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บทน ำ 

เนื่องด้วยแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 32559-2562 จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2562 นั้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนางานด้านการบริหารกลยุทธ์ของโรงพยาบาลสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้การบริหารราชการจะต้องมีเปูาหมายชัดเจนมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการและต้องมีการจัดท าแผนการท างานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจได้อย่างชัดเจน  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็น
หน่วยขึ้นตรงของกรมแพทย์ทหารเรือ มีภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คือ ให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและฟื้นฟู
สมรรถภาพแก่ ข้าราชการกลาโหมและครอบครัว ตลอดจนประชาชนท่ัวไป และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และท าการวิจัย ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และสอดคล้องกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์ของ
กองทัพเรือ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารเรือ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ รพ.ฯ คือ กระบวนการวางแผนเพื่อการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคต

ขององค์กร  เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้การบริหาร

และการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามหลักการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ซึ่งเน้นให้

หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อให้ทุก

หน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ของ รพ.ฯ ต้องสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ  แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานขององค์กรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กรที่เคยมีมาในอดีตจะเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไป  ผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต้องมีความเข้าใจในพลวัตรที่เกิดขึ้น  เพื่อที่สามารถก าหนด

ทิศทางและการน าพาองค์กรไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะปรับไปสู่การ

บริหารงานในระบบใหม่ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการบริการทางการแพทย์ การบริหารงานบุคคล  ระบบการเงินและงบประมาณ 

ควบคู่ไปกับการสร้างระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้  ดังนั้นผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีแนวทางและวิธีการในการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทั้งการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และเปูาหมายขององค์กร 

เพื่อให้บรรลุในเปูาหมายขององค์กรที่ได้วางไว้  

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พ  .ศ  . 2563-2566 ฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติราชการของ นขต .รพ และคณะกรรมการต่างๆ ของ รพ.ฯ   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาหน่วย และ
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่ือมโยงอย่างมีบูรณาการ สามารถใช้เป็นแนวทางการติดตาม ประสิทธิผล ความก้าวหน้าในภาพรวมของ
โรงพยาบาล ส่งผลผลิตที่ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  พร้อมมุ่งสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์  “สถำบยนทำสาำราพทยบาถส
าถสทยพุรีถทื่มืรเณภำพรกดยบปรกุทศาลกุป็นุลิศทำสด้ำนบริหำรจยดาำร” ในที่สุด 

       
  พลเรือตรี 

                    ผู้อ านวยการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
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สำรบยญ 

บทน ำ 

สำรบยญ 

 ความเป็นมาของโรงพยาบาลสมเดจ็พระปิ่นเกล้า พร. 

 จากอดีตสู่ปจัจุบัน 

 ก้าวสู่อนาคต 

 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 สรุปผลส ารวจการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 

 10 อันดับจุดแข็งของโรงพยาบาล 

 10 อันดับจุดอ่อนของโรงพยาบาล 

 10 อันดับโอกาสพัฒนาของโรงพยาบาล 

 10 อันดับภัยคุกคามของโรงพยาบาล 

 10 ปัจจัยที่มผีลกระทบกับการด าเนินการของโรงพยาบาล 

 SWOT Position 

 TOWS Analysis 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  ปี 2563-2566 

 แผนที่ยุทธศาสตร์ (PINKLAO Strategy Map) ปี 2563-2566 

 ตารางสรุปเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดเปาูประสงค์ และกลยุทธ์  

 ตารางรายละเอียดตัวช้ีวัดเปูาประสงค์และคา่เปูาหมาย  

 ตารางโครงการตามแผนยุทธศาสตร ์ 

ภำรผนวา 

กระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิ่นเกล้า พร. ประจ าปี 2563-2566 
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รวำมุป็นมำาถสโรสพยำบำลสมุด็จพรกปิ่นุาล้ำ  พร. 

จำาถดืตสู่ปัจจเบยน 
 

ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา พลเรือเอกหลวงสินธุ์สงครามชัย (สินธุ ์กมลนาวิน) ผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยนั้นเห็นว่า
กรมแพทย์ทหารเรือและสถานพยาบาลของทหารเรือ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีปากคลองมอญ ธนบุรี มีบริเวณคับแคบและอยู่ในเขต ยุทธศาสตร์อาจไม่
ปลอดภัยจากการถูกโจมตี จึงมีความประสงค์ให้ย้ายที่ตั้ง โดยเลือกพื้นที่ต าบลบุคคโลเป็นที่ตั้งใหม่ บนพื้นที่ 122 ไร่ 2 งาน ก่อสร้าง
โรงพยาบาลและได้รับอนุมัติจาก กองทัพเรือให้ช่ือว่า โรสพยำบำลทหำรุรีถบเรรโล เปิดท าการในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2500 
ประกอบด้วยตึกอ านวยการ ตึกสูตินรีเวชกรรม ตึกผ่าตัด โรงครัว เรือนพักพยาบาล บ้านพักแพทย์ในระยะแรก และมีการก่อสร้างตึกเด็ก
เพิ่มเติมในเวลาต่อมา วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือโรงพยาบาลทหารเรือบุคคโล
เป็น “โรสพยำบำลสมุด็จพรกปิ่นุาล้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
ที ่2 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่4 และทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์แรกของประเทศไทย 

 

ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของกองทัพเรือท่ีให้การดูแลรักษาพยาบาลก าลังพล 
กองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนท่ัวไป ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น ในคุณภาพการรักษา เป็นที่เช่ือถือและยอมรับมาโดยตลอด ทั้งนี้
เกิดจากความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อความเป็นเลิศด้านการ
รักษาพยาบาล ท าให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 โดยได้รับการต่ออายุการ
รับรองคุณภาพ สถานพยาบาลดังกล่าวต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน 
 

า้ำวสู่ถนำรต 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ พร. เป็นโรงพยาบาลคุณภาพของประเทศและมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง มีพันธ
กิจ ในการรักษาพยาบาลข้าราชการกลาโหม พลเรือน ลูกจ้าง คนงาน ตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ 
และฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และท าการวิจัย เพื่อพัฒนางานบริการ และวิชาการ โดยก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิ่นเกล้า ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ให้
เป็นไปตามนโยบาย โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของรัฐบาล โดยมีแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านจักษุกรรม  แผนงานพัฒนา
ศักยภาพด้านหัวใจ แผนงานพัฒนาด้านโรคสมอง  และแผนด้านเวชศาสตร์ใต้น้ าและความกดดันบรรยากาศสูง   

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นโรงพยาบาลขนาด ๗๕๐ เตียง ปัจจุบันเปิดด าเนินการรับผู้ปุวยในได้  
๔๓๑ เตียง ประกอบด้วย เตียงผู้ปุวยใน จ านวน ๓๙๑ เตียง เตียงผู้ปุวยวิกฤต จ านวน ๒๕ เตียง  เตียงรอคลอด จ านวน ๑๐ เตียง เตียง
คลอด จ านวน ๕ เตียง 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบัน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าพัฒนาศักยภาพด้านการ
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยนอกปีละประมาณหกแสนราย ปัจจุบันสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 
พร. ประกอบด้วยอาคารผู้ปุวยนอก อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร ๑๐๐ ปี อาคารเทียม 
เชิดบุญเมือง อาคารรังสีวิทยา อาคารเภสัชกรรม อาคารตรวจโรคฉุกเฉิน อาคารสโมสรโรงพยาบาล ห้องรับรองนายทหารช้ันผู้ใหญ่ 
อาคารทันตกรรม อาคารพยาธิวิทยา อาคารนิติเวชวิทยา อาคารสโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 
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ถำรำรผู้ปุวยนถา เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิของกรมแพทย์ทหารเรือ ในด้านบริการ จะให้บริการ
ตรวจ รักษาพยาบาลแบบผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรม ห้องตรวจระบบ
ประสาท ห้องตรวจต่อมไร้ท่อ ห้องตรวจข้อและรูมาติสซั่ม ห้องตรวจโลหิตวิทยาและเนื้องอก ห้องเคมีบ าบัด ห้องตรวจโรคผิวหนังและ 
กามโรค ห้องตรวจระบบทางเดินอาหาร ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม คลินิกให้ค าปรึกษา ห้องตรวจ
ประกันสังคม และประกันสุขภาพ ห้องตรวจทันตกรรม ห้องตรวจสุขภาพคลินิกอาชีวเวชกรรม คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

ถำรำรพิุรรำกหบาลกบ ำบยดโรร เป็นอาคารที่เช่ือมต่อกับอาคารผู้ปุวยนอก ให้บริการการตรวจรักษาพยาบาลแบบผู้ปุวย
นอกและการวินิจฉัยเฉพาะด้าน ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ประกอบด้วย ห้องตรวจโรคศัลยกรรม ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม
ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก ห้องตรวจโรคสูติ นรีเวชกรรม ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ห้องตรวจโรคจักษุกรรมและศูนย์รักษา
สายตาศรีศิริ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ  หอผู้ปุวยวิกฤตโรคหัวใจ (Cardiac Intensive Care Unit) ห้องผ่าตัด กลุ่มงาน
วิสัญญีกรรม หอผู้ปุวยวิกฤตศัลยกรรม ห้องตรวจโรคไตและห้องไตเทียม กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา ศูนย์นมแม่ คลินิกแก้ไข
การพูดและบ าบัดเสียง ห้องจ่ายยา ผู้ปุวยนอก และห้องเจาะเลือด เป็นต้น 

ด้ำนาำรให้บริาำรรยาษำพยำบำลผู้ปุวยในาถสโรสพยำบำลนย้น ที่ผ่านมาพบปัญหาในปัจจุบัน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
สามารถรับผู้ปุวยไว้รักษาตัวใน รพ.ฯ ได้ จ านวน ๑๕,๐๐๐ ครั้ง/ปี จ าเป็นต้องเพิ่มอีกประมาณร้อยละ ๒๕ หรือ ๑๕๐ เตียง และเมื่อ
น ามาพิจารณาตามอัตราส่วนพ้ืนท่ีบริการที่เหมาะสม ตามมาตรฐานพื้นที่บริการผู้ปุวยนอกต่อผู้ปุวยใน  ๖ : ๔ สัดส่วนพื้นที่บริการของ 
รพ.ฯ. เมื่อเปิดท าการอาคารผู้ปุวยนอก และอาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรคฯ เท่ากับ ๘๘,๐๐๐ : ๔๔,๐๐๐ เท่ากับ ๘:๔ หรือ ๒:๑  และ
เมื่อ รพ.ฯ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามาตรฐานโรงพยาบาล เพื่อให้ได้การรับรองเป็น รพ.มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด จ าเป็นต้องเพิ่มพื้นที่บริการผู้ปุวยในเพิ่มเติมประมาณ ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร ประมาณ ๒๐๐ เตียง ซึ่งเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 
ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ 1) ก าลังพลทุกระดับและครอบครัวร่วมทั้งผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับการบริการด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพ โดยทัดเทียม มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2)ประชาชนได้รับการบริการด้าน
สุขภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ โดยทัดเทียมกัน ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ สมศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และ 3)รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. มีเตียงเพิ่มขึ้นอีก จ านวน ๒๒๘ เตียง สามารถรับตัวผู้ปุวยในไว้รักษาตัวใน
โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละประมาณ ๘,๔๓๖ ราย  
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นถาจำานื้ยยสมืาำรา่ถสร้ำสทื่ส ำรยญถืา ได้แก่ การก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล  เพื่อเป็นที่พักให้บุคลากร

ทางการแพทย์อยู่ใกล้โรงพยาบาล ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ทั้งในสถานการณ์ปกติ
และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรองรับผู้ปุวยจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ ท าให้บุคลากรทางการแพทย์มี
ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 
 

าำรา่ถสร้ำสุดินุชี่ถม ระหว่างอาคารการรักษาผู้ปุวยนอกและงานการรักษาผู้ปุวยใน โดยเป็นอาคารสูง 3 ช้ัน ใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างทั้งสิ้น  50 ล้านบาท  มีระยะเวลาในการด าเนินการ 240 วัน โดยเริ่มด าเนินการประมาณ  มี.ค.62 – ก.ย.62 และสามารถ
ใช้งานได้ประมาณ  ต.ค.62  
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ด้ำนาำรพยฒนำสู่าำรุป็นสถำบยนทำสาำราพทยบนย้น กรมแพทย์ทหารเรือ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และ
ผลิตแพทย์ ที่องค์ความรู้เฉพาะด้านทั้งก่อนปริญญาและหลังปริญญาทางการแพทย์  ด้านการผลิตนักศึกษาแพทย์ ได้มีความพยายาม
มากกว่า ๔๐ ปี ในการผลิตแพทย์ก่อนปริญญาโดยเป็นสถาบันหลักร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ก็ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น จึงมีเพียงข้อตกลงรับแต่นักศึกษา
แพทย์ช้ันปีที่ ๖ (Extern) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาฝึกศึกษาอบรมให้ความรู้ในบาง
สาขาวิชา ส่วนงานการผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (การศึกษาหลังปริญญา) กรมแพทย์ทหารเรือ โดย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
ได้ด าเนินการ เปิดอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านศัลยกรรม
ทั่วไป ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือและระบบสาธารณสุขของประเทศจ านวนมาก ปัจจุบันกรมแพทย์ทหารเรือโดย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ได้
เปิดอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพิ่มเติมอีก ๔ สาขา คือ แพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรเวชกรรม แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ปูองกันแขนงเวชศาสตร์ทะเล และแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เตรียมความพร้อมโดยการจัดตั้งส านักงานแพทยศาสตรศึกษาในปี งป.๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาไปสู่  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. หรือ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษากรมแพทย์ทหารเรื อเมื่อได้ข้อตกลงเรื่องการผลิต
นักศึกษาแพทย์กับสถาบันใดสถาบันหนึ่งและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์การสอน บุคลากร อาจารย์แพทย์ การเปิดระบบ Training แพทย์ประจ าบ้าน เพื่อรองรับระบบการผลิตนักศึกษา
แพทย ์

าผนาำรด ำุนินสำนรวำมร่วมมีถในาำรผลิตาพทยบาลกบเรลำารทำสด้ำนวิทยำศำสตรบสเาภำพรกหว่ำสาถสทยพุรีถ ายบ 
มหำวิทยำลยยบูรพำ คือ ปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงส านักงาน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ห้องฝึกอบรมทักษะระบบจ าลองทางการแพทย์ ปรับปรุงอาคารหอพัก เพื่อรองรับนักศึกษาแพทย์ปี 4 มาศึกษา                      
ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2565 
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ศูนยบหยวใจ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 และพัฒนาการบริการรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจและบุคลากรเพื่อ

ความเช่ียวชาญด้านหัวใจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันให้บริการรักษาโดยการฉีดสี ท าบอลลูน ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ 

(Percutaneous Coronary Intervention;PCI) การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และท าหัตถการสวนหัวใจเร่งด่วนในผู้ปุวยหัวใจ

ขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ชนิด STEMI ผ่านทางข้อมือแบบ Default Radial Access เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มใช้เครื่องฉีดสี 

Optical Coherence Therapy เพื่อวัดขนาดรอยตีบในหลอดเลือด เริ่มใช้เครื่อง Fractional Flow Reserve เพื่อดูการไหลเวียนของ

เลือด ในหลอดเลือดแดง Coronary  เริ่มใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ ๑๒ Lead ที่ต่อกับระบบ HIS และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ โครงการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อความเช่ียวชาญด้านหัวใจ ศูนย์หัวใจได้รับรางวัลการพัฒนาการบรกิารที่เป็นเลิศ ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลบริการ

ภาครัฐแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2559 (ในระดับดี) จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยผลงานท่ีได้รับรางวัล คือ 

“ค าตอบของหัวใจ ชีวิตปลอดภัยสวนหัวใจผ่านข้อมือ” The Answer of The Heart “Radial Access Primary PCI : Safe Life in 

the Wrist” ศูนยบหยวใจใหก้ารบริการครบวงจรแบบ One Stop Service ภายในศูนย์ประกอบด้วย 1) ห้องตรวจผู้ปุวยนอกโรคหัวใจและ

หลอดเลือด 2) ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด 3) หอผู้ปุวยวิกฤตโรคหัวใจ ให้บริการดูแลผู้ปุวยหลังท าบอลลูนขยายหลอด

เลือดหัวใจ 4) สวนรักษ์หัวใจเป็นสถานที่ส าหรับการท ากายภาพบ าบัด และออกก าลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ทั้งนี้ศูนย์หัวใจมี

แผนการพัฒนาหน่วยงานให้มีความสอดรับกับโลกเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปไกล โดยการน า Application เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมการ

ดูแลตนเองส าหรับผู้ปุวยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 

นอกจากศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้เปิดหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกเพื่อให้การรักษาแก่ผู้ปุวยที่ไม่

สามารถรักษาได้ด้วยการท าบอลลนูโดยการผ่าตัดท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft Surgery; CABG)  ซ่ึส

หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกมีประสบการณ์การผ่าตัดใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า มากกว่า 500 ราย ได้รับรางวัลนวัตกรรมการ

บริการระดับดีเด่น จากผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ 

“โครงการบริการร่วมรักษาการผ่าตัดหัวใจของทีมผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือกับโรงพยาบาลศิริราช 

และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์”  
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 ศูนยบุวชศำสตรบรวำมดยนบรรยำาำศสูส ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ให้บริการผู้ปุวยกลุ่มโรคที่เกิดจากการ

ปฏิบัติการใต้น้ า และโรคที่มีภาวะบ่งช้ีในการรักษาด้วยการให้ออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง ตามที่สมาคมเวชศาสตร์ใต้น้ าและความ

ดันบรรยากาศสูง (UHMS) ก าหนด เช่น พิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ กลุ่มแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวาน แผลหายยาก แผลเนื้อ

กระดูกกรามตาย เนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บจากฉายรังสีรักษา แผลไหม้จากความร้อนการติดเช้ือของเนื้อเยื่ออ่อนรุนแรงจากแบคทีเรียกิน

เนื้อ ฝีในสมอง การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการบดขยี้และการขาดเลือดของรยางค์  ภาวะเส้นเลือดแดงจอตาอุดตัน เป็นต้น การบ าบัด

ด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง คือการให้ผู้ปุวยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100 % ภายใต้ความดันบรรยากาศที่สูงกว่า

ระดับน้ าทะเล ในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ท าการติดตั้งห้องปรับ

แรงดันบรรยากาศสูงที่มีความทันสมัย มีขนาดใหญ่สามารถให้การรักษาผู้ปุวยได้ครั้งละ 30 คน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีการ

เตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถให้บริการผู้ปุวยอาการหนักที่จ าเป็นต้องให้การรักษาด้วยออกซิจน

ความดันบรรยากาศสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช

ด าเนินมาทรงเปิด“ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง”เมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559  ทั้งนี้ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศ

สูงได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดี  โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 

พ.ศ.2560 ผลงานที่ได้รับ คือ “ Fast for Life – HBOT ทางด่วนแห่งชีวิต " แสดงให้เห็นว่าการรักษาทุกขั้นตอนด าเนินการภายใต้การ

ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ใต้น้ า นอกจากการบริการที่ดีแล้ว ศูนย์เวชศาสตร์

ความดันบรรยากาศสูง ได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงส าหรับการรักษา ของสมาคมเวชศาสตร์ใต้น้ าและ

ความดันบรรยากาศสูง ประเทศสหรัฐอเมริกา (Undersea  and Hyperbaric Medicine Society) เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

  ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงมีแผนพัฒนาการเก็บข้อมูลผู้ปุวยที่เข้ารับการบ าบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงใน

ระบบดิจิตอลเพื่อการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบสามารถน าข้อมูลมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน การรักษา การบริการรวมถึงการศึกษาวิจัยทาง

การแพทย์ต่อไป 

ศูนยบจยาษเารรม เป็นหน่วยตติยภูมิช้ันสูงให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยโดยจักษุแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์จอตาและจุดภาพชัด R-MaC (Retina and Macular Center) ศูนย์ต้อหิน (Glaucoma 
Center) ศูนย์รักษาสายตาศรีศิริ (Srisiri Refractive Surgery Center) และงานด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาและโพรงเบ้าตา 
(Oculoplastic Surgery เดิมศูนย์จักษุกรรมให้บริการผู้ปุวยนอกจักษุกรรมที่อาคาร 100 ปีช้ัน 5 มีผู้มารับบริการปริมาณมากในสถานที่
ค่อนข้างคับแคบ ปัจจุบันศูนย์จักษุกรรมย้ายมาเปิดให้บริการที่ ช้ัน 2 อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค ตั้งแต่เมษายน 2560 

ศูนย์รักษาสายตาศรีศิริให้บริการรักษาผู้ที่มีสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง) ครบวงจรด้วยการท า 

LASIK ซึ่งมีหลายวิธีดังนี้ ReLEX SMILE (Refractive Lenticule Extraction), FemtoLASIK (Bladeless LASIK), PRK 

(Photorefractive Keratectomy) , การรักษาเลสิกแบบใช้ใบมีด Microkeratome และการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (ICL)  ปัจจุบันศูนย์

รักษาสายตาศรีศิริได้น าเครื่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax และเครื่อง Excimer Lase รุ่น MEL 90 ของ Carl Zeiss ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยที่สุดมาใช้ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เครื่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax ใช้พลังงานใน

ระดับต่ า (<0.2 microjoules) และความถี่ในการยิงเลเซอร์สูง (500 Hertz) ในการแยกช้ันกระจกตา มีลักษณะอ่อนโยนขณะสัมผัสกับ

กระจกตา ไม่ท าอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง รู้สึกสบายตาในระหว่างการผ่าตัด ตาไม่แดงช้ าหลังผ่าตัด พักฟ้ืนสั้น กระจกตาสมานตัวเร็ว 

และ Excimer Laser รุ่น MEL 90 เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นสั้นระดับ ultraviolet (193nm) เป็นเลเซอร์แบบเย็น ขัดกระจกตาโดย
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การสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของกระจกตาเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาถึงระดับให้ความมั่นใจว่าให้ผลการรักษาได้เป็นอย่างดี  

และมีความถี่ในการยิงเลเซอร์ 2 ความถี่ คือ 250 Hz และ 500 Hz เลือกตามความเหมาะสมของวิธีผ่าตัด ด้วยความถี่ที่สูงท าให้ใช้

ระยะเวลาในการท าผ่าตัดน้อย (เพียง 13 วินาที ต่อการรักษาสายตาสั้น 100 หรือ 1 diopter) มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวของตา

ขณะท าการยิงเลเซอร์ (eye tracker system) ได้อย่างแม่นย า 

ศูนยจ์ักษุกรรมวางแผนพัฒนาศักยภาพของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพด้านการรักษาบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยวางแผนท า
โครงการคลินิกสายตาเลือนราง โครงการวิจัยร่วมกับเวชศาสตร์แรงดันบรรยากาศสูงในกลุ่มโรคเส้นเลือดแดงจอตาอุดตัน( Central 
retinal artery occlusion) และพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยเส้นเลือดจอตาอุดตัน แบบไร้รอยต่อ 
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โรรสสร้ำสโรสพยำบำล 
  

 

                      

    

 

    

 

• าผนาธเราำร  

• ส ำนยาสำนา ำลยสพล  
• ส ำนยาสำนนโยบำยาลกยเทธศำสตรบ  
• ส ำนยาสำนโรรสาำราลกสบปรกมำณ 
• าลเ่มสำนส่สา ำลยสบ ำรเส  
• าลเ่มสำนพยสดเ  
• ส ำนยาสำนผู้ถ ำนวยาำร  
• าลเ่มสำนปรกชำสยมพยนธบ  
• ส ำนยาสำนผลปรกโยชนบ  
• ส ำนยาสำนสถิติทำสาำราพทยบ  
• ศูนยบรยบบริจำร  
• ส ำนยาสำนาพทยบศำสตรบศึาษำ 
• ศูนยบสยนติวิธืาลกบริหำรรวำมุสื่ยส  

• าลเ่มสำนศยลยารรม 

• าลเ่มสำนถำยเรุวชารรม 
• าลเ่มสำนสูตินรืุวชารรม 
• าลเ่มสำนาเมำรุวชารรม 
• าลเ่มสำนศยลยารรมารกดูา 
• าลเ่มสำนจยาษเารรม 
• าลเ่มสำนโสต ศถ นำสิาารรม 
• าลเ่มสำนุวชศำสตรบฉเาุฉิน 
• าลเ่มสำนรยสสืวิทยำ 
• าลเ่มสำนุวชศำสตรบฟื้นฟู 
• าลเ่มสำนวิสยญญืารรม 
• าลเ่มสำนนิติุวช 
• าลเ่มสำนปรกายนสยสรมาลกปรกายนสเาภ

ำพ 
• าลเ่มสำนถำชืวุวชารรม 
• าลเ่มสำนทยนตารรม 
• ศูนยบหยวใจ 
• ศูนยบสเาภำพ 
• ศูนยบุวชศำสตรบรวำมดยนบรรยำาำศสู

ส 
• ศูนยบสมถสาลกรกบบปรกสำท 

• ศูนยบรเณภำพ 

• าลเ่มสำนุภสยชารรม 
• หน่วยจ่ำยาลำสุวชภยณฑบปลถดุชี้ถ           

าลกุรรี่ถสมีถาพทยบ 
• ศูนยบปรกสำนบริาำรผู้ปวุย 
• ศูนยบสี่ถสำราลกสำรสนุทศ 
• าลเ่มสำนพยำธิวิทยำ 
• าลเ่มสำนุวชรกุบืยนาลกสิทธิาำรรยาษำ 
• าลเ่มสำนโภชนบ ำบยด 
• หน่วยานส่ส 
• หน่วยรยาษำรวำมปลถดภยย 
• าลเ่มสำนจ่ำยาลำสยเทธถำภรณบ 
• าลเ่มสำนบริาำร 

• ส ำนยาสำนฝำุยาำรพยำบำล 

• าลเ่มสำนบริหำราำรพยำบำล 
• าลเ่มสำนมำตรฐำนาลกพยฒนำรเณภำ

พาำรพยำบำล 
• าลเ่มสำนพยำบำลศยลยารรม 
• าลเ่มสำนพยำบำลถำยเรุวชารรม 
• าลเ่มสำนพยำบำลสูตินรืุวชารรม 
• าลเ่มสำนพยำบำลาเมำรุวชารรม 
• าลเ่มสำนพยำบำลศยลยารรมารกดูา 
• าลเ่มสำนาำรพยำบำลตรวจรยาษำพิุศ

ษทำสถำยเรุวชารรม 
• าลเ่มสำนพยำบำลจยาษเ-โสต ศถ 

นำสิาารรม 
• าลเ่มสำนพยำบำลผู้ปวุยทย่วไป-

ุวชศำสตรบฉเาุฉิน 
• าลเ่มสำนพยำบำลผ่ำตยด-วิสยญญืารรม 
• าลเ่มสำนพยำบำลผู้ปวุยวิาฤต 

•
าถ

สา
ำร

ุสิน
  

ฝุำยสนยบสนเนสำนบริหำร ฝุำยบริาำรสเาภำพ ฝุำยสนยบสนเนบริาำรสเาภำพ ฝุำยาำรพยำบำล 

โรรสสร้ำสถสรบารโรสพยำบำลสมุด็จพรกปิ่นุาล้ำ ารมาพทยบทหำรุรีถ 
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ผูร้ยบบริาำราลกผู้มสื่วนได้ส่วนุสืย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ุรรีถา่ำยบริาำรสเาภำพ 

• อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอด
ความรู ้

• มีระบบการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

• สถานท่ีฝึกงานปฏิบตัิเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ได้ตามมาตรฐาน 

• สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
เรียนรู ้

• มีการประสานงาน
เพื่อการดูแลผู้ปุวย
อย่างต่อเนื่อง 

• จัดบริการที่มีคณุภาพแก่
ผู้ประกันตน / ประชาชน /   
ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบประสานส่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 
ทันเวลา 

• ารมบยญชืาลำส 

• ต้นสยสายด 

• ปรกายนสยสรม 
• ปรกายนสเาภำพ 
• ุสินสด 

 

 สนับสนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ในภารกิจ 

 ปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ ทร.และ พร. 

 ให้การบริการสุขภาพแก่ก าลังพลและครอบครัวอย่างครบวงจร 

 เป็นสถาบันทางการแพทย์ของกองทัพที่ทัดเทียมกับโรงพยาบาลต่างๆ ของเหล่าทัพ 

 ใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

• สนส.ปรกายนสยสรม 

• สนส.ปรกายนสเาภำพ 
• ารมบยญชืาลำส 

• นยาศึาษำาพทยบ 
• วิทยำลยยพยำบำล

าถสทยพุรีถ 
• โรสุรืยนนำวิาุวชาิจ 
• สถำบยนาำรศึาษำท่ืส่ส

นยาศึาษำฝึาสำน 

• ได้รับการรักษาพยาบาลที่มคีุณภาพ 

• ความสะดวกรวดเร็วให้บริการ 
• การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
• สถานท่ีและสภาพแวดล้อมการรักษาท่ีสะอาดไม่แออัด 
• ความสะดวกในการเบิกจา่ยค่ารักษาไม่ต้องส ารองเงินจ่าย 
• ไม่ต้องช าระส่วนเกินในการรักษาพยาบาล 
• การจัดบริการที่เอื้อต่อผู้ประกันตน 
• ได้รับการรักษาและยาที่ทัดเทียมกบัสิทธิอ่ืนๆ 
• ค่ารักษาพยาบาลราคาที่เหมาะสมสามารถใช้บัตรเครดิตได้ 

ถสรบารต่ำสๆ สถำบยนาำรศึาษำ 

า ำลยสพล ทร.าลกรรถบรรยว 

พลุรีถน 

าถสทยพุรีถ 
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สรเปผลาำรวิุรรำกหบปัจจยยทำสยเทธศำสตรบ 

คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประจ าปี 2563-2566 ได้อบรมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะท างานได้
รวบรวมปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของ รพ. ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภัยคุกคาม ตลอดจนความท้าทายทาง        
กลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาลเพื่อน ามาใช้ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และใช้ในการก าหนดแนวทางด าเนินของโรงพยาบาล 
ในปี 2563-2566 ต่อไปซึ่งผลเป็นดังนี ้
 

10 ถยนดยบจเดาา็สาถสโรสพยำบำล 
 

1. ช่ือเสียง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาโรคระดับตติยภูมิ โดยเฉพาะศูนย์หัวใจ ศูนย์จักษุกรรม ศูนย์เวช
ศาสตร์ความกดดันบรรยากาศสูง 

2. สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี อาคารสถานท่ีกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและทันสมัย 
3. เป็นโรงพยาบาลทหารที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์ของกองทัพเรือ 
4. ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ใจกลางเมืองเขตธนบุรี การคมนาคมสะดวก 
5. รพ. ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก เช่น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ISO อย่างต่อเนื่อง 
6. มีพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาศรมหมอพร พระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
7. ผู้บริหารมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลช้ันสูง (Center of excellence) 
8. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสามัคคี มีวินัย และมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 
9. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปุวยใน 14 ช้ัน (200 เตียง) ในปี พ.ศ.2562-2563 
10. การปรับโครงสร้าง ให้มีการกระจายอ านาจบริหารเป็น 4 ฝุาย ได้แก่ ฝุายบริหาร ฝุายบริการสุขภาพ ฝุายสนับสนุนบริการ

สุขภาพ และฝุายการพยาบาล   
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ชื่อเสียงประสบการณ์และความเชีย่วชาญด้านการดูแลรักษาโรคระดับตติยภูมิ  

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ด ี

เป็นโรงพยาบาลทหาร 

ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ใจกลางเมืองเขตธนบุรี การคมนาคมสะดวก 

รพ. ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก  

มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

มุ่งมั่นที่จะพัฒนา Center of excellence 

 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสามคัคี มีวินัย 

โครงการก่อสรา้งอาคารผู้ปุวยใน 14 ชั้น 

การปรับโครงสร้าง ให้มีการกระจายอ านาจ 
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10 ถยนดยบจเดถ่ถนาถสโรสพยำบำล 
 

1. การแก้ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเพียงของหน่วยงานเองยังขาดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบท่ียั่งยืนจากทีมผู้บริหารระดับสูง 

2. การพัฒนางานคุณภาพไม่ต่อเนื่อง มักเกิดการกระตุ้นเมื่อมีการตรวจคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

3. บุคลากรระดับวิชาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากพยาบาลมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงาน  อัตราการหมุนเวียนของบุคลากรวิชาชีพ
สูง (กลุ่มอัตราจ้าง) อาทิ เภสัชกร กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ 

4. ความไม่เสมอภาคในด้านความเจริญก้าวหน้าเเละค่าตอบแทนระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 

5. ขาดการเตรียมบุคลากรทดแทนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (กรณีเกษียณอายุ/ลาออก/โยกย้าย) 
6. เงินรายรับสถานพยาบาลมีแนวโน้มลดลง และมีรายจ่ายเพิ่มมากข้ึน ท าให้งบลงทุนด้านการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

อาจเป็นข้อจ ากัดในอนาคต 

7. ขาดความต่อเนื่องด้านนโยบายเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงเปลี่ยนบ่อย 

8. ระบบการให้ความดีความชอบหรือบทลงโทษไม่ชัดเจน ทุกคนส่วนใหญ่ได้1.5ขั้น (คนท างานน้อย คนท างานธรรมดาและคนที่
ท างานมากกว่าธรรมดาได้เท่ากัน) การพิจารณาบ าเหน็จสองขั้น ก าหนดปีเว้นปี 

9. ระบบบริหารราชการแบบรวมศูนย์อ านาจเป็นระบบแนวดิ่ง (Top Down) อ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารถือเป็นอ านาจ
สูงสุด 

10. ขาดความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่ข้อมูลทั้งระบบเช่ือมโยงกัน เช่น ระบบบริการผู้ปุวย 
ระบบยา หรือระบบงานคลัง ระดับการเข้าถึงข้อมูล ความครอบคลุม การน าข้อมูลมาใช้เพื่อวิเคราะห์ 
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ขาดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ 

การพัฒนางานคุณภาพไม่ต่อเนื่อง 

บุคลากรระดับวิชาชีพมีจ านวนไม่เพียงพอกบัภาระงาน   

ความไม่เสมอภาคในด้านความเจริญก้าวหน้า 

ขาดการเตรียมบุคลากรทดแทน 

เงินรายรับสถานพยาบาลมีแนวโน้มลดลง และมีรายจ่ายเพิ่มมากขึน้  

ขาดความต่อเนื่องด้านนโยบาย 

ระบบการให้ความดีความชอบหรือบทลงโทษไม่ชัดเจน 

ระบบบริหารราชการแบบรวมศูนย์อ านาจเป็นระบบแนวดิ่ง  

ขาดความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
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10 ถยนดยบโถาำสพยฒนำาถสโรสพยำบำล 
 

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้น 1)ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ 2)บริการเป็นเลิศ 3)บุคลากรเป็นเลิศ และ 4)บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

2. ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ ผลักดันการพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (เน้นการ
เป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้มาตรฐานวิชาชีพ) 

3. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางาน 

4. นโยบาย ทร. มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการดูแลก าลังพลเป็นหลัก 

5. มาตรฐาน/ระบบการรับรองคุณภาพ (PMQA/HA/TQA) มีข้อก าหนดเรื่องบุคลากรไว้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ด้านทรัพยากรบุคคล 

6. กระแสของการยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลสู่ระดับสากลเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
7. แนวโน้มการใช้บริการคลินิกนอกเวลาที่เพิ่มข้ึนของผู้ปุวยสิทธิจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางเป็นโอกาสในการขยายศักยภาพด้าน

การให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

8. นโยบายของ กพร. ท่ีส่งเสริม /สนับสนุนให้ทั้งส่วนราชการและหน่วยราชการพัฒนาองค์กรเพื่อสมัครเข้ารับการพิจารณาตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัลคุณภาพบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (TPSA) 

9. ในอนาคตจะมีการสร้างรถไฟฟูาใต้ดิน (โครงการรถไฟฟูาสายมีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ก าหนดสร้างปลายปี 2561 และ
เปิดบริการในปี 2567 

10. การเปิดต าแหน่งพนักงานราชการ/ข้าราชการพลเรือนกลาโหมท าให้ดึงบุคลากรให้อยู่ในองค์กรได้ 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ ผลักดันการพัฒนาความเป็นเลิศทาง… 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  

นโยบาย ทร. มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการดูแลก าลังพล 

มาตรฐาน/ระบบการรับรองคุณภาพมีข้อก าหนดเร่ืองบุคลากรไว้ชัดเจน  

กระแสของการยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลสู่ระดับสากล 

แนวโน้มการใช้บริการคลินิกนอกเวลาที่เพิ่มขึน้ 

นโยบายของ กพร. ที่ส่งเสริม /สนับสนุนให้ทั้งส่วนราชการ 

ในอนาคตจะมีการสร้างรถไฟฟูาใต้ติด 

การเปิดต าแหน่งพนักงานราชการ/ข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
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10 ถยนดยบโถาำสพยฒนำาถสโรสพยำบำล 
 

1. โครงสร้าง/การจัดสรรอัตราก าลัง ท าให้บุคลากรของ รพ. มีความก้าวหน้าทางช้ันยศช้า ท าให้ขาดขวัญก าลังใจ และเกิดการ
สูญเสียบุคลากร 

2. ปัญหาสมองไหลของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอัตราจ้างอื่นๆ ไปภาคเอกชน (และองค์กรกึ่งเอกชน) ที่ให้ค่าตอบแทนสูง
กว่า 

3. ความคาดหวัง ความต้องการ และทัศนคติของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโรงพยาบาลรัฐเปลี่ยนไป ความตื่นตัวของ
ผู้ใช้บริการเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ท าให้มีการร้องเรียน (ระบบการจัดบริการ) และฟูองร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
เพิ่มขึ้น 

4. ปัญหาคนต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเจ็บปุวยด้วยภาวะฉุกเฉินที่เข้ามารับบริการที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า  พร. มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ส่งผลให้ รพ. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งมีแนวโน้มว่าอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น 

6. ความรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลลบต่อ รพ. มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ
ผู้ใช้บริการและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในสังคม 

7. แนวโน้มการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของกรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบ
เบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางส าหรับผู้ปุวย การตรวจสอบการสั่งจ่ายยาของผู้ปุวยนอก รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่จะน าออกมา
ใช้ในอนาคต ท าให้รายได้ของโรงพยาบาลลดลง 

8. ภารกิจพิเศษต่างๆ จาก ทร.และ พร. มีมากท าให้กระทบต่อภาระงาน และขวัญก าลังใจ 

9. Profile ของบุคลากรใหม่ (Gen Y, Gen M) ที่มีความรักองค์กรน้อยลง ใช้เงินเก่ง มั่นใจเกิน ไม่อดทน ล้ าสมัย   อินเทรนด์ 
เป็นต้น ส่งผลให้บุคลากรกลุ่มนี้มีอายุงานสั้น 

10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศจาก แฮกเกอร์ (Hacker) และระบบความปลอดภัยของข้อมูล/ITยังมีความเสี่ยง 
(Spy WARE) 
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ความก้าวหน้าทางชั้นยศช้า ท าให้ขาดขวัญก าลังใจ  

ปัญหาสมองไหลของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอัตราจ้างอื่นๆ  

ความคาดหวัง ความต้องการ และทัศนคติของผู้รับบริการเปลี่ยนไป  

ปัญหาคนต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนซ่ึงเจ็บปุวยด้วยภาวะฉุกเฉิน 

แนวโน้มว่าอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น 

ความรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ (social media)  

แนวโน้มรายรับจากกรมบัญชีกลางลดลง  

กิจพิเศษต่างๆ จาก ทร.และ พร. มีมาก 

Profile ของบุคลากรใหม่ที่มีความรักองค์กรน้อยลง  

ความเส่ียงในความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศจากแฮกเกอร์  
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10 ถยนดยบปัจจยยทื่มืรกานนสูสสเด 
 

1. โครงสร้าง/ ช่ือเสียง ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญด้านการดูแลรักษาโรคระดับตติยภูมิ โดยเฉพาะศูนย์หัวใจ ศูนย์จักษุ
กรรม ศูนย์เวชศาสตร์ความกดดันบรรยากาศสูง 

2. โครงสร้าง/การจัดสรรอัตราก าลัง ท าให้บุคลากรของ รพ. มีความก้าวหน้าทางช้ันยศช้า ท าให้ขาดขวัญก าลังใจ และเกิดการ
สูญเสียบุคลากร 

3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งมีแนวโน้มว่าอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น 

4. ปัญหาสมองไหลของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอัตราจ้างอื่นๆ ไปภาคเอกชน (และองค์กรกึ่งเอกชน) ที่ให้ค่าตอบแทนสูง
กว่า 

5. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีเน้น 1)ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ 2)บริการเป็นเลิศ 3)บุคลากรเป็นเลิศ และ 4)บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

6. สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี อาคารสถานท่ีกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและทันสมัย 

7. ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ ผลักดันการพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (เน้นการ
เป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้มาตรฐานวิชาชีพ) 

8. ความคาดหวัง ความต้องการ และทัศนคติของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโรงพยาบาลรัฐเปลี่ยนไป  ความตื่นตัวของ
ผู้ใช้บริการเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ท าให้มีการร้องเรียน (ระบบการจัดบริการ) และฟูองร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
เพิ่มขึ้น 

9. เป็นโรงพยาบาลทหารที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์ของกองทัพเรือ 

10. ความรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลลบต่อ รพ. มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ
ผู้ใช้บริการและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในสังคม 

 

 
 

 จากนั้นน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ คือ  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ขององค์การเพื่อค้นหาแนวทางการ
ด าเนินงานสู่ความส าเร็จของโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงลง  ในการประเมินสมรรถนะนั้นถือว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้าง
ความยั่งยืนในการพัฒนา เนื่องจากท าให้รู้สภาพความเป็นจริงว่าโรงพยาบาลว่ามีสมรรถนะอยู่สว่นไหน จากนั้นน า SWOT Analysis ที่ได้
จับคู่ Matching เพื่อให้เกิดกลยุทธ์ในการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า TOWS Analysis 
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โครงสร้าง/ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 

ความก้าวหน้าทางชั้นยศช้า ท าให้ขาดขวัญก าลังใจ  

แนวโน้มว่าอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น 

ปัญหาสมองไหลของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอัตราจ้างอื่นๆ  

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี  

ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ  

ความคาดหวัง ความต้องการ และทัศนคติของผู้รับบริการเปลี่ยนไป  

เป็นโรงพยาบาลทหาร 

ความรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ (social media)  
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ทิศทำสถสรบารตำมาผนยเทธศำสตรบ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยยทยศนบ รพ.สมุด็จพรกปิ่นุาล้ำ ารมาพทยบทหำรุรีถ 2563-2566 

สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ 
 

ปรกุด็นยเทธศำสตรบ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการสู่มาตรฐานสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่สถาบันทางการแพทย์และการวิจัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความเป็นเลิศด้านบุคลากร 

 

พยนธาิจุพี่ถบรรลเวิสยยทยศนบ 
1) ให้บริการและพัฒนากระบวนงานบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพระดับประเทศแก่

ก าลังพลกองทัพเรือ ครอบครัวและประชาชน 
2) จัดการฝึกศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เพ่ือมุ่งสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานบริการและวิชาการ

ทางการแพทย ์
3) สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ 
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#โรงพยาบาลของทหารเรือที่อยูเ่คียงข้างประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตม็เปี่ยม ดว้ยคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity – Accountability) 

เตม็ก าลงั  ด้วยสมรรถนะที่เป็นเลิศ (Knowledge Management) 

เตม็ใจ       ให้บริการดุจญาติมิตร (Nice - Loving Organization) 

เตม็ที ่        ในทุกสถานการณ์เพ่ือสุขอนามัยที่ดีของประชาชน                                                                                         

                    (Patient Focus and patient Safety - Organization of Health Promotion) 
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ปรกุด็นยเทธศำสตรบุพี่ถายบุรลี่ถนวิสยยทยศนบ 

  

 

 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาองค์กรสู่สถาบันทางการแพทย์และการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาความเป็นเลิศด้านบุคลากร 

โรงพยาบาลของทหารเรอืทีอ่ยูเ่คยีงขา้งประชาชน 
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ตำรำสสรเปุปูำปรกสสรบ ตยวชื้วยดุปูำปรกสสรบ าลกาลยเทธบ 
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ตำรำสสรเปุจ้ำภำพาลยเทธบ 

มิต
 ิ ปรกุด็นยเทธศำสตรบทื่ 1                                                             

พยฒนำรวำมุป็นุลิศดำ้นาำรบริาำรสูม่ำตรฐำนสำาล 
ปรกุด็นยเทธศำสตรบทื่ 2 พยฒนำรวำมุป็นุลิศด้ำนาำรบริหำรจยดาำร 

ปร
กส

ิทธ
ิผล

 

 

1. ศูนยบรวำมุป็นุลิศุฉพำกทำสุป็นทืย่ถมรยบได้มำตรฐำนตำมุาณฑบ 
1.1. พัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ให้

ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์(สน.นโยบายและยุทธศาสตร์) 
1.2. สนับสนุนและส่งเสริมทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน (สน.นโยบายและยุทธศาสตร์) 
1.3. พัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับความพึงพอใจผู้รับบริการของ

ศูนย์ความเป็นเลิศ (สน.นโยบายและยทุธศาสตร์) 

 

5. ถสรบารบริหำรสู่รวำมุป็นุลิศทื่น่ำุชี่ถถีถาลกได้รยบาำรยถมรยบ 
5.1. ธ ารงรักษาการเป็นโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพอยา่ง

ต่อเนื่อง โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) (ศูนย์คุณภาพ) 

5.2. ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์ รางวัล
คุณภาพระดับชาต ิ(AHA) (ศูนย์คุณภาพ) 

5.3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล (รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร) 

รเณ
ภำ

พ 

 

2. ผู้รยบบริาำรพึสพถใจ ผูาพยนาลกภยาดืายบถสรบาร 
2.1. พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับองค์กร (คกก.ด่านหน้า)  
2.2. พัฒนาระบบการบริการผู้ปวุยในโรงพยาบาล โดยเน้นให้เกิด

ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ทั้งผู้ใหแ้ละ ผู้รับบริการ (คกก.
ด่านหน้า) 

2.3. สนับสนุนให้ผู้รับบริการตลอดจนประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงพยาบาล (คกก.ด่านหน้า) 

2.4. ส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนงาน (CSR) (สน.นโยบายและยุทธศาสตร์) 

 

6. ถสรบารทื่บริหำรจยดาำรถยำ่สมืรเณภำพ 
6.1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการน าองค์กรของผู้บริหารให้มีการ

พัฒนาการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยแผนยทุธศาสตร์ (สน.นโยบาย
และยุทธศาสตร์) 

6.2. เสริมสร้างโรงพยาบาลในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(รอง ผอ.ฝ่ายสนับสนุน) 

6.3. พัฒนางานบริหารจัดการด้านการก่อสร้างและสภาพแวดล้อม  
(รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร) 

6.4. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการวัดผลให้มีประสิทธิภาพ   
(รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร) 

ปร
กส

ิทธ
ภิำ

พ 

 

3. ารกบวนาำรดูาลผู้ปุวยได้มำตรฐำนปลถดภยยาลกมปืรกสิทธภิำพ 
3.1. พัฒนาระบบบริการมีความปลอดภัยมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 

(รอง ผอ.ฝ่ายบริการสุขภาพ) 
3.2. ยกระดับบริการทางการแพทย์ดา้นอุบัตเิหตุฉุกเฉิน (รอง ผอ.

ฝ่ายบริการสุขภาพ) 
3.3. เสริมสร้างการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและระบบบริการทาง

การแพทย์รองรับการดูแลผู้ปวุยโรคเร้ือรังและผู้สูงอายุ  (รอง 
ผอ.ฝ่ายการพยาบาล) 

3.4. พัฒนาระบบการแพทย์ทหาร (รอง ผอ.ฝ่ายบริการสุขภาพ) 
3.5. พัฒนาการแพทย์ทางเลือก (รอง ผอ.ฝ่ายบริการสุขภาพ) 

 

7. ารกบวนาำรบริหำรทรยพยำาราำรุสินาำรรลยสาลกพยสดเมื
ปรกสิทธภิำพ 

7.1. พัฒนาระบบบริหารการเงินมีประสิทธภิาพ (กองการเงิน) 
7.2. พัฒนาระบบการคลัง (เภสัช/พัสดุ) วัสดุมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

การบริหารทรัพยากรเหมาะสมคุ้มค่า (รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร) 
7.3. พัฒนากระบวนการเพิ่มรายรับและลดต้นทุนรายจ่าย ของ

โรงพยาบาล (รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร) 
7.4. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (คกก.เครื่องมือ

แพทย์) 

พยฒ
นำ

ถส
รบา

ร 

 

4. าำรใหบ้ริาำรไดม้ำตรฐำนาลกมืรเณภำพ 
4.1. พัฒนาทักษะบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ (รอง ผอ.ฝ่าย

การพยาบาล) 
4.2. พัฒนาจิตยกระดับความสุขให้คนท างาน (รอง ผอ.ฝ่ายการ

พยาบาล) 
 

 

8. รกบบุทรโนโลยืสำรสนุทศทื่ไดม้ำตรฐำนาลกทยนสมยย  
8.1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (รอง ผอ.ฝ่ายสนับสนุน) 
8.2. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล 

ปรับปรุง และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (รอง ผอ.ฝ่ายสนับสนุน) 
8.3. พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทุกระดับ  

(รอง ผอ.ฝ่ายสนับสนุน) 
8.4. พัฒนาข้อมูลสถิติทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ สามารถสนับสนุน

ผู้บริหารใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธภิาพ                         
(สน.เวชสถิติทางการแพทย์) 
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ตำรำสสรเปุจ้ำภำพาลยเทธบ (ต่ถ) 

 

 

 

 

 

 

มิต
 ิ

ปรกุด็นยเทธศำสตรบทื่ 3 พยฒนำถสรบารสู่สถำบยนทำสาำราพทยบาลกาำรวิจยย ปรกุด็นยเทธศำสตรบทื่ 4 พยฒนำรวำมุป็นุลิศด้ำนบเรลำาร 

ปร
กส

ิทธ
ิผล

 

 

9. สถำบยนาพทยบศำสตรบศึาษำทำสรลนิิาได้รยบาำรยถมรยบตำมมำตรฐำน 
9.1. พัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลหลกัในการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้น

คลินิค (ส านักงานแพทยศาสตรศึกษา) 
9.2. พัฒนาและขยายความสามารถการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์

เฉพาะทาง (ส านักงานแพทยศาสตรศึกษา) 

 

13. บเรลำารมืสมรรถนกทยาษกวิชำชืพตลถดจนมืรเณธรรมจริยธรรมดื 
13.1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมืออาชพี (คกก.บริหารทรัพยากรบุคคล) 
13.2. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าคุณธรรมและจริยธรรมตาม

วิชาชีพมาใช้ในการปฏบิัติงาน (คกก.สิทธิผู้ป่วยและ
จริยธรรม) 

รเณ
ภำ

พ 

 

10. นยาศึาษำาพทยบาลกาพทยบปรกจ ำบ้ำนทื่มืรเณภำพได้มำตรฐำนสำาล 
10.1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์

ประจ าบา้น (ส านักงานแพทยศาสตรศึกษา) 
10.2. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบา้น 

(ส านักงานแพทยศาสตรศึกษา) 

 

14. บเรลำารยึดมย่นผูาพยนถสรบาร 
14.1. สร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง Talent 

Management เพื่อรักษาบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน (คกก.บริหารทรัพยากรบุคคล) 

14.2. พัฒนารูปแบบสวัสดิการและดา้นสิทธกิ าลังพลให้มีความ
เหมาะสม  (คกก.สวัสดิการ) 

14.3. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข (รอง ผอ.ฝ่ายสนับสนุน)  

ปร
กส

ิทธ
ภิำ

พ 

 

11. าำรวิจยยทื่ได้รเณภำพรกดยบสำาล 
11.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัย/นวตักรรม ให้มี 

ประสิทธิภาพและยั่งยืน  ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันการ
ด าเนินการวิจยัและการบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลการทางการวจิัย (คกก.วิจัย)   

 

15. บริหำรจยดาำรบเรลำารมืปรกสทิธภิำพ 
15.1. จัดท าแผนโครงสร้างอัตราก าลังพล เพื่อสรรหาบุคลากร

เข้าสู่ต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ (คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 

15.2. ผลักดันให้เกิดการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม (คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 

15.3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างวัฒนธรรมเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (คกก.จัดการความรู้) 

พยฒ
นำ

ถส
รบา

ร 

 

12. หน่วยสำนภำยนถาุา้ำร่วมุป็นุรรีถา่ำยาถสโรสพยำบำล 
12.1. สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลร่วมสอนเพื่อท าให้การจัดการ 

เรียนการสอนในชั้นคลินิกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนได้รับ
การยอมรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกบัหน่วยงานภายนอก 
(ส านักงานแพทยศาสตรศึกษา) 

 

16. วยฒนธรรมถสรบารุา้มาาส็ุถ้ีถต่ถรวำมมย่นรสาลกยย่สยีน 
16.1. สร้างความเข้าใจต่อค่านิยม โดยมีผู้น าทกุระดับชั้นเป็น

แบบอยา่ง (รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล) 
16.2. เสริมสร้างบรรยากาศการท างานที่เอือ้ต่อการขับเคลื่อน

วัฒนธรรมองค์กร (รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล) 
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ใช้ไฟล์ที่เป็นตัวแยกมาต่อนะคะ 
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ภำรผนวา 
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ล าดับ ขั้นตอนกระบวนการ เวลา ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ 

1.     

2.  ต.ค.61 

 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 นโยบายของกองทัพเรือ/ผบ.ทร. 
 แผนยุทธศาสตร์ พร. 2563-2566 
 แผนยุทธศาสตร์ รพ.ฯ 2559-2562 

 คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร ์

3.  ต.ค.61 
 เสนอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 

2563-2566 
 ผอ.รพ.ฯ ลงนาม 

 คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร ์

 สน.กพ.รพ.ฯ 

4.  พ.ย.61 

 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ รพ.ฯ 
 สถิติผูร้ับบริการ 
 รายงานสถิติ 10 อันดับโรคสูงสุด 
 รายงานสถิติ 10 โรคที่ท ารายไดส้งูสุด 
 รายงานสถิติอุบตัิการณ์ข้อร้องเรยีนท่ีพบ 
 ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร ์
 ข้อมูลก าลังพลแยกตามวิชาชีพและประเภท 
 ข้อมูลสภาพการเงิน รพ. 
 พรบ.การเบิกจา่ย 

 

 คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร ์

 สน.เวชสถิต ิ
 กองการเงิน 
 สน.คป.รพ 
 ศูนย์สันติวิธ ี
 

5. 
 

พ.ย.61 

 ส ารวจความต้องการของก าลังพลกองทัพเรือ/
คทร. 

 ส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการ 
 ส ารวจผู้มสี่วนไดส้่วนเสียของโรงพยาบาล 
 ส ารวจความคิดเห็นภายในองค์กรเกี่ยวกับแผน

ยุทธศาสตร์ ปี 2559-2562  

 คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร ์

 สน.ยุทธศาสตร ์
 กลุ่มงาน

ประชาสมัพันธ์ 

6.  พ.ย.61 

 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร ์โดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และภัยคุกคาม 

 

 คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร ์
 

7.  ธ.ค.61 

 วิเคราะหผ์ู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 
Analysis) 

 ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร 
 จัดท าข้อมูลปัจจัยภายใน ภายนอกท่ีเป็นปัจจุบัน 
 รวบรวมผลการส ารวจความต้องการ 
 

 คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร ์

 

ส ารวจความตอ้งการและความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เริ่มต้น 

ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วขอ้ง 

เสนอแต่งตั้งคณะท างาน 

รวบรวมข้อมลูพื้นฐาน 

สัมมนาวิเคราะห์             

ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 

วิเคราะห์และจัดท าข้อมลู 
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ล าดับ ขั้นตอนกระบวนการ เวลา ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ 

8.  ธ.ค.61 
(2วัน) 

 ประชุมสมัมนาก าหนด (ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน) 
 วิสัยทัศน์ (Vission) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม 
 จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

และกลยุทธ์ที่ใช้ 

 ผู้บริหารระดับสูง 
 หน.กลุ่มงาน/หน่วย 
 คณะท างานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ 

9.   ม.ค.62 
 

 ประกาศวสิัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร ์
 เผยแพร่ให้บคุลกรในองค์กรรับทราบ 
 รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร  

 ผู้บริหารระดับสูง 
 คณะท างานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์  
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  

10.  
 

ม.ค.62 

 คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ าหนด
เปูาประสงค์ (Goals) และแผนที่ยทุธศาสตร์  

 รวบรวมข้อมลูปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม  
 จัดท าร่างตัวช้ีวัดเปาูประสงค์และกลยุทธ์ 

 ผู้บริหารระดับสูง  
 คณะท างานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์  
 เจ้าภาพกลยุทธ ์

 11. 

 

ก.พ.62 
 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร ์
 สรุปผลความคิดเห็นและสัมมนาปรับแก้ไขให้ที่

ประชุมผู้บังคับบญัชาพิจารณา 

 ผู้บริหารระดับสูง 
 หน.กลุ่มงาน/หน่วย  
 คณะท างานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์  

12.  มี.ค.62 

 คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ าหนดกลยุทธ์ 
(Strategies) 

 จัดท าโครงการตามกลยุทธ์ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเจ้าภาพกลยุทธ์ ผู้ส่งมอบผลงานและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
 เจ้าภาพกลยุทธ์ปรับแกไ้ขกลยุทธ์โครงการ 

 เจ้าภาพกลยุทธ ์
 นขต.รพ.ฯ 
 คณะท างานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ 

13.  มี.ค.-
พ.ค.62 

 รวบรวมโครงการหลักตามยุทธศาสตรจ์าก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 เสนออนุมัติประกาศใช้ 
 ขออนุมัติจัดท ารูปเลม่แผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ปี 2563-
2566 ฉบับสมบูรณ ์

 คณะท างานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

14.  มิ.ย.-
ก.ค.62 

 สน.นโยบายฯ ด าเนินการจดัท าเอกสารเป็น
รูปเลม่ 

 แถลงทิศทางองค์กร 
 สื่อสารให้หน่วยต่างๆรับทราบและน าสู่การปฏิบัติ 
 แจกจ่ายเล่มยุทธศาสตร ์

 ผู้บริหารระดับสูง 
 คณะท างานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ 

15. 
 

 
   

สัมมนาก าหนดทิศทางองค์กร 

ประกาศวสิัยทัศน์และเผยแพร ่

จัดท าเปูาประสงค์            

และแผนทียุ่ทธศาสตร ์

จัดท ากลยุทธ์และโครงการ 

สรุปเปูาประสงค์และแผนที่

ยุทธศาสตร์                       

ก าหนดตัวชีว้ัดและค่าเปาูหมาย 

 รวบรวมโครงการหลัก 

 ประกาศและน าสู่หน่วยปฏบิัต ิ

สิ้นสุดขั้นตอน 


