
(External survey) 
 
 

1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI 
2.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยStroke (ตีบ/
แตก) 
3.อัตราการเสียชีวิตจากภาวะSepsis 

4.อ ัตราการเส ียช ีว ิตจากการบาดเจ็บ
(Trauma)  ท ี ่ ม ี  PS score มากกว ่าหรือ
เท่ากับ 0.75 

5.อัตราตายมารดาหลังคลอด 

6.อัตราการเสียชีวิตด้วยโรค DHF 

7.อัตราภาวะช็อคในมารดาที่ตกเลือดหลัง
คลอด 

8.อัตราการเกิด Birth asphyxia 

9.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู ้ป่วย     
วัณโรคปอดรายใหม่   
10ร้อยละผู้ป่วย Ischemic stroke ที่ได้รับ
ย า  rt-PA ต ่ อผ ู ้ ป ่ ว ย  Ischemic stroke 
ทั้งหมด 

11.ผู้ป่วย Ischemic stroke ที่มีอาการ 

< 72ชม.ได้รับการ admit ใน Stroke Unit 
12.การ Refer out ผู้ป่วยลดลง 

13.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
ODS 

14.ร้อยละ MDRO incidence 

15.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

16.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ที ่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (RDU)   
17. ความครอบคล ุมของหน ่วยงานที่
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ 

18.ระบบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยง ท ี ่มี
ประส ิทธ ิภาพ (การจ ัดการอ ุบ ัต ิการณ์
ระดับกลาง-สูงและ Sentinel Event ได้รับ
การแก้ไข) 
19.ร้อยละความพึงพอใจ (รวมOPD+IPD) 
20.ความเชื ่อมั ่น ไว้วางใจต่อ รพ. (รวม
OPD+IPD) 

1.ระยะเวลารอคอย 

(OPD/ER/OR) ลดลง 

2. ลดอัตราการ 

เสียชีวิตในกลุ่ม Fast 
track และผู้ป่วยที่
เป็นปัญหาสาธารณ 
สุขสำคัญของพ้ืนที่      
ที่เป็นโรคและภัย
สุขภาพ    
3. ศักยภาพของ 

โรงพยาบาลชุมชน 

เครือข่าย ในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ
ตามจุดเน้น 

4.ผ่านเกณฑ์ท่ีใช้ยา 

อย่างสมเหตุสมผล 
(RDU)   
5.การRefer out 
ลดลง 
6.ศักยภาพ ODS 

7.การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.ความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นศรัทธาต่อ รพ. 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนา ตัวช้ีวัด Out come 
3.Prevention & 
Promotion 
Excellence 
(PPE)พัฒนาระบบ
การสร้างเสริม
สุขภาพโดยความ
ร่วมมือของทุกภาค
ส่วน 
(Empowerment 
of Primary Care) 

1. Health Literacy ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

2.Health Promotion  
ในประชากรกลุ่มปกติ 
3.Health Prevention  
ตามฤดูกาล 

4.Community 
participation in 
Health care 

5.Continuous care in 
Primary to Tertiary 
care  
6.One Health Policy 

7. Climate 
Management 

1.รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพฯระดับ5 ดาว  
2.ร้อยละPrimary Care 
Cluster (PCC) ที่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3.ร้อยละของผู้ป่วยDMได้รับ
การตรวจHb A1C 

4.ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่
ควบคุมระดับความดันได้ดี 
5.ร้อยละผู้ป่วยหลังระยะวิกฤติ
ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจกลับบ้าน
และRefer back โรงพยาบาล
ชุมชนในเครือข่าย 

6.อัตราความครอบคลุมการ
เยี่ยมบ้านผู้ป่วย Palliative  
care 

7.การจัดบริการดูแลรักษาใน
เรือนจำ 

8.ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า         
5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

9.อัตราการป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (หัด) 
10.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำใน
วัยรุ่น อายุ15-19 ปี) 
 

1.สร้างความตระหนักแก่
ประชาชนทุกกลุ่มวัยในการ
ดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้
เจ็บป่วย 

2.การมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆในพ้ืนที่ในการร่วม
ดูแลสุขภาพประชาชน 

3.สิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลเอื้อต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

4. Primary Care Cluster 
(PCC) ที่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

5.ความครอบคลุมการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย Palliative care 

6.การดูแลระยะ
Intermediate care 

 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนา ตัวช้ีวัด Out come 
4. People 
Excellence (PE) 
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรให้
ตอบสนองความ
ต้องการภาวะ
สุขภาพของ
ประชาชนและ

1.Living 

2.Healing 
environment 
3.Talent 
management 
4.Height 
performance 
organization 

1.ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 
2.ร้อยละของบุคลากรที่มีสุขภาวะ 

3.อัตราการคงอยู ่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

1.บุคลากรมี Royalty ต่อ
องค์กร 

2.อัตราคงอยู่ของบุคลากร 

3.ความผาสุกของ
บุคลากร 

4.บุคลากรมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับพันธกิจ
องค์กร 
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ธำรงรักษา
บุคลากร 

 

5.Height reliability 
organization 

6.PBM 

4.ร ้ อยละบ ุคลากรได ้ ร ับการ
ฝึกอบรมตามมาตรฐานที่กำหนด 
(ท้ังภายใน/ภายนอก)>80% 

5.ร้อยละค่าความสุขของบุคลากร
เฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 60 

5.ระบบการประเมิน
บุคลากรมีความโปร่งใส  

 
ผลการประเมินผลยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 ระยะ 5 ปี โรงพยาบาลสงขลา 

 

Vision: “โรงพยาบาลคุณธรรม ล้ำเลิศบริการ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม” 

คุณธรรม 1.ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาล 
(Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ของแต่ละกลุ่มงาน 

2.ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ตัวชี้วัด 13 ตัว) ได้แก่ 

-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1Governance 
Excellence (GE) 8ตัว 

-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 People Excellence 
(PE) 5ตัว 

ระดับความสำเร็จของการบรรลุ
วิสัยทัศน์  
 

ผลการดำเนินงานมากกว่า 80%   
√ ระดับ A 
 

ผลการดำเนินงาน 70%- 79%   
ระดับ B 

 

ผลการดำเนินงาน 60%- 69%  
ระดับ C 

 

ผลการดำเนินงาน 50%- 59%   
ระดับ D 

 

ผลการดำเนินงานน้อยกว่า50%   
ระดับ F 

ล้ำเลิศบริการ ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ตัวชี้วัด 20 ตัว) ได้แก่  
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 
(SE)  
-เป็นต้นแบบหรือเป็นสถานที่ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้และฝึกทักษะระดับประเทศ 

ประชาชนมี
สุขภาพดี  
ภาคีมีส่วนร่วม 

ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ตัวชี้วัด 12 ตัว) ได้แก่ 

-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3Prevention& 
Promotion 

 
 

 จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลาฉบับที่ 2 ที่ผ่านมาพบว่า ผลการดำเนินงานตาม 
วิสัยทัศน์โรงพยาบาลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กรคุณธรรม การบริการที่เป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี  และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม  ระดับความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ มีผลการดำเนินงานมากกว่า 80%  อยู่ในการประเมิน 
ระดับ A  พบว่ายังมีโอกาสพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรตามวิสัยทัศน์เดิมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยี มาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ผู้รับบริการ ให้มีสุขภาพดี มีความ
ตระหนักรู ้ด้านสุขภาพ ภายใต้การบริการที ่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และบุคลากรผู ้ให้บริการมีความสุข         
สร้างความยั่งยืนของระบบสุขภาพในอนาคต 
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บทที่ 4 การวิเคราะห์องค์กรเพ่ือกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
โดยกระบวนการ SWOT Analysis 

 

เพื ่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนไป โรงพยาบาลสงขลา จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการแผน
ยุทธศาสตร์ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล เพื่อร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์องค์กร กำหนด
วิสัยทัศน์องค์กร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 และวางกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใช้
เป็นแผนแม่บทในการทำงานของทั ้งองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข             
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน และบุคลากร ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ สามารถดูแลตัวเองได้ ภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคที่เป็นเลิศ 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.  เพ่ือบริหารอัตรากำลังและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศและมีความสุข 

4.  เพ่ือการบริหารที่เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา ได้ดำเนินการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3          
ในระหว่างวันที่ 18 -19  มกราคม พ.ศ.2565 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสงขลาทุกสายงาน       
ได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสพัฒนาและอุปสรรค (SWOT Analysis)  ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ นำโดย ผศ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ผศ.ดร.ประศาสตน์ นิยม และ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น ร่วมกันระดมสมองเพ่ือ
ทำ SWOT Analysis วิเคราะห์ จุดแข็ง(Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) โอกาส (Opportunity :O) และ
อุปสรรค(Threat :T) โดยมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อ และ 9  จุดเน้นตามประเด็น
ยุทธศาสตร์(Strategic Issue) ต่อไปนี้ 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 

2. เศรษฐกิจสุขภาพ 

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง 

4. สุขภาพดีวิถีใหม่  
5. COVID-19 

6. ระบบบริการก้าวหน้า 

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

8. ธรรมมาภิบาล 

9. องค์กรแห่งความสุข 

ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
 จากการประชุมกลุ่มและพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา และตัวแทน
จากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) 
 

S1 ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน และให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

S2 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะครอบคลุมทุกสาขา  
S3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถเขียนโปรแกรมได้ 
S4 มีทีมนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

S5 บุคลากรปรับตัวได้เร็วและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

S6 มีการทำงานเป็นทีม สามารถร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 

S7 บุคลากรรุ่นใหม่ มีความรู้ ความสามารถในการใช้ IT 

S8 บุคลากรได้รับรางวัลดีเด่นจากภายนอกองค์กร 

S9 ความม่ันคงในการทำงานของบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ได้รับการปรับตำแหน่งข้าราชการ 

S10 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานHA อย่างต่อเนื่อง (Re Accreditation ครั้งที่ 5) 
S11 มีมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งเครือข่าย ทุกกลุ ่มวัย โดยมีแนวปฏิบัติเดียวกั น 

ในการดูแลสุขภาพ 

S12  มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับสถานบริการในเครือข่าย 

S13 มีการดำเนินงาน Risk Management ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

S14 High technology อุปกรณ์ เครื่องมือ ตรวจวิเคราะห์และรักษาโรค 

S15  มีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย ์

S16 มีระบบติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 

S17 กระบวนการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 

S18 สถานะการเงินดี (วิกฤตทางการเงินขององค์กร = 0) 
S19 เป็นแหล่งผลิตแพทย์และแหล่งฝึกปฏิบัติงานในหลายสาขาวิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

S20 เป็นศูนย์บริการวิชาการของระบบสุขภาพ 
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จุดอ่อน (Weakness) 
  

W1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอล เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ, ขาดความรู้ 
           ในการทำ application, ขาดความเชี่ยวชาญในการจัดทำสารสนเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
           ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องการและคุ้มครองผู้บริโภคบุคลากร 

W2 อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ ภาระงานด้านส่งเสริมป้องกันคุ้มครอง  
           ผู้บริโภค ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลัง เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน บุคลากรบางหน่วยงาน 

           ไม่สมดุลกับภาระงาน 

W3 Team Work ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขาดความเข้มแข็ง 

W4  อัตราการลาออกมากกว่า 5% (เนื่องจากไม่สามารถได้รับการบรรจุ)  
W5  มีภาวะการเจ็บป่วยของบุคลากรจากการทำงาน 

W6 การพัฒนาบุคคลากรในทุกระดับยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 

W7  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ความก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ชัดเจน 

W8 มีข้อร้องเรียนในพฤติกรรมการในการให้บริการ มากกว่า 10 เรื่อง/ป ี

W9 ขาดความต่อเนื่องในการเชิดชูคนดี คนเก่งขององค์กร 

W10 งบประมาณมีจำกัด (ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร การซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่มีราคาสูง) 

W11 การบริหารงานตามโครงสร้างทำให้การทำงานล่าช้า 

W12 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล , ระบบ Database ไม ่เอ ื ้อต ่อการทำงานและการนำไปใช้           
ประโยชน์ ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายได้  

W13 การออกแบบกระบวนการทำงานไม่ครบถ้วน ขาด SOP Manualที่สำคัญ ขาดWork Flow  
           แต่ละงาน ขาดสำรวจ Health literacyในชุมชน 

W14 ขาดการวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้ Lean Production 

W15 กระบวนการบริการ ให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ ช้า รอนาน 

W16 ระบบการติดตามประเมินผลไม่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามประเมินผลโครงการอย่างมีคุณภาพ 

           และคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน 

W17 ระบบการควบคุมภายในไม่ชัดเจน 

W18 ขาดการสื่อสารข้อมูลการรักษาระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ 

W19 การถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน การสื่อสารตัวชี้วัด,  
           ความรู้เรื่องมาตรฐาน AHA, HAIT, Smart Hospital ไม่ทั่วถึงท้ังองค์กร, ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

W20 ผลการประเมิน Happinometer บรรยากาศองค์กร การบริหารทางการเงิน ในสายสนับสนุน  
           ต่ำกว่าเกณฑ ์

W21 Application ในการให้ความรู้ไม่ครอบคลุมในกลุ่มโรคสำคัญ 
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โอกาส (Opportunity)  
O1 นโยบายภาครัฐสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนด้านพัฒนานวัตกรรมและ IT 

O2 นโยบาย Service Plan สนับสนุนและเอ้ือต่อการทำงาน 

O3 นโยบายการปรับตำแหน่งข้าราชการให้บุคลากรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

O3 นโยบายการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
O4 การสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรภายนอกทั้งในภาครัฐ / เอกชน (คน เงิน ของ) 
O5 เครือข่ายสุขภาพหลากหลาย และเครือข่ายบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดูแลประชาชน

ในพ้ืนที่ และรองรับการบริการส่งต่อผู้ป่วยและส่งกลับ 

O6 ความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ Social Media ที ่หลากหลาย มีความ
ทันสมัย ต้นทุนต่ำ สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน และการสร้างความรู้สู่ประชาชน 

O7 มีหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สถานศึกษา และศูนย์วิชาการ จำนวนมาก  ที่สามารถ
สนับสนุนด้านวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ 

O8 การประเมินมาตรฐานต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก ที่ รพ.ต้องได้รับการรับรอง (HA, HAIT, ITA) 
O9 ประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพ 

O10 สภาพภูมิศาสตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

O11 การระบาดของ Covid-19 ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการดูแลตนเอง 

 
ความเสี่ยง (Threat) 

T1 นโยบายของกระทรวงที่ให้ทำเป็นงานประจำ มีตัวชี้วัดมาก 

T2 นโยบายรัฐที่มุ่งเน้นตามสถานการณ์โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ และความคาดหวังในการควบคุมโรคสูง 

T3 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
T4 ภาวะคุกคามของโรคอุบัติใหม่ COVID ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากร การใช้ชีวิตของประชาชน       

(บุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้น /ประชาชนกลัวการมาโรงพยาบาล ทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น) 
T5 ภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของบุคลากรและครอบครัว 

T6 ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการใช้บริการโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมากกว่า 

T7 ทัศนคติของประชาชนต่อภาพลักษณ์องค์กร 

T8 ประชาชนขาดความตระหนักของในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

T9 การเข้าถึงข้อมูล IT ของประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย 

T9 พหุวัฒนธรรม/ความเชื่อของประชาชน ในการดูแลสุขภาพ – ไม่ดี ไม่ถูกต้อง 

T10 GAP Generation ของประชาชนส่งผลให้เกิดช่องว่างในการจัดการความรู้ (KM) 
T11 จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์รวมด้านการศึกษา การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม มีการเคลื ่อนย้าย                    

ของประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวบ่อย ส่งผลให้การส่งเสริมสุขภาพทำได้ไม่ต่อเนื่อง             
และเกิดการระบาดของโรคได้รวดเร็ว 

T12 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการสื่อสารทางโซเชียลที่ผิดพลาด (Fake News) และการ
โฆษณาทางการตลาดของภาคเอกชน มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน 

T13 ความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 

T14 ระบบกลไกการขอสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากท้องถิ่น ค่อนข้างยุ่งยาก 

หลังจากการทำ SWOT Analysis แล้วที่ประชุมได้ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์ TOWS 
Matrix เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ ได้ดังนี้  
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การกำหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix 

 

SO ST 
1.พัฒนาเพื่อยกระดับเครือข่ายชุมชนต้นแบบด้าน
การส ่งเสร ิมส ุขภาพและป้องกันโรค (1 ตำบล             
1 ชุมชนต้นแบบ)  
2.สร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคีเครือข่าย
และองค์กรในพื้นที่ เพ่ือยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านการรักษา 

3.พัฒนาคลังความรู้ด้านสุขภาพผ่านระบบ On-line 
โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา 

4.พัฒนาระบบติดตามเยี ่ยมโดยใช้ภาคีเครือข่าย
ครอบคลุมทุกสาขาหลัก  
5.การจัดการและจัดทำคลังความรู้ 
6.พัฒนาระบบ IT ในการติดตามเยี่ยมบ้านและการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพเพ่ือการจัดการเบื้องต้น 

7.ส ่งเสร ิมองค์ความร ู ้ เก ี ่ยวกับสุขภาพร่วมกับ
เครอืข่ายผ่านระบบเทคโนโลยี Digital เพ่ือให้ความรู้
กับประชาชน  
8.ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในงานผ่าน
ระบบเทคโนโลยี Digital เพ่ือให้ความรู้กับบุคลากร  
9.พัฒนาระบบบริการโดยการใช้เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ 

10.พัฒนาโปรแกรมสน ับสน ุนการทำงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื ่อลดขั ้นตอนและมีการ
ทำงานภายใต้ธรรมาภิบาล 

11.พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
และรองรับนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยี 
12.การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก
องค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ทั้ง
ในด้านเทคโนโลยี และทรัพยากร (คน เงิน ของ) 

1.การให้บริการเช ิงร ุก และพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพแบบองค์รวม 

2.พัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้บุคลากรและเครือข่าย  
3.พัฒนาระบบการทำงานร่วมกับเครือข่ายโดยใช้
ระบบ Digital ผ่านระบบZoom, Lineฯลฯ  
4.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้
รองรับและสอดคล้องนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การทำงาน  
5.เพ่ิมการให้บริการ One Stop Service, OPD  
Premium และ IPD Premium เพื ่อหารายได้และ
แหล ่ งท ุน ในการเพ ิ ่ มสว ัสด ิการให ้บ ุคลากร
โรงพยาบาล 

6.นโยบายรัฐที่มุ่งเน้นตามสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
อ ุบ ั ต ิ ซ ้ ำ  ทำให ้ม ี งบประมาณสน ับสน ุนตาม
สถานการณ์ สามารถเพิ ่มรายได้จากการจัดเก็บ
รายได้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครอบคลุมทุกสาขา แต่ประชาชนมีความเชื่อมั่น ใน
การใช้บริการโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมากกว่า 

(ต้องสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา ให้ประชาชนยอมรับ)
8.พัฒนาการระบบข้อม ูลข ่าวสาร และการใช้
เทคโนโลยี เพื ่อการสื ่อสารที ่ถ ูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 
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WO WT 
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเอื้อต่อการทำงานใน
ชุมชน Paperless ลดความยุ ่งยากซับซ้อนในการ
ประเมินผลการทำงาน 

2. เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพกระบวนงานโดยใช ้ Lean 
Production 

3.พัฒนา Data base เพื ่อว ิเคราะห์ ส ังเคราะห์ 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน และจัดทำฐานข้อมูล 
ให้บูรณาการ  
4. พัฒนาการสื ่อสารเพื ่อสร้างการเรียนรู ้ให ้แก่
ประชาชน โดยใช้ Technology 

5.พ ัฒนาสมรรถนะบ ุคลากรท ุกระด ับโดยใช้
เ ค ร ื อข ่ า ยทา งการศ ึ กษาและระบบ IT ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ  
6.การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพ  
7.พัฒนาช่องทางการสื่อสารนโยบายของผู้บริหาร
สูงสุดสู่ผู้ปฏิบัติ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี Digital   
8.ส ่งเสร ิมการบร ิหารการเง ินให ้บ ุคลากรฝ ่าย
สนับสนุนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง  
9.พัฒนาสมรรถนะบุคลกรการใช้ application  
10.พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการสื ่อสาร
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพ 

11.สำรวจความต้องการด้าน Health Literacy ของ
ประชาชน และภาคีเครือข่ายในชุมชน 

12.การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือสนับสนุน
อัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ 

13.การใช้เทคโนโนยีและนวัตกรรมช่วยในการ
บริหารงานตามโครงสร้างให้มีความรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

1.ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการ
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

2.พัฒนาระบบหมุนเว ียนอ ัตรากำล ัง เพ ื ่อให้
เหมาะสมกับภาระงาน  
3.พัฒนาระบบจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรให้
ทันเวลา  
4.วิเคราะห์ปัญหาการร้องเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบ
การทำงานให้ดีขึ้น  
5.การส่งเสริมเชิดชูคนดีศรีโรงพยาบาลสงขลา  
6.นโยบายรัฐมุ่งเน้นตามสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ำ และความคาดหวังในการควบคุมโรคสูง
บุคลากรมีความเหนื่อยล้า 

7.ความล่าช้าจากการบริหารงานตามโครงสร้าง ทำ
ให้การสื่อสารล่าช้า และอาจเกิดความผิดพลาด 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้ศักยภาพภาคีเครือข่ายอย่างมี 
ส่วนร่วม (Promotion Prevention & Protection Excellence)  

Gap Analysis 

กลยุทธ์ 
Importance 

(mean) 
Current 
Status 
(mean) 

ส่วนต่าง 
(Gap) 

ลำดับ 

1.การทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
เครือข่ายและองค์กรในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค สู่ความ
เป็นเลิศ 
 

5 0 5 1 

2.พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบที่ปรึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

5 0.5 4.5 2 

3.พัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีทั้ง 
Online และ Offline 

 

5 1.5 3.5 3 

4.พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (1 ตำบล 1 
ชุมชนต้นแบบ) โดยใช้ศักยภาพของเครือข่ายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.5 1.5 2 4 

5.สร้างกลยุทธ์ การให้บริการเชิงรุก สำหรับกลุ่ม
ประชากรที่มีการเคลื่อนย้าย 
 

5 3 2 5 

6.ศึกษา สำรวจความต้องการจำเป็นในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

4 3 1 6 

7.ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกับ
เครือข่ายผ่านระบบเทคโนโลยี Digital เพ่ือให้ความรู้
กับประชาชน 
 

4.35 3 1.35 6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบริหารเชิงนวัตกรรม  
 (Services Excellence via Innovation Based)  
เป้าประสงค์ การรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
Gap Analysis 

 

กลยุทธ์ 
Importance 

(mean) 
Current 
Status 
(mean) 

ส่วนต่าง 
(Gap) 

ลำดับ 

1. ยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ 4.5 3.1 1.4 4 
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้
บุคลากรและเครือข่าย 

4 1.9 2.1 2 

3. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานโดยใช้ Lean Production 4.25 2.25 2.0 3 
4. พัฒนา Data base เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้
ในการพัฒนางาน และจัดทำฐานข้อมูลให้บูรณาการ 

5 1 4 1 

5. พัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน โดย
ใช้ Technology 

5 1 4 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence and Quality of Work-life) 
เป้าประสงค์ บุคลากรเก่ง ดี มีสุข 

Gap Analysis 
 

ประเด็น 
Importance 

(mean) 
Current 
Status 
(mean) 

ส่วน
ต่าง 

(Gap) 

ลำดับ 

1. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในงานผ่านระบบ
เทคโนโลยี Digital ให้ความรู้กับบุคลากร ด้านIT เพ่ือพัฒนา
ระบบการทำงานร่วมกับเครือข่ายโดยใช้ระบบ Digital ผ่าน
ระบบ Zoom, Line ฯลฯ 

5 2.3 2.7 5 

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้รองรับและ
สอดคล้องนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การทำงาน 

5 2.88 2.12 8 

3. เพิ่มการให้บริการ One Stop Service OPD+IPD 
Premium   เพ่ือหารายได้และแหล่งทุน ในการจัดสวัสดิการ
ให้บุคลากรโรงพยาบาล 

4.9 3.33 1.57 10 

4. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.9 1.76 3.14 4 

5.พัฒนาช่องทางการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารสูงสุดสู่ผู้
ปฏิบัติโดยใช้ระบบเทคโนโลยี Digital 

5 1.72 3.28 3 

6.ส่งเสริมการบริหารการเงินให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.72 1.11 3.61 1 

7.ระบบหมุนเวียนอัตรากำลัง เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงาน 5 2.83 2.17 7 

8.พัฒนาระบบจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรให้ทันเวลา 5 2.81 2.19 6 

9.วิเคราะห์ปัญหาการร้องเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

5 3 2 9 

10.การส่งเสริมเชิดชูคนดีศรีโรงพยาบาลสงขลา 4.8 1.23 3.55 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Good Governance Excellence) 
เป้าประสงค์ รพ.สามารถบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรคุณภาพที่อยู่รอดและยั่งยืน 

 

ประเด็น 
Importance 

(mean) 
Current 
Status 
(mean) 

ส่วนต่าง 
(Gap) 

ลำดับ 

1.ส่งเสริมกลยุทธ์ในการแสวงหารายได้และลด
รายจ่าย/ลดต้นทุนเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของ
โรงพยาบาล 

5 2.08 2.92 1 

2.ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการโดยใช้ระบบ Lean Production 

5 3 2 2 

3.ส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการของ
โรงพยาบาลตามมาตรฐานต่างๆ เช่น AHA, HAIT, 
Smart Hospital เป็นต้น 

5 3 2 2 

4.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 3.75 2.33 1.42 3 
5.จัดทำแผนรองรับสถานการณ์โรคระบาดและโรค
อุบัติใหม่ 

5 3.67 1.33 4 

6 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน 

4 3 1 5 

7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการประเมิน ITA 4.67 3.75 0.92 6 
8.ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ตอบรับนโยบาย 3.92 3 0.92 6 
9 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3.33 3 0.33 7 
10.พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการทำงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อลดขั้นตอนและมีการ
ทำงานภายใต้ธรรมาภิบาล 

5 2.08 2.92 1 

11.จัดทำกลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3.66 3.53 0.13 8 
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บทที่ 5 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2566-2570) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยีและนวัตรรมสุขภาพ เพ่ือชาวสงขลา”  
พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนมีความรอบรู้และตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ 

2. ป้องกันและควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 

3. ตรวจรักษาโรค โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ทั้งโรคท่ัวไปและตามความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

4. ฟ้ืนฟูสภาพ และลดความพิการ จากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 
5. คุ้มครองผู้บริโภค ตามสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคให้ได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความ 

จริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย 

6. ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร 

7. บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ค่านิยมองค์กร (Core Value) “SK MOPH”  

S : Smart    ฉลาด ใฝ่รู้ 
K : Knowledge   รอบรู้ องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
M : Mastery    เป็นนายตนเอง จริยธรรม พฤติกรรมบริการที่ดี 
O : Originality    เร่งสร้างสิ่งใหม่ พัฒนานวัตกรรม 

P : People Center Approach  ใส่ใจประชาชน 

H : Humility    ถ่อมตนอ่อนน้อม 

 
 
 
 
 
 

 
 พันธกิจ (Missions) 

 เป้าประสงค์ (Ultimate Goal) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) 

 ระยะเวลาที่นำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ (Roadmap) 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (Project & Activities) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
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เป้าประสงค์(Ultimate Goal) 
1. ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบทุกกลุ่มวัย มีสุขภาวะ และมีความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ  

(Health literacy) มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์และได้รับบริการขึ้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขที่
กำหนด ภายใต้ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชน 
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม รวดเร็ว ปลอดภัย 
4. ประชาชนได้รับการส่งต่อเพ่ือการรักษาที่เหมาะสม 
5. บุคลากรสุขภาพมีสมรรถนะ (เก่ง) ดี และมีความสุข 
6. ระบบบริหารจัดการในองค์กรมีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรคุณภาพท่ีอยู่รอดและยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
          (Promotion Prevention & Protection Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบริหารเชิงนวัตกรรม  
(Services Excellence via Innovation Based) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence and Quality of Work-life) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
(Good Governance Excellence) 

จุดเน้นและเข็มมุ่ง (Key Focus Area) 
1.บูรณาการการดูแล NCD ครบวงจร 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย Acute Care (5 กลุ่มโรค ได้แก่ Stroke STIMI Sepsis Newborn 

และ Cancer) 
3. บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4.การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข 

Strategic Objectives วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. โรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการ  
2. ประชาชนได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  
3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลตนเองเพ่ือการมีสุขภาพดี 
4. บุคลากรมีสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความสุข 

กลยุทธหลัก (Main Strategy) 
1. พัฒนาระบบบริการทุกสาขา โดยการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน 

สุขภาพ 
2. การบริการเชิงรุก สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ และลดความแออัดโดยใช้เทคโนโลยี             

และนวัตกรรม 
3. พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรเพ่ือลดขั้นตอนการทำงาน ลดการนำเข้าข้อมูล            

โดยการใช้ Single Data และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์และนโยบายที่เก่ียวข้อง                             

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกองค์กร เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งในด้าน 
เทคโนโลยี และทรัพยากร (คน เงิน ของ) 

5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกองค์กร และการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ  
(Digital Information Management) โดยการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

6. สร้างสุขให้บุคลากร เสริมสร้างความผูกพันและรักองค์กร  

กลยุทธ์สนับสนุน (Support Strategy)  
1. การทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายและองค์กรในพื้นที่เพ่ือพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ      

ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค สู่ความเป็นเลิศ 
2.  พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบที่ปรึกษา เพ่ือสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  พัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีทั้ง Online 

และ Offline 
4.  พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (1 ตำบล 1 ชุมชน

ต้นแบบ) โดยใช้ศักยภาพของเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.  สร้างกลยุทธ์ การให้บริการเชิงรุก สำหรับกลุ่มประชากรที่มีการเคลื่อนย้าย 
6.  ศึกษา สำรวจความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ ์
7. ยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ 
8. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้บุคลากรและเครือข่าย ฯ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานโดยใช้ Lean Production 
10. พัฒนา Data base เพื ่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน และจัดทำฐานข้อมูล              

แบบบูรณาการ 
11. พัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน โดยใช้ Technology 
12. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี ่ยวกับสุขภาพร่วมกับเครือข่ายผ่านระบบเทคโนโลยี Digital เพื ่อให้ความรู้        

กับประชาชน 
13. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในงานผ่านระบบเทคโนโลยี Digital ให้ความรู้กับบุคลากร ด้าน 

IT เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับเครือข่ายโดยใช้ระบบ Digital ผ่านระบบ Zoom, Line ฯลฯ 
14. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้รองรับและสอดคล้องนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การทำงาน 
15. เพิ่มการให้บริการ One Stop Service, OPD Premium, IPD Premium  เพื่อหารายได้และแหล่งทุน 

ในการจัดสวัสดิการให้บุคลากรโรงพยาบาล 
16. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
17. พัฒนาช่องทางการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารสูงสุดสู่ผู้ปฏิบัติโดยใช้ระบบเทคโนโลยี Digital 
18. ส่งเสริมการบริหารการเงินให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
19. ระบบหมุนเวียนอัตรากำลัง เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงาน 
20. พัฒนาระบบจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรให้ทันเวลา 
21. วิเคราะห์ปัญหาการร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนา

รูปแบบการบริการ 
21. การส่งเสริมเชิดชูคนดีศรีโรงพยาบาลสงขลา 
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22. ส่งเสริมกลยุทธ์ในการแสวงหารายได้และลดรายจ่าย/ลดต้นทุ นเพื ่อความมั ่นคงและยั ่งยืนของ
โรงพยาบาล 

23. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการโดยใช้ระบบ Lean Production 
24. ส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลตามมาตรฐานต่างๆ เช่น AHA, HAIT,  

Smart Hospital เป็นต้น 
25. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
26. จัดทำแผนรองรับสถานการณ์โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ 
27. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 

28. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการประเมิน ITA 

29. ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ตอบรับนโยบาย 

30. พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อลดขั้นตอนและมีการทำงาน 

ภายใต้ธรรมาภิบาล 

 

แผนงานและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์  

 

 
 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

1) โครงการพัฒนาด้านสุขภาพและสร้างศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้รับบริการทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

ตัวช้ีวัด  
1. อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน  
2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  
3. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไมต่่ำกวา 100  
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน  
5. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan  
6. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน  
7. ร้อยละของผู ้สูงอายุที ่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษา            

ในคลินิกผู้สูงอายุ 
8. จำนวนคนมีความรอบรูสุขภาพ 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา 

ตัวช้ีวัด 

9. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้ศักยภาพภาคีเครือข่าย                       
อย่างมีส่วนร่วม (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
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แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
2) โครงการการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด 
10. โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ EOC และสามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
11. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง  
12. ระดับความสำเร็จในการเตรียมพรอมและตอบโตการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) 

หรือโรคอุบัติใหม่อ่ืนๆ 
13. โรงพยาบาลผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
14. การดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
15. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 
16. อัตราป่วยด้วยโรคที่เก่ียวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม 
 

   

 
 
 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการงานบริการปฐมภูมิและเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา 
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลา 

ตัวช้ีวัด 
17. จำนวนการจัดตั ้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ            

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
18. จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการดูแล

โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
19. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรงพยาบาลสงขลา 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียน อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จากการให้บริการในองค์กรและ 
เครือข่าย ในกลุ่มท่ีมีความเจ็บป่วยซับซ้อน ความเสี่ยงสูง โรคอุบัติใหม่ 

2) โครงการพัฒนาการจัดการกระบวนงานโดยใช้ Lean  Management หน่วยงาน 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการจัดการข้อมูลให้บูรณาการกับฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบริหารเชิงนวัตกรรม 

(Services Excellence via Innovation Based) 
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นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดตัวชี้วัดองค์กรที่สามารถใช้ในการกำกับ ติดตามระดับคุณภาพ  
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

4) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารโดยใช้ Digital technology ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย 
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ทุกสาขา 
6) โครงการพัฒนาระบบบริการและสมรรถนะบุคลากรด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด 

20. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke Unit  
21. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
22. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล (RDU) เป็นไปตามเกณฑที่กำหนด 

23. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด  
24. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน  
25. ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลลวงหนา (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคอง

อย่างมคีุณภาพ 

26. ร ้อยละของผู ้ป ่วยนอกทั ้งหมดที ่ได ้ร ับบริการ ตรวจ ว ิน ิจฉัย ร ักษาโรค และฟ นฟูสภาพด้วย              
ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขาถึงบริการสุขภาพจิต  
28. อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ  
29. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  
30. Refracture Rate  
31. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษา 

ตามมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด 

32. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด  
33. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีคา eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/Yr.  
34. ร้อยละผู้ป่วยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับการผาตัดภายใน 30 วัน  
35. อัตราส วนของจำนวนผู้ ย ินยอมบริจาคอวัยวะจากผู ้ป ่วยสมองตาย ตอจำนวนผู ้ป ่วยเสียชีวิต                    

ในโรงพยาบาล  
36. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึง

การติดตาม (Retention Rate) 
37. ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 

Barthel index = 20 กอนครบ 6 เดือน 

38. ร้อยละของผู้ป่วยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery  
39. ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผาตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่าน

การผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
40. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 

1) โครงการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

2) โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อแบบ Seamless Refer 
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ตัวช้ีวัด 

41. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล  
(ท้ังที่ ER และ Admit) 

42. ร้อยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
43. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ ER คุณภาพ  

แผนงานที่ 8  การพัฒนาโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 

1) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข 

2) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. 
3) โครงการในพระราชดำริอื่นๆ 

ตัวช้ีวัด 

 44. ผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

แผนงานที่ 9 การพัฒนาแพทย์แผนไทย  
1) โครงการพัฒนาระบบบริการและสมรรถนะบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 

ตัวช้ีวัด 

45. อัตราการการใช้ยาสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย มาตรฐานตามท่ีกำหนด 

 

 
 
แผนงานที่ 10 การบริหารอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่สอดรับกับระบบบริการทุกสาขา 

2) โครงการบริหารจัดการอัตรากำลังคน และความก้าวหน้าในอาชีพ 

3) โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization& People Excellence Center) 
4) โครงการองค์กรแห่งความสุข และพัฒนาองค์กร (Happy Organization & Organization  

Development) 

ตัวช้ีวัด   

46. ร้อยละบุคลากรที่มีความพรอมรองรับการเข้าสู่ตำแหนงที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา  
47. องคกรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  

 
 
 

 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

2) โครงการจิตอาสาและองค์กรจริยธรรม 

3) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

4) โครงการตรวจสอบภายใน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence and Quality of Work-life) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

(Good Governance Excellence) 
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ตัวช้ีวัด 

48. โรงพยาบาลสงขลาผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

49. โรงพยาบาลสงขลาผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

50. โรงพยาบาลผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน AHA 

51. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

1) โครงการSmart Hospital 

ตัวช้ีวัด 

52. โรงพยาบาลผ่านเกณฑคุณภาพข้อมูลระดับจังหวัด 

53. โรงพยาบาลมีบริการรับยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription) 
54. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ HAIT 
55. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด  

แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการการเงินการคลังด้านสุขภาพ 

1) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

ตัวช้ีวัด 
56. ระดับวิกฤตทางการเงิน(Risk Score) 
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บทที่ 6 
แนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค 

ภายใต้ศักยภาพภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 

 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย/ผลงาน  
ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
1. อัตราสวนการตายมารดา
ไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน  

ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

          Service plan 
สาขาสูติกรรม 

2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการสมวัย  

ร้อยละ 64          งานส่งเสริม 

3. เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
เฉลี่ยไมต่่ำกวา 100  

ร้อยละ 100          งานส่งเสริม 

4. อ ัตราการคลอดมีช ีพใน
หญ ิ งอาย ุ  15 -19 ป  ต อ 
จ ำ น ว น ป ร ะ ช า ก ร ห ญิ ง            
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน  

ไม่เกิน 25          งานส่งเสริม 

5. ร ้อยละของผู้ ส ูงอาย ุที ่มี
ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan  

ร้อยละ 90          ปฐมภูมิ(ศบป.) 
 

 
6.  ผู ส ู งอาย ุ ม ี พฤต ิ กรรม
สุขภาพที่พึงประสงคได้รับการ
ดูแลทั้งในสถานบริการและใน
ชุมชน  

ร้อยละ 50          ปฐมภูมิ(ศบป.) 
 

7. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรองและพบว่าเป็น 
Geriatric Syndromes ได ้ รับ
ก า ร ด ู แ ล ร ั ก ษ า ใ น ค ล ิ นิ ก
ผู้สูงอาย ุ

> ร้อยละ 30          ศูนย์ผู้สูงอายุ 

8. จำนวนคนมีความรอบรู
สุขภาพ 

>ร้อยละ 80          ปฐมภูมิ 
(งานรักษาฯ) 

9.การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ของ
เคร ื อข ่ ายบร ิ การส ุ ขภาพ
โรงพยาบาลสงขลา 

 

ร้อยละ 75          ปฐมภูมิ(ศบป.) 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย/ผลงาน  
ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
1 0 .  โ ร ง พ ย า บ า ล มี ค ณ ะ 
กรรมการ EOC และสามารถ
จ ั ด ก า ร ภ า ว ะฉ ุ ก เ ฉ ิ นท า ง
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

ร้อย
ละ 
100 

         รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์ 

11. ร้อยละการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความ
ดันโลหิตสูง  
 

≥ร้อย
ละ 
80 

         Service plan 
สาขา NCD 

12. ระดับความสำเร็จในการ
เตรียมพรอมและตอบโตการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) หรือโรค
อุบัติใหม่อ่ืนๆ 

ร้อย
ละ 
100 

         คณะกรรมการ 
EOC /งาน
ส่งเสริมฯ 

13.  โรงพยาบาลผ ่ านการ
ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม 

          ก.อาชีวเวชกรรม 

14. การดำเน ินงานอาหาร
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

          งานส่งเสริมฯ 

ก.เวชกรรม
สังคม 

15. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
ส ิ ่ ง แวดล อมได ้ตาม เกณฑ 
GREEN & CLEAN Hospital 

ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ
ดีมาก
ขึ้นไป 
ร้อย
ละ 
98 

         คณะกรรมการ 
ENV 

16. อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี ่ยว 
ของกับสุขอนามัย และมลพิษ
สิ่งแวดลอม 

ร้อย
ละ 
60 

         ก.อาชีวเวชกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบริหารเชิงนวัตกรรม                                    
(Services Excellence via Innovation Based) 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย/ผลงาน 
ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
17. จำนวนการจัดตั ้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน ่ วยบร ิการปฐมภ ูม ิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

3,000 
หน่วย 
(ร้อย
ละ44) 

    

     ปฐมภูมิ (ศบป.) 

18. จำนวนประชาชนท ี ่มี
รายช ื ่ออย ู ่ ในหน ่วยบร ิการ      
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ 

30 
ล้านคน 

         ปฐมภูมิ (ศบป.) 

19. ร ้อยละของผ ู ้ป ่วยกลุ่ม 
เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก 
อ ส ม .  ห ม อ ป ร ะ จ ำ บ ้ า น                  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ร้อยละ 
75 

         ปฐมภูมิ (ศบป.) 

20. อัตราตายของผู ้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง และได้รับ
การรักษาใน Stroke Unit  

< ร้อย
ละ 7 

         Service plan 
สาขา Stroke 

21. อ ัตราความสำเร ็จการ
ร ั กษ า ผ ู ้ ป ่ ว ย ว ัณ โ ร คปอด 
รายใหม ่ 

ร้อยละ 
88 

         งานส่งเสริมฯ 

22. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในโรงพยาบาล (RDU) เป็นไป
ตามเกณฑที่กำหนด 

ร้อยละ 
50 

         Service plan 
สาขา RDU 

23. อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด 

อัตราการ
ติดเชื้อดื้อ
ยาใน
กระแส
เลือดไม่
เพิ่มขึ้น
จากปี
ปฏิทินที่
ผ่านมา 

         Service plan 
สาขา RDU 

24. อัตราตายทารกแรกเกิด
อาย ุน อยกว าหร ื อ เท ากับ  
28 วัน 

<3.6 ต่อ 
1,000 
ทารกเกิด
มีชีพ 

         Service plan 
สาขากุมาร 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย/ผลงาน 
ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
25. ร้อยละการให้การดูแล
ตามแผนการดูแลลวงหนา 
(Advance Care Planning) 
ในผู้ป่วยประคับประคอง 

อย่างมีคุณภาพ 

≥ร้อยละ 
50 

    

     Service plan 
สาขา 
Palliative care 

26. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู
สภาพดวยศาสตรการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ 
20.5 

         Service plan
สาขาแพทย์แผน
ไทยฯ 

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศราเขาถึงบริการ
สุขภาพจิต 

≥ ร้อยละ 
74 

         Service plan
สาขาจิตเวช 

28. อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ ≤ 8.0ต่อ
ประชากร
แสนคน 

         Service plan
สาขาจิตเวช 

29. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 

< ร้อยละ 
26 

         Service plan
สาขาอายุกรรม 

30. Refracture Rate < ร้อยละ 
20 

         Service plan
สาขาออร์โธฯ 

31. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่
กำหนด 

< ร้อยละ 
8 

         Service plan 
สาขาหัวใจและ
หลอดเลือด 

32.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง          
5 อันดับแรกไดร้ับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

≥ ร้อยละ
75 

         Service plan 
สาขามะเร็ง 

33. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี 
คา eGFR ลดลง  
< 5 ml/min/1.73m2/yr 

≥ ร้อยละ 
66 

         Service plan 
สาขาโรคไต 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย/ผลงาน 
ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
34. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจก
ชนิดบอด (Blinding Cataract) 
ได้รับการผาตัดภายใน 30 วัน  

≥ 
ร้อย
ละ 
85 

    

     Service plan 
สาขาจักษุ 

35. อัตราสวนของจำนวนผู้
ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก 

ผู้ป่วยสมองตายต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

เพิ่มข้ึนรอ้ย
ละ20จาก
อัตราส่วน
ของจำนวน
ผู้บริจาค
อวัยวะ
สมองตายที่
ได้รับการ
ผ่าตัดนำ
อวัยวะออก 
ต่อจำนวน
ผู้ป่วย
เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

         Service plan 
สาขาปลูกถ่าย
อวัยวะ 

36. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพ
ติดเข้าสูก่ระบวนการ
บำบัดรักษา ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องจนถึง
การติดตาม (Retention Rate) 

ร้อย
ละ 
58 

         Service plan 
สาขาจิตเวชและ
ยาเสพติด 

37. ร้อยละของ ผู้ป่วย 
Intermediate care  ได้รับ
การบริบาลฟ้ืนสภาพและ
ติดตามจนครบ6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20  
กอนครบ 6 เดือน 

≥ 
ร้อย
ละ 
70 

         Service plan 
สาขา IMC 

38. ร้อยละของผู้ป่วยที่เขารับ
การผาตัดแบบ One Day 
Surgery 

≥ 
ร้อย
ละ 
20 

         Service plan 
สาขาศัลยกรรม 

39. ร้อยละของการ  
Re-admit ภายใน 1 เดือน 
จากการผาตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดี
และหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผาน
การผาตัดแผลเล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : MIS) 

<  
รอย
ละ 5 

         Service plan 
สาขาศัลยกรรม 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย/ผลงาน 
ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
40. โรงพยาบาลมีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ 

ครบ
ตาม
เกณฑ์ 

    
     เภสัชกรรม/ 

OPD/ แพทย์
แผนไทย 

41. อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage 
level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาล (ทั้งที่ ER และ 
Admit) 

< 
ร้อย
ละ 
12 

         Service plan 
สาขาอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

42. ร้อยละของประชากร
เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ไม่ต่ำ
กว่า
ร้อย
ละ 
26.5 

         Service plan 
สาขาอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

43. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ ER 
คุณภาพ 

ร้อย
ละ 
50 

         Service plan
สาขาอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

44. ผลการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 

ร้อย
ละ 
100 

         ปฐมภูมิ 

45. อัตราการการใช้ยา
สมุนไพรในคลินิกแพทย์แผน
ไทย มาตรฐานตามที่กำหนด 

ร้อย
ละ 3 

         เภสัชกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence and Quality of Work-life) 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย/ผลงาน 
ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
46. ร้อยละบุคลากรที่มีความ
พรอมรองรับการเขาสู่ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นไดร้ับการพัฒนา 

ไม่
น้อย
กว่า
ร้อย
ละ 
80 

         คณะกรรมการ
HRM 

47. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
องคกรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 

ร้อย
ละ 
70 

         คณะกรรมการ
HRD 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
(Good Governance Excellence) 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย/ผลงาน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

48. โรงพยาบาลสงขลาผ่าน
เกณฑการประเมิน ITA 

ร้อย
ละ 
92 

         ก.บริหาร 
(นิติกร) 

49. โรงพยาบาลสงขลาผ่าน
เกณฑการตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

ร้อย
ละ 

100 

         ก.บริหาร 
(นิติกร) 

50. โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินเกณฑ์คุณภาพ และ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน AHA 

ร้อย
ละ 

100 

         ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

51. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑการพัฒนาคุณภาพ        
รพ.สต.ติดดาว  

ร้อย
ละ 
75 

         ปฐมภูมิ (ศบป.) 

52. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ
คุณภาพข้อมูลระดับจังหวัด 

 

ร้อย
ละ 
80 

         คณะกรรมการ
IM 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย/ผลงาน 
ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
53. โรงพยาบาลมีบริการรับ
ยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยาอิเล็ก 
ทรอนิกส (e-prescription) 

ร้อยละ 25          ก.เภสัชกรรม 

54. โรงพยาบาลสงขลาผ่าน
การประเมิน HAIT 

ระดับ 2 ขึ้น
ไป 

         ก.งานประกัน
สุขภาพ 

55. จำนวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม่
หรือทีพั่ฒนาต่อยอด 

อย่างน้อย 
12 เรื่อง 

         ผู้ช่วย ผอก.ด้าน
นวัตกรรม/ 
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

56. ระดับวิกฤตทางการเงิน
(Risk Score) 

ไม่เกินระดับ
2 

         การเงิน 
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ระยะเวลาที่นำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ (Roadmap) 

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) เน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) ที่เนน้สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ ตามนโยบาย 3S 
คือ  
                 

     Structure (ด้านโครงสร้าง) ให้มีความเข้มแข็ง ความพร้อมด้านอาคารสถานที่    
                ความสะดวกสบาย และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเยียวยาผู้รับบริการ 

 

Service (ด้านบริการ) พัฒนาบริการทั้งเชิงรุก เชิงรับ ระบบส่งต่อ ระบบให้คำปรึกษา ฯ     
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของระบบบริการที่ครอบคลุมทั้งในจังหวัดสงขลาและเครือข่าย 

บริการสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านข้อมูล การบริหารจัดการ การเงินการคลังที่มี 
ประสิทธิภาพ 

 

      Staff (ด้านกำลังคน) วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอ (เชิงปริมาณ) และมีคุณภาพ  
      เพ่ือรองรับระบบบริการ การบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรมีความสุข 

 
 

โดยระยะเวลาที่นำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ปี 2566 เน้นการพัฒนาตามนโยบาย 3 S ที่ตอบสนองจุดเน้นขององค์กร 4 ด้าน คือ  
1.บูรณาการการดูแล NCD ครบวงจร 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย Acute Care (5 กลุ่มโรค ได้แก่ Stroke STIMI Sepsis Newborn 

และ Cancer) 
3. บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4.การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 โดยการดำเนินงานมุ่งไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระยะสั้นที่ต้องดำเนินงานพัฒนาภายในปี 
2566 เป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาระบบบริการ โครงสร้าง และอัตรากำลัง
ของบุคลากร เพื่อลดความสูญเสียของประชาชนผู้รับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน มีความจำเป็น
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ต้องลงมือทำทันท ี 
 2. ระยะที่ 2 เป็นระยะเวลาการดำเนินงานที่พัฒนาต่อเนื่องจากระยะที่ 1 สามารถบรรลุตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ได้ภายในปีงบประมาณ2567 - 2568 โดยเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีความสำคัญที่ต้อง
ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2566 หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สามารถดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 – 2 ปี 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์  
 3. ระยะท่ี 3 เป็นระยะเวลาการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปีงบประมาณ        
2569 – 2570 โดยเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีความสำคัญท่ีต้องดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ระยะที่ 1-2 หรือ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงานในช่วงปลายของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์องค์กร 
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แผนภาพ ระยะเวลาที่นำไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ (Roadmap) 

 

 

 
การนำยุทธศาสตร์ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2566 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2566 – 2570 ครอบคลุมการดำเนินงานของโรงพยาบาล
สงขลาทุกมิติ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี และตอบสนองต่อตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ทุกด้านที่กำหนดไว้ เป็นการกำหนดทิศทาง ของแผนงาน โครงการและในแต่ละปี โดย นำเอาแนวทาง
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติโดยภายใต้แนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลา เพ่ือกำหนดทิศทางของ 

องค์กร ชี้แจงนโยบายการนำยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ           
แต่ละหน่วยงาน เพื ่อลดความทับซ้อนในการดำเนินการและทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน              
(เดือนกรกฎาคม 2565) 

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จัดประชุม เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมนำ ชี้แจง 

และถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา แก่ หัวหน้าภารกิจ  หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอ 
หัวหน้าฝ่าย (ดำเนินการวันที่  3 สิงหาคม 2565) 

3. หัวหน้าภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอ หัวหน้าฝ่าย นำนโยบายยุทธศาสตร์ถ่ายทอดสู่ 
การปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง 

4. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี กำหนดแนวทาง  
และเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละปี ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

5. ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด จัดทำแผนงานโครงการประจำปี ดำเนินกิจกรรมตามแผน  
และประเมินผลโครงการ 

6. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ และคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงขลา  
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุก 3 เดือน นำเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี และวิเคราะห์ผลโครงการ หากพบอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ที่อาจจะทำให้การดำเนิน
โครงการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีความล่าช้า  รายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณา
ตัดสินใจต่อไป 

  ระยะที่ 1           
ภายใน                    

พ.ศ. 2566 

• โครงการเร่งด่วนเพื่อลด
ความสูญเสียของ
ผู้รับบริการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน 

• ดำเนินการได้ทันที 

ระยะที่ 2            
ภายใน                 

พ.ศ. 2567 - 2568 

• โครงการต่อเนื่องจากปี 
66 

• โครงการท่ีสามารถ
ดำเนินงานภายใน
ระยะเวลา 1 - 2 ปี 

ระยะที่ 3               
ภายใน                     

พ.ศ. 2569 - 2570 

• โครงการต่อเนื่องจาก
ระยะท่ี 1 – 2 เพื่อ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

• โครงการท่ีสามารถ
ดำเนินงานภายในช่วง
ปลายของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 
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ภาคผนวก 
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ผังข้ันตอนการจัดทำและดำเนินการอนุมัติโครงการ 
 

ผังขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

 

ประกาศแผนเงินบำรุงท่ี สสจ. อนมุัต ิ

แจ้งในคณะกรรมการบริหาร รพ./ 
แจ้งเวียนหน่วยงาน และประกาศหน้า 
Web site รพ. 
 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ    
(งานแผนงานโครงการ) 

หน่วยงานเขียนโครงการ/ 
ขออนุมัติจัดทำโครงการตามแผนให้แล้ว
เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 

- หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
 

ตรวจสอบโครงการตามแผนเงินบำรุง 
และบันทึกข้อมูลในระบบของงาน
แผนงานโครงการ 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
(งานแผนงานโครงการ) 

ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ  
 
 
 
 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 

(งานแผนงานโครงการ) 

ลงทะเบียนโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร/์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 

(งานแผนงานโครงการ) 

ส่งการเงินตรวจสอบค่าใช้จ่าย ก่อน
นำเสนอ ผอก.รพ.พิจารณาอนุมัต ิ

 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
(งานแผนงานโครงการ       
- กลุ่มงานการเงิน 

ส่งโครงการทีไ่ดร้ับการอนุมตัิจาก ผอก.
รพ. เพื่อออกเลขภายนอก ส่งออกไปยัง 
สสจ. เพื่ออนุมตัิโครงการ 
 

- หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

สสจ.พิจารณาอนุมัติ / แก้ไข โครงการ
ตามเสนอ 

- สสจ. ( กลุม่งาน
ยุทธศาสตร์ฯ /งาน
ตรวจสอบภายใน ) 

 
 

หน่วยงานดำเนินงานตามโครงการที่
ได้รับการอนุมัต ิ
 

- หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
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ผังข้ันตอนการรายงานผลการดำเนินโครงการ  

ผังขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตรฯ์ (งานแผนงาน
โครงการ) ส่งคืนโครงการทีไ่ดร้ับการ
อนุมัติจาก สสจ. ให้หน่วยงานเจา้ของ
โครงการรับไปดำเนินงานต่อ 
 
 
 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
(งานแผนงานโครงการ) 

ดำเนินงานตามโครงการที่ไดร้ับการ
อนุมัติจาก สสจ. 

-หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

สรุปผลการดำเนินงาน ส่งกลับกลุม่งาน
ยุทธศาสตร์ฯ(งานแผนงานโครงการ) เพื่อ
ตรวจสอบงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
และบันทึกค่าใช้จ่าย 

-หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
-กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
(งานแผนงานโครงการ) 

ดำเนินการตามแผนเบิกจ่ายงบประมาณ -หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


