
ในทศวรรษที่ ๕ (พ.ศ. 2๕60 - 2๕69)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช





แผนยุทธศาสตร์

ในทศวรรษ ที่ ๕
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 (พ.ศ. 2๕60 - 2๕69)



“ทุกคนที่ท�ำงำนให้แก่โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช จะต้องไม่ลืมว่ำ

โรงพยำบำลนี้ ก�ำเนิดขึ้นจำกควำมมุ่งปรำรถนำอันแรงกล้ำของคนไทยทั่วรำชอำณำจักร

ที่ต้องกำรจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดำรทุกหนแห่ง ได้รับควำมเอำใจใส่

รักษำพยำบำลเป็นอย่ำงดี ให้ปลอดภัยจำกควำมเจ็บไข้ 

โดยทั่วถึงเสมอหน้ำกัน” 

พระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(ขณะด�ารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2529



 ตราสญัลกัษณ์พระราชพธิบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 

2562 ประกอบด้วยอักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรง

กลาง ฟ้ืนอกัษรสขีาวขอบเดนิทอง อนัเป็นสีของวนัจนัทร์ซึง่

เป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตาม

ความหมายแห่งพระนามมหาวซิราลงกรณอักษร วปร อยู่

บนพืน้สีขาบ (น�า้เงนิเข้ม) อนัเป็นสีของขตัติยกษตัรย์ิ ภายใน

กรอบพุม่ข้าวบณิฑ์สทีองสอดสเีขยีว อนัเป็นสซีึง่เป็นเดชแห่ง

วันพระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อัญเชิญมา

จากกรอบท่ีประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระ

ราชลัญจกรประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จพระ พุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

แวดล้อมด้วยเคร่ืองเบญจราชกกรุภณัฑ์ อนัเป็นเครือ่งประกอบ

พระบรมราชอสิรยิยศของพระมหากษตัรย์ิและเป็นเคร่ืองหมาย

แห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่ พระมหา

พิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจ�า

รชักาล อยูเ่บ้ืองบนพระแสงขรรค์ชยัศรีกบัพระแสจามร ีทอด

ไขว้อยู่เบือ้งขวา ธารพระกรกบัพดัวาลวชิน ีทอดไขว้อยู่เบือ้ง

ซ้ายและฉลองพระบาทเชิงงอน อยู่เบื้องล่าง พระมหาพิชัย

มงกฎหมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดิน

เพื่อประโยชน์สุขของประชาทน พระแสงชรรค์ชัยศรีหมาย

ถงึทรงรบัพระราชภาระปกป้องแผ่นดนิให้พ้นจากภยนัตราย 

ธารพระกรหมายถึงทรงด�ารงราชธรรมเพื่อค�้าจุนบ้านเมือง

ให้ผาสกุมัน่คง พระแส้จามรกีบัพดัวาลวชินหีมายถงึทรงขจดั

ปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ 

ฉลองพระบาทเชงิงอนหมายถงึทรงท�านบุ�ารงุปวงประชาทัว่

รฐัสมีาอาณาจกัร เบือ้งหลงัพระมหาพชิยัมงกฎุประดษิฐาน

พระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง จงกลยอดฉัตร

ประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุดห้อย

อุบะจ�าปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพ

ทีป่กแผ่ไปทัว่ทศิานทุศิ เบือ้งล่างกรอบอกัษรพระปรมาภไิธย

มีแถบแพรพ้ืนสเีขียว ถนิมทอง ขอบขลบิทอง มอีกัษรสทีอง

ความว่า “พระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก พทุธศักรำช 2562” 

ปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคซสีห์กายม่วงอ่อนประคอง

ฉัตร 7 ชั้น หมายถึงข้าราชคารฝ่ายทหาร เบ้ืองซ้ายมีรูป

ราชสีห์กายขาวประคองฉัตร 7 ชั้นหมายถึงข้าราชคารฝาย

พลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน ข้าง

คันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกนกนาค แสดงถึงปี

มะโรงนักษัตรอันเป็นปีพระบรมราชสมภพ สีทองหมายถึง

ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน

ตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช 2๕62



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 7

ทศวรรษ ที่ ๕
ของการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

(พ.ศ. 2๕60 - 2๕69) 

 ทศวรรษ ที่ 5 นับเป็นช่วงเวลาส�าคัญเนื่องจากเป็น

ทศวรรษแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

เสดจ็ข้ึนครองราชย์ ในฐานะรัชกาลที ่10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

พระราโชบาย เรื่อง “จิตอำสำ” ถือเป็นพระราโชบาย 

ที่ส�าคัญและสามารถน้อมน�ามาเป็นหลักในการพัฒนา 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง เพื่อให้บรรลุ

พระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่พระราชทานไว้ เมื่อวัน

ที ่17 มถินุายน พ.ศ. 2529 ตัง้แต่เมือ่ครัง้ยงัด�ารงพระราช

อิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ความว่า “ทุกคนที่ท�ำงำนให้แก่โรงพยำบำลสมเด็จ 

พระยุพรำชจะต้องไม่ลืมว่ำโรงพยำบำลแห่งนี้ ก�ำเนิดขึ้น

จำกควำมมุ่งปรำรถนำอันแรงกล้ำของคนไทยทั่วรำช

อำณำจักร ท่ีต้องกำรจะเห็นผู้ท่ีอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดำร

ทุกหนแห่ง ได้รับควำมเอำใจใส่รักษำพยำบำลเป็นอย่ำง

ดี ให้ปลอดภัยจำกควำมเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ำกัน” 

 ในโอกาสทีก่ระทรวงสาธารณสขุได้จดัท�าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 

(พ.ศ. 2560 - 2569) ซึ่งมีเป้าหมายให้เป็นโรงพยาบาล

ต้นแบบแห่งความสุขของทั้งประชาชนที่มารับบริการและ

เจ้าหน้าที่ทุกคน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ตลอดระยะเวลา 40 ปี

ที่ผ่านมา ได้ร่วมด�าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง 21 แห่ง 

อย่างใกล้ชิด จนบรรลุเป้าหมายทั้งด้านการบริหาร 

และการบริการผู้ป่วย และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชพร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข  

เพือ่พฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชให้บรรลเุป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) 

 (นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

องคมนตรี

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 9

4 ทศวรรษ
ของการพัฒนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 โรงพยำบำลเปรยีบเสมอืนสถำนทีใ่ห้ชวีติ แต่บทบาท

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีมากยิ่งกว่านั้น ด้วย

เพราะเป็นสญัลกัษณ์แห่งความศรทัธา และความจงรกัภกัดี

ของพสกนิกรท่ีมต่ีอสถาบันพระมหากษตัรย์ิอนัเป็นท่ีเคารพ

รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 ตลอดระยะเวลำ 40 ปีท่ีผ่ำนมำ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 

จนถงึ ปี พ.ศ. 2559 ได้มคีวามร่วมมอืร่วมใจอย่างเข้มแขง็

และต่อเนือ่งจากทกุฝ่าย ทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการพฒันา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีความพร้อมในการดูแล

รักษาประชาชนมาเป็นล�าดับ เริ่มตั้งแต่ในทศวรรษแรก  

ที่เป็นทศวรรษแห่งการสร้างศรัทธา มุ่งเน้นการพัฒนา

โครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงพยาบาลและ 

การจัดบริการในชุมชน ต่อมาในทศวรรษที่ 2 เป็นทศวรรษ

แห่งการพัฒนาระบบบริการ เน้นการพัฒนาโรงพยาบาล 

ให้เป็นต้นแบบและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาล

ชุมชนท่ีสมบูรณ์แบบ ในทศวรรษ ท่ี 3 เป็นทศวรรษ 

แห่งการพัฒนาคุณภาพ เน้นการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาล

คุณภาพตามมาตรฐานสากล จนมาถึงทศวรรษที่ 4  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้เติบโตข้ึนเป็นผู้น�า 

และสร้างเครือข่ายในด้านต่างๆ 

 ขอขอบคุณ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้จัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) นับเป็นครั้งแรก 

ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนการพัฒนาโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง อย่างเป็นระบบให้ไป 

ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้โรงพยาบาลสมเป็นโรงพยาบาล 

ทีส่ามารถสร้างความสขุสะดวกสบาย ให้กบัผูป่้วย และญาติ 

เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่มีขวัญก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยความสขุกาย สบายใจ รวมถงึการพฒันาสภาพแวดล้อม  

ภูมิทัศน์ จนสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน 

ในละแวกได้พ่ึงพาอาศยัอย่างมคีวามสขุ เพือ่เป็นโรงพยาบาล

ต้นแบบแห่งความสุข

 (ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร)

อดีตประธานกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 11

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ถือก�าเนิดจากความ

ร่วมมือร่วมใจของคนทั่วประเทศที่ต้องการให้คนไทยในถ่ิน

ทุรกันดารได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีท่ัวหน้ากัน 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชจงึได้มกีารพฒันาอย่างมุง่มัน่

เข ้มแข็งในการที่จะสนองเบ้ืองพระยุคลบาทและ 

เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อก�าเนิดและพระราชทาน

นาม “โรงพยำบำลสมเดจ็พระยุพรำช” และพระบาทสมเดจ็ 

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ผูท้รงรบัเป็น “องค์นำยกกติตมิศกัดิ”์ 

ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงด�ารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 ในวาระที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก้าวเข้าสู่

ทศวรรษ ท่ี 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) กระทรวงสาธารณสขุ 

จะมุ่งมั่งสนับสนุนดูแลและพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข 

ของกระทรวงสาธารณสขุ ด้วยการน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชด�าริและพระราโชบาย 

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์นายก

กิตติมศักดิ์ ในการน�าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชน

ค�านิยม

 (นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 13

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เป็นโรงพยาบาล

ทีเ่กดิจากความรกัความศรทัธาของประชาชนทีม่ต่ีอสถาบนั

พระมหากษตัรย์ิ เป็นโรงพยาบาลท่ีประชาชนร่วมกนัสมทบ

ทุนทรัพย์สร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั (ขณะด�ารงพระราช

อสิริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร) 

เมื่อพ.ศ. 2520 มีจ�านวนทั้งส้ิน21 แห่ง กระจายทั่วทุก

ภาคของประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ที่อาศัย

อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้

ป้องกันประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
ในทศวรรษ ที่ ๕ 
(พ.ศ. 2๕60 – 2๕69)

 ตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2520 – 2559)  

ได้มีความร่วมมือ ร่วมใจอย่างเข้มแข็งและต่อเน่ืองจาก 

ทกุฝ่าย ตัง้แต่คณะรฐัมนตร ีผูบ้รหิารของกระทรวงสาธารณสขุ 

คณะกรรมการมูลนิธโิรงพยาบาลเดจ็พระยพุราช ทัง้ในส่วน

กลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยพุราช ท้ังด้านอาคารสิง่ก่อสร้าง ก�าลงัคน และคณุภาพ

บริการ จนท�าให้กิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เจรญิก้าวหน้าเป็นล�าดบั และบรรลภุารกจิเบือ้งต้น 3 ประการ 

ประการแรก คือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักด์ิของมูลนิธิฯ 

ประการทีส่อง คอื เป็นโรงพยาบาลแม่แบบให้กบัโรงพยาบาล

ชมุชนอ่ืน ๆ  ในลกัษณะของโรงพยาบาลพีเ่ลีย้ง และประการ

สุดท้าย คือ เป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชน โดยค�านึงถึง

คุณภาพและความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาโรงพยาบาลไปสู ่ความเป็นเลิศในทุกด้าน  

พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล

 ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) กระทรวง

สาธารณสขุและมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช มคีวาม

เหน็พ้องกนัให้เร่งรดัการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

ทั้ง 21 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลที่สร้างความสุข สะดวก 

สบาย ให้กับผู้ป่วยและญาติ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสุขกาย สบายใจ  

รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ จนสามารถ 

เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชนได้พึ่งพาอาศัยอย่าง 

มีความสุข

 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท�า แผนยุทธศาสตร ์

การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 

(พ.ศ. 2560 - 2569) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัง้ 21 แห่ง ซ่ึงสอดคล้องกบั

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

 (นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข)

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕14 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 1๕

ทศวรรษ ที่ ๕ : 
โรงพยาบาลต้นแบบ
แห่งความสุข

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท้ัง 21 แห่ง  

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 40 ปี  

ด้วยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ

และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนกลาง  

และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขา จนปัจจุบัน

ถือได้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นต้นแบบ 

ในการบริหารจัดการ โดยสามารถดึงภาคประชาชน 

ในท้องถ่ินมาร่วมบริหารโรงพยาบาลผ่านคณะกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขา ซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลโดยอาศัยความร่วมมือ 

จากชุมชนในท้องถิ่น น�าไปสู่การพัฒนาด้านการบริการ

ทางการแพทย์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

จนท�าให้โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสามารถผ่านมาตรฐาน

คุณภาพ HA ได้ครบทุกแห่งติดต่อกันมาตลอดระยะเวลา 

ที่มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

 เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็น

ไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายในระยะยาว กระทรวง

สาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราช จดัท�ายุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2569) 

ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 

20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ชุมชน 

มีสุขภาวะ ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข  

และโรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข

 (นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕16 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 17

 ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

สนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสขุ มลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็

พระยพุราชส่วนกลาง มูลนิธโิรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

สาขาท้ัง 21 แห่ง ในทศวรรษ ท่ี 5 น้ี นับเป็นครั้งแรก 

ท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 

10 ปี เป็นกรอบและทศิทางให้โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

ทั้ง 21 แห่ง ได้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)  

เกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันท�าของผู้อ�านวยการและ 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง 

ภายใต้การน�าของกระทรวงสาธารณสุข น้อมน�าพระราช

ปณิธานขององค์นายกกิตติมศักด์ิ เป็นหลักในการจัดท�า 

สอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี ด้านสาธารณสขุ 

แผนยุทธศาสตร์นี้ จะเป็นเครื่องมือในการท�างานร่วมกัน 

ของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อน�าพา 

โรงพยาบาลไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ชุมชนมีสุขภาวะ  

ผูร้บับรกิารมีความสุข เจ้าหน้าทีม่คีวามสขุ และโรงพยาบาล

เป็นองค์กรแห่งความสุข

สารจากบรรณาธิการ

 (นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 19

คณะผูจั้ดท�า

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากความรัก

ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นโรงพยาบาล 

ทีป่ระชาชน พ่อค้า ข้าราชการ ร่วมกนัสมทบทนุทรพัย์สร้างขึน้ เพือ่น้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะด�ารงพระราช

อิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เมื่อ พ.ศ. 2520  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 21 แห่ง กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อให้บริการ 

แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้

ป้องกันประเทศ

ค�าน�า  ตลอดสีท่ศวรรษทีผ่่านมา “ได้มคีวำมร่วมมอื” ร่วมใจ

อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ต้ังแต่คณะรัฐมนตรี 

ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมูลนิธ ิ

โรงพยาบาลเดจ็พระยพุราชทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

ในการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช ทัง้ด้านอาคาร

ส่ิงก่อสร้าง ก�าลังคน และคุณภาพบริการ จนท�าให้กิจการ

ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเจริญก้าวหน้าเป็นล�าดบั 

และบรรลุภารกิจเบื้องต้น 3 ประการ ประการแรก คือ  

การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ประการที่สอง คือ  

เป็นโรงพยาบาลแม่แบบให้กับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ  

ในลกัษณะของโรงพยาบาลชมุชนพีเ่ลีย้ง และประการสุดท้าย 

คือ เป็นโรงพยาบาลเพ่ือประชาชน โดยค�านึงถึงคุณภาพ 

และความต้องการของประชาชนเป็นตัวก�าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาโรงพยาบาลไปสู ่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

พร ้อมทั้งยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 

สู่มาตรฐานสากล

 ในทศวรรษ ที่ 5 กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มคีวามเหน็พ้องกนัให้เร่งรดั

การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท้ัง 21 แห่ง  

ให้เป็นโรงพยาบาลท่ีสร้างความสุข สะดวก สบาย ให้กับ 

ผู้ป่วยและญาติ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่ 

มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที ่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสุขกาย สบายใจ รวมถึง

การพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ จนสามารถเป็น 

ท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชนในละแวกได้พึ่งพาอาศัย 

อย่างมีความสุข

 กระทรวงสาธารณสขุจงึได้จดัท�า ยทุธศาสตร์การพฒันา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ท่ี 5  

(พ.ศ. 2560 – 2569) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง และบูรณาการ

ให้เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕20 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 21

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งตั้งกระจาย

อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากความ

รกัความศรทัธาของประชาชนทีม่ต่ีอสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 

เมื่อเริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยมี

เจตนารมณ์เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลและ

ทุรกันดาร ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2520 

– 2559) ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และมูลนิธิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนกลางและสาขา ท�าให้

กจิการของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเจรญิก้าวหน้าเป็น

ล�าดบัและบรรลภุารกจิเบือ้งต้น 3 ประการ ประการแรกคอื  

การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 10 องค์นายกกิตติมศักด์ิของมูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช ประการที่สอง คือ เป็นแม่แบบให้กับ 

โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ในลักษณะของ 

โรงพยาบาลชุมชนพี่เลี้ยง และประการสุดท้าย คือ เป็น 

โรงพยาบาลเพื่อประชาชน โดยค�านึงถึงคุณภาพ และความ

ต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาล

ไปสูค่วามเป็นเลิศในทุกด้าน ยกระดบัคณุภาพบรกิารสขุภาพ

สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีถ้วน

หน้า และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การยึดมั่นที่จะสืบสาน 

และปฏิบัติงานให้สมดังพระราชปณิธานขององค์นายก

กติตมิศักดิ์ ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวนัที ่17 มถินุายน พ.ศ. 

2529

 

 “ทกุคนท่ีท�ำงำนให้แก่โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำช  

จะต้องไม่ลืมว่ำโรงพยำบำลนี้ ก�ำเนิดขึ้นจำกควำมมุ่ง

ปรำรถนำอันแรงกล้ำของคนไทยทั่วรำชอำณำจักร  

ที่ต้องกำรจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดำรทุกหนแห่ง  

ได้รบัควำมเอำใจใส่รกัษำพยำบำลเป็นอย่ำงด ีให้ปลอดภยั

จำกควำมเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ำกัน”

 ศาสตราจารย์ธานนิทร์ กรยัวเิชยีร อดตีประธานกรรมการ

มลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช ได้กล่าวว่า โรงพยาบาล

เปรียบเสมือนสถานที่ให้ชีวิต แต่บทบาทของโรงพยาบาล

สมเดจ็พระยพุราชมมีากยิง่กว่านัน้ ด้วยเพราะเป็นสญัลกัษณ์

แห่งศรทัธา และความจงรกัภกัดขีองพสกนกิรทีม่ต่ีอสถาบนั

พระมหากษัตริย์อันเป็นท่ีเคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย 

ปัจจบุนัโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเป็นโรงพยาบาลชมุชน 

(ระดับ F1 และ M2) 18 แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด

เล็ก 2 แห่ง (ระดับ M1) และเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง 

(ระดับ S)

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

 ในวาระที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก้าวเข้าสู่

ทศวรรษ ที ่5 (พ.ศ. 2560 – 2569) กระทรวงสาธารณสขุ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ท่ี 5  

(พ.ศ. 2559 – 2569) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์

การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5  

(พ.ศ. 2560 - 2569) โดยมกีรอบการพฒันาจากพระราช

ด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคร้ัง

ทรงด�ารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ดังที่กล่าวข้างต้น และวิสัยทัศน ์

ของศาสตราจารย์ธานนิทร์ กรยัวเิชียร อดตีประธานกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่ต้องการเห็นภาพ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นโรงพยาบาลที่สามารถ

สร้างความสขุ สะดวก สบายให้กับผูป่้วย และญาต ิให้เสมอืน

เป็นครอบครวัเดยีวกนั เจ้าหน้าทีม่ขีวญัก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

งาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสุข

กาย สบายใจ รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  

จนสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน ได้พึ่งพา 

อาศัยอย่างมีความสุข โดยเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล  

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 - 2580)  

และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  

(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้

ค่ำนิยม (Core Values)

จงรักภักดี มีคุณธรรม เป็นผู้น�ำ สร้ำงควำมสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงพยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุข”

พันธกิจ (Mission)

1. เฉลมิพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั

      และน้อมน�าพระราชด�ารัสสู่การปฏิบัติ

2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 

      และยกระดับศักยภาพให้สามารถเป็นที่พึ่ง

      ของหน่วยบริการอื่นได้

3. เสริมสร้างความศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชน

และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

เป้ำประสงค์ (Goals)

1. ชุมชนมีสุขภาวะ 

2. ผู้รับบริการมีความสุข

3. บุคลากรมีความสุข 

4. โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕22

ยุทธศำสตร์ (Strategies)

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และ 10 โครงการ คือ

ยุทธศำสตร์ที่ 1

ชุมชนมีสุขภำวะ 

(Community Happiness Strategy) 

โครงกำรที่ 1 สร้างศักยภาพชุมชนและจิตอาสาเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ผู้รับบริกำรมีควำมสุข 

(Patient Happiness Strategy) 

โครงกำรที่ 2 ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

โครงกำรที่ 3 น้อมน�าพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศำสตร์ที่ 3

บุคลำกรมีควำมสุข 

(Personnel Happiness Strategy) 

โครงกำรที่ 4 ศูนย์พัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว

โครงกำรที่ 5 ยุพราชบันดาลใจ

โครงกำรที่ 6 ครอบครัวยุพราช

ยุทธศำสตร์ที่ 4

โรงพยำบำลแห่งควำมสุข 

(Hospital Happiness Strategy) 

โครงกำรที่ 7 GREEN and CLEAN Hospital 

 & Healthcare Healing Environment Design (HHED) 

โครงกำรที่ 8 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำรที่ 9 โรงพยาบาลคุณธรรม

โครงกำรที่ 10 CPH 4.0 (Smart Hospital) 
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จุดก�าเนิด
และการพัฒนาที่ผ่านมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕30 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 31

จุดก�าเนิดและทิศทาง
การพัฒนาของ
โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช

1. พระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

“กำรที่ประชำรำษฎร์จะแสดงควำมจงรักภักดี 

ต่อพระองค์ท่ำน ก็ควรเป็นเรื่องกำรประกอบ 

ควำมดีงำมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่ำนั้น”

 เป็นพระราชปรารภอยู่เนืองนิตย์ของพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภมิูพล อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีจุ่ดประกาย

ให้คณะรัฐมนตรีในปี 2519 ซึ่งมีศาสตราจารย์ธานินทร์  

1 กรยัวิเชยีร เป็นนายกรฐัมนตร ีได้ปรกึษาหารอืกัน และตกลง

ในเบือ้งต้นว่าจะรณรงค์จดัสร้างโรงพยาบาลขึน้ในถิน่ทรุกนัดาร 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตชนบทท่ียากไร้ห่างไกล 

และเพือ่เป็นโรงพยาบาลของต�ารวจ ทหาร และหน่วยอาสา

สมัครที่ก�าลังต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และได้น�า

ความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล  

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และขอพระราชทานน้อม

เกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 

แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เม่ือคร้ังด�ารง

พระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฏราชกุมาร)

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระราชด�ารสัว่า “ไม่ต้องห่วงครอบครวัของฉัน จะท�ำอะไร

กท็�ำเถดิ ขอให้เป็นสิง่ท่ีจะเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชำชน

ก็แล้วกัน”

 ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ 

โรงพยาบาลทีจ่ะสร้างว่า “โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำช”



จุดก�าเนิด
และการพัฒนาที่ผ่านมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕32 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 33

2. พระรำชปณิธำนของ 

พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  

(ขณะด�ำรงพระรำชอิสริยยศเป็น  

สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ  

สยำมมกุฎรำชกุมำร)

“โรงพยำบำลของประชำชน”

 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเกดิข้ึนจากความรกัความ

ศรทัธาของประชาชนทีม่ต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิโดยแท้

และเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากทุนทรัพย์ของประชาชน  

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั (ขณะด�ารงพระราช

อสิรยิยศเป็น สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร) 

ได้ทรงมีพระราชด�ารว่ิา เป็น “โรงพยำบำลของประชำชน” 

และทรงย�า้ให้ผูป้ฏบิตัหิน้าที ่ทกุคนตระหนกัถงึข้อนีอ้ยูเ่สมอ 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด  

โดยถ้วนหน้า และอย่างเสมอภาคกัน

2  นอกจากนี ้ทรงมสีายพระเนตรทีก่ว้างไกล พระราชทานพระราชด�ารแิก่ชาวโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช ความว่า...

 “โรงพยำบำลน้ันไม่ต้องสร้ำงเพิ่มแล้ว มีเท่ำน้ีพอแล้วแต่ขอให้ท�ำให้ดี และพัฒนำ 

ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และควรจะมีมูลนิธิในแต่ละที่เป็นของตนเองไว้สนับสนุนกิจกำร 

ของโรงพยำบำลให้เป็นไปด้วยดี เพื่อประโยชน์ของประชำชน”



จุดก�าเนิด
และการพัฒนาที่ผ่านมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕34 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 3๕

 ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงพยาบาลนั้น เนื่องด้วย

ตัง้แต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ประเทศไทยก�าลังอยูใ่นภาวะ

หน้าสิว่หน้าขวาน ถกูคกุคามจากฝ่ายคอมมวินิสต์อย่างรุนแรง

ที่สุด ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เขมร เวียดนาม เพิ่งแตก 

รัฐบาลต้องเผชิญหน้ากับคอมมิวนิสต์จากภายนอกประเทศ 

พวกฝักใฝ่คอมมวินสิต์ในประเทศ ช่วงชงิประชาชนจากการ

พยายามแบ่งแยกประชาชนออกจากรัฐบาล ทหาร ต�ารวจ 

ข้าราชการ ดังนั้นในการคัดเลือกพื้นที่สร้างโรงพยาบาล 

จึงเลือกพื้นที่สีชมพู คือ พื้นที่ที่มีการแทรกซึม และบ่อน

ท�าลายจากฝ่ายตรงข้าม ด้วยความหวังให้โรงพยาบาลเป็น

ทั้งโรงพยาบาลของชุมชนเพื่อให้บริการแก่ราษฎรท่ัวไป  

และเป็นโรงพยาบาลสนามเพือ่ช่วยเหลอืเหล่าทหาร ต�ารวจ 

และหน่วยอาสาสมัคร ที่เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตย 

ของชาต ิทัง้เป็นการพ่ึงพระบารมีของสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ

ท่ีทรงเป็นศนูย์รวมใจคนไทยทัง้ชาตแิละเป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว

จิตใจของประชาชน

เจตนารมณ์

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถือก�าเนิดจากพระราช

กระแสรบัสัง่ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิล อดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐบาลในการที่

จะแสดงความจงรกัภกัดต่ีอพระองค์ท่าน “ให้ประกอบควำม

ดงีำมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเท่ำน้ัน” โดยในปี พ.ศ. 2520 

รฐับาลร่วมกบัพสกนกิรชาวไทย ได้บรจิาคทนุทรพัย์ร่วมกัน

จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชข้ึนในอ�าเภอต่างๆ 

ในท้องถิน่ทรุกนัดารในขณะนัน้ ทัว่ประเทศจ�านวน 21 แห่ง

กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย คือภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ 9 แห่ง ภาคเหนือ 6 แห่ง ภาคใต้ 4 แห่ง  

และภาคกลาง 2 แห่ง ส�าหรับให้บริการแก่ทหาร ต�ารวจ 

พลเรือน อาสาสมัคร และประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกล 

ทุรกันดาร

การก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช



จุดก�าเนิด
และการพัฒนาที่ผ่านมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕36 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 37

 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราช จึงได้มีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชในปี พ.ศ. 2520 ในระยะแรกมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานกรรมการ โดยต�าแหน่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการมูลนิธิมา 

เป็นศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี โดยมี  

พลเอกสุรยทุธ์ จลุานนท์ และนายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี 

เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ี 1 และ 2 และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ  

คนที ่3 ในการแต่งตัง้คณะกรรมการมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชนั้น ได้เชิญข้าราชการระดับสูง ทั้งทหาร ต�ารวจ 

พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนมา

เป็นกรรมการ นอกจากมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

ส่วนกลางแล้ว ในปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะด�ารงพระราชอิสริยยศ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  

การสนับสนุนการด�าเนินงาน
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง

มูลนธิิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสาขาขึน้ เพือ่สนับสนนุ

กิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแต่ละแห่งครบ 

ทั้ง 21 แห่ง การตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สาขานี ้เป็นการสร้างความตระหนกัให้กบัประชาชนในท้อง

ถิน่ ได้รู้สกึถงึความเป็นเจ้าของโรงพยาบาลร่วมกนั และเพือ่

เป็นการขบัเคลือ่นการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้แต่งต้ังคณะท�างาน

เฉพาะกิจ 9 คณะ เพื่อพิจารณาด�าเนินการเฉพาะเร่ือง 

ที่ส�าคัญ เช่นคณะท�างานด้านภูมิทัศน์ ซึ่งเน้นการปรับปรุง

และเสริมสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชให้สง่างามสมพระเกียรติ มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว สวยงามกลมกลืมกับธรรมชาติ มีการสนับสนุน 

ให้ใช้พรรณไม้ และสมุนไพรท้องถ่ินมาประกอบการจัด 

ภูมิทศัน์เพือ่สร้างแหล่งเรยีนรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ คณะท�างาน

จัดสวัสดิการและการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้จัดท�าโครงการศึกษา 

ดงูานต่างประเทศ เพือ่ให้คณะศกึษาดูงานได้พบเหน็ส่ิงใหม่ๆ 

และน�าความรูม้าประยกุต์ใช้กับหน่วยงาน ของตน และคณะ

ท�างานพฒันาบุคลากรมูลนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนบุคลากร  

โดยประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาจดัหาบคุลากร 

รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น



จุดก�าเนิด
และการพัฒนาที่ผ่านมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕38 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 39

“เป็นโรงพยำบำลของประชำชน”

1. เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนชาวไทย จัดสร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย  

และได้รับพระราชทานนามเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

2. เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

3. เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

4. เป็นโรงพยาบาลที่มีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนา สนับสนุน  

และสร้างขวัญและก�าลังใจ

1. เป็นโรงพยาบาลที่มีภูมิทัศน์สง่างามสมพระเกียรติ

2. เป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

3. เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4. เป็นโรงพยาบาลที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร

5. เป็นโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์เฉพาะ (Uniqueness) อัตลักษณ์ (Identity)



จุดก�าเนิด
และการพัฒนาที่ผ่านมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕40 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 41

 การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทศวรรษที่ 

1 ทศวรรษแห่งการสร้างศรัทธา (พ.ศ. 2520 - 2529) 

เน้นการพฒันาโครงสร้างและประสทิธิภาพของโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช และการจัดบริการในชุมชน

 การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทศวรรษ 

ที่ 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการ (พ.ศ. 2530 - 

2539) เน้นการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้

เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและโรงพยาบาลแม่ข่ายที่สมบูรณ์

แบบ รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างตึก

อุบัติเหตุ และปรับปรุงชั้นบนให้เป็นห้องสมุดและห้อง

เฉลิมพระเกียรติจ�านวน 18 แห่ง ก่อสร้างอาคารบริการ 

และอาคารบ้านพักทดแทน จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

และขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยจากเดิม 

ที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เป็น โรงพยาบาลขนาด 

265 เตียง 1 แห่ง 120 เตียง 2 แห่ง 90 เตียง 9 แห่ง 

60 เตียง 7 แห่ง และ 30 เตียง 2 แห่ง

การพัฒนาโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
ใน 4 ทศวรรษที่ผ่านมา

 การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทศวรรษ 

ที ่3 ทศวรรษแห่งการพัฒนาคณุภาพ (พ.ศ. 2540 - 2549) 

เน้นการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็น 

โรงพยาบาลทีม่คีณุภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2543 

มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9002 จ�านวน 17 แห่ง ภารกิจส�าคัญที่ตามมาคือ  

การรักษาระดับมาตรฐานและคงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ 

ให้สง่างามสมพระเกียรติ

 การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทศวรรษ 

ที่ 4 ทศวรรษแห่งการเป็นผู้น�าและสร้างเครือข่าย  

(พ.ศ. 2550 - 2559) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

หลายแห่งเป็นผูน้�าในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านการพฒันาคณุภาพ 

(TQC, JCI, ISO) การแพทย์แผนไทย การสร้างภาคเีครือข่าย

กบัชมุชน เช่น ทมีไม้เลือ้ยของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

กุฉินารายณ์ ธรรมนูญอ�าเภอของโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นต้น

 ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีท่ีผ่านมา ได้มีความ 

ร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ตั้งแต่

คณะรฐัมนตรทีกุชดุทีผ่่านมา ผู้บรหิารระดบัสูงของกระทรวง

สาธารณสุขทุกสมัย ผู ้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาค 

ที่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตั้งอยู่ คณะกรรมการ 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งส่วนกลาง 

และสาขา บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ทุกแห่ง และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาล 

ด้วยดีเสมอมา ท�าให้กิจการของโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชเจริญก้าวหน้า เป็นล�าดับ และบรรลุภารกิจ 

เบื้องต้น 3 ประการ ประการแรก คือ การเฉลิมพระเกียรติ

องค์นายกกติติมศักด์ิของมลูนธิิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ประการทีส่อง คอื เป็นแม่แบบให้กบัโรงพยาบาลชมุชนอ่ืนๆ 

ทั่วประเทศในลักษณะของโรงพยาบาลพีเ่ลี้ยง และประการ

สุดท้าย คือ เป็นโรงพยาบาลเพ่ือประชาชน โดยค�านึงถึง

คุณภาพและความต้องการของประชาชนเป็นตัวก�าหนด 

เป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลไปสู่ความเป็นเลิศ 

ในทุกด้าน พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ชาวไทย ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดี 



จุดก�าเนิด
และการพัฒนาที่ผ่านมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕42 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 43

ถ้วนหน้ากนั และเหนอืสิง่อืน่ใดกค็อื การยดึมัน่ทีจ่ะสบืสาน

และปฏิบัติงานให้สมดังพระราชปณิธานขององค์นายก

กิตติมศักดิ์ ที่เคยพระราชทานเป็นหลักชัยไว้ว่า “ทุกคนท่ี

ท�ำงำนให้แก่โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำช จะต้องไม่ลมื

ว่ำโรงพยำบำลนี ้ก�ำเนดิขึน้จำกควำมมุง่ปรำรถนำอนัแรง

กล้ำของคนไทยทัว่รำชอำณำจกัร ทีต้่องกำรจะเหน็ผูท้ีอ่ยู่

ในท้องถิ่นทุรกันดำรทุกหนแห่งได้รับควำมเอำใจใส่รักษำ

พยำบำลเป็นอย่ำงดี ให้ปลอดภัยจำกควำมเจ็บไข้โดยทั่ว

ถึงเสมอหน้ำกัน” 

 ศาสตราจารย์ธานนิทร์ กรยัวเิชยีร อดตีประธานกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้กล่าวว่า  

“โรงพยำบำลเปรียบเสมือนสถำนที่ให้ชีวิต แต่บทบำท

ของโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชมีมำกยิ่งกว่ำนั้น  

ด้วยเพรำะเป็นสญัลกัษณ์แห่งศรทัธำ และควำมจงรกัภกัดี

ของพสกนกิรทีม่ต่ีอสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิอนัเป็นทีเ่คำรพ

รักยิ่งของปวงชนชำวไทย”

 ในวาระที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก้าวเข้าสู่

ทศวรรษ ท่ี 5 ท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยมี

ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธาน ได้มีมติ

เร่งรดัการพัฒนาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช ทัง้ 21 แห่ง

ทั่วประเทศ ให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถสร้างความสุข 

สะดวกสบายให้กับผู้ป่วยและญาติให้เสมือนเป็นครอบครัว

เดียวกัน เจ้าหน้าที่มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และ

ปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพ ด้วยความสขุกาย สบายใจ 

รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ จนสามารถ 

เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชนในละแวกได้พึ่งพาอาศัย

อย่างมีความสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตัง้คณะกรรมการ

ก�าหนดยทุธศาสตร์ การพฒันาโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

ในทศวรรษ ที ่5 เพือ่จดัท�านโยบาย ยทุธศาสตร์และแนวทาง

การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชทุกแห่ง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่ง 

ความสุขภายในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕44

ทศวรรษ ที่ ๑
(๒๕๒๐-๒๕๒๙)

ทศวรรษ
แหงการสรางศรัทธา

ทศวรรษ ที่ ๒
(๒๕๓๐-๒๕๓๙)

ทศวรรษ
แหงการพัฒนา
ระบบบริการ

ทศวรรษ ที่ ๓
(๒๕๔๐-๒๕๔๙)

ทศวรรษ
แหงการพัฒนา

คุณภาพ

ทศวรรษ ที่ ๔
(๒๕๕๐-๒๕๕๙)

ทศวรรษ
แหงการเปนผูนํา
และสรางเครือขาย

ทศวรรษ ที่ ๕
(๒๕๖๐-๒๕๖๙)

ทศวรรษโรงพยาบาล
ตนแบบแหงความสุข

ทศวรรษ

แหงการพัฒนาโรงพยาบาลสมเดจพระยุพราช

ภำพที่ 1.1 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕ 4๕

• ข้อมูลทั่วไปของโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช •

• อัตรำก�ำลัง •

• กำรพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรตำมแผนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ •

• กำรพัฒนำคุณภำพของโรงพยำบำลเข้ำสู่มำตรฐำนระดับชำติและระดับสำกล •

• ข้อมูลกำรให้บริกำร •

• จุดเด่นและควำมสำมำรถเฉพำะของโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช •

• สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลัง •

สถานการณ์และแนวโน้ม
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

2



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕46 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 47

รพร.สระแก้ว จ.สระแก้ว

รพร.กระนวน จ.ขอนแก่น

รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร

รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

รพร.ธาตุพนม จ.นครพนม

รพร.บ้านดุง จ.อุดรธานี

รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

รพร.ด่านซ้าย จ.เลย

1 แห่ง 2 แห่ง 11 แห่ง 7 แห่ง

 โรงพยำบำลสมเดจ็พระยุพรำชทัง้ 21 แห่ง ต้ังกระจำยอยูท่ัว่

ทุกภำคของประเทศไทย เกือบทุกเขตสุขภำพ ยกเว้นเขตสุขภำพ

ที่ 4 และ 9 ส่วนใหญ่เป็นโรงพยำบำลชุมชนระดับ F1 และ M2 

มี 2 แห่งเป็นโรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก (M1) คือ โรงพยำบำล

สมเด็จพระยุพรำชเดชอุดม และโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช

สว่ำงแดนดิน และ 1 แห่ง เป็นโรงพยำบำลทั่วไประดับ S คือ  

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว

รพร.เชียงของ จ.เชียงราย

รพร.ปัว จ.น่าน

รพร.เด่นชัย จ.แพร่

รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก

รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

รพร.จอมบึง จ.ราชบุรี

รพร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

รพร.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

รพร.สายบุรี จ.ปัตตานี

รพร.ยะหา จ.ยะลา

รพร.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เขตสุขภาพ

ระดับโรงพยาบาล

ภำพที่ 2.1

แผนที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง 



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕48 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 49

โรงพยำบำล

ขนำดเตียง

(เตียง) ระดับ

ประชำกร 

ในควำมรับผิดชอบของ 

Node (คน) 

ประชำกร 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ของหน่วยบริกำร (คน) 

ประชำกรที่รับผิดชอบแยกตำมสิทธิ (คน) 

ประชำกร UC 

(คน) 

ประชำกร CSMBS 

(คน) 

ประชำกร SSS 

(คน) 

ประชำกรสิทธิอื่น 

(คน) 

รพร.เชียงของ 90 F1 226,931 64,181 45,605 4,262 2,266 12,048

รพร.ปัว 90 M2 135,826 66,038 46,155 7,748 12,00 105

รพร.เด่นชัย 60 F1 35,809 35,809 26,928 2,799 5,974 97

รพร.นครไทย 90 M2 112,906 77,579 68,453 5,322 3,621 183

รพร.หล่มเก่ำ 121 F1 74,396 69,340 57,260 1,348 6,733 3,999

รพร.ตะพำนหิน 90 M2 104,055 68,637 59,840 5,689 2,853 254

รพร.จอมบึง 60 F1 196,947 63,887 50,148 4,503 8,737 499

รพร.สระแก้ว 388 S 485,429 115,952 81,979 1,628 32,091 254

รพร.กุฉินำรำยณ์ 160 M2 195,197 99,908 71,664 7,155 18,094 2,995

รพร.กระนวน 90 M2 150,022 80,840 58,801 6,001 12,343 3,695

รพร.ธำตุพนม 120 M2 220,209 81,896 6,421 309 327 99

รพร.ด่ำนซ้ำย 60 M2 84,864 54,797 43,975 6,271 3,364 1,187

รพร.สว่ำงแดนดิน 320 M1 306,880 159,503 127,026 7,910 23,513 1,054

รพร.ท่ำบ่อ 200 M2 157,476 88,114 69,981 19,731 11,968 6,165

รพร.บ้ำนดุง 120 F1 189,407 129,937 100,578 16,560 3,662 9,137

รพร.เลิงนกทำ 120 F1 197,539 99,163 78,009 4,942 14,215 1,997

รพร.เดชอุดม 300 M1 453,713 174,303 133,503 8,654 30,258 1,879

รพร.ฉวำง 90 M2 135,676 67,663 55,508 4,993 5,626 1,536

รพร.เวียงสระ 110 M2 241,321 55,917 44,808 4,263 6,585 261

รพร.สำยบุรี 60 M2 218,001 69,488 61,485 3,857 3,321 825

รพร.ยะหำ 72 F1 89,293 61,629 55,598 2955 2618 406

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท้ัง 21 แห่ง ต้ังอยู่ใน

เขตชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น มีประชากรในความ

รับผิดชอบแตกต่างกันตามขนาดของโรงพยาบาล ตั้งแต่ 

35,809 ถึง 174,303 คน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

ทัง้ 21 แห่ง ดแูลประชากรในความรับผดิชอบของโรงพยาบาล

แม่ข่าย (node) ทั้งสิ้น4,011,897 คน ชุมชนหรือกลุ่ม

ผู้รับบริการท่ีเป็นเป้าหมาย (Target Customers) คือ 

ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

มีเครือข่ายการให้บริการระดับปฐมภูมิ คือ โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 

และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) 

ในปีงบประมาณ 2560

ตำรำงที่ 2.1  

ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ทั้ง 21 แห่ง ณ ปีงบประมาณ 2560
หมำยเหตุ ประชากรกลางปี พ.ศ. 2560

ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕๕0 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ ๕1

ตำรำงที่ 2.2 ก�าลังคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ปีงบประมาณ 2559

เขต จังหวัด โรงพยำบำล

แพทย์

ทั้งหมด ทันตแพทย์ เภสัชกร

พยำบำล

วิชำชีพ

แพทย์แผน

ไทย

1 เชียงรำย รพร.เชียงของ 9 5 7 65 1

1 น่ำน รพร.ปัว 17 10 10 132 3

1 แพร่ รพร.เด่นชัย 12 4 9 63 3

2 พิษณุโลก รพร.นครไทย 17 5 10 87 2

2 เพชรบูรณ์ รพร.หล่มเก่า 14 4 9 112 3

3 พิจิตร รพร.ตะพานหิน 13 7 9 102 3

5 รำชบุรี รพร.จอมบึง 13 6 6 61 2

6 สระแก้ว รพร.สระแก้ว 28 12 18 324 4

7 กำฬสินธุ์ รพร.กุฉินารายณ์ 15 6 17 150 2

7 ขอนแก่น รพร.กระนวน 14 5 9 109 3

8 นครพนม รพร.ธาตุพนม 12 7 12 125 3

8 หนองคำย รพร.ท่าบ่อ 32 9 14 212 3

8 เลย รพร.ด่านซ้าย 7 3 6 66 3

8 อุดรธำนี รพร.บ้านดุง 10 6 10 83 3

8 สกลนคร รพร.สว่างแดนดิน 20 6 16 164 5

10 อุบลรำชธำนี รพร.เดชอุดม 27 8 19 222 5

10 ยโสธร รพร.เลิงนกทา 13 5 10 115 2

11 นครศรีธรรมรำช รพร.ฉวาง 11 5 9 90 2

11 สุรำษฎร์ธำนี รพร.เวียงสระ 15 5 10 87 3

12 ปัตตำนี รพร.สายบุรี 12 5 8 101 2

12 ยะลำ รพร.ยะหา 8 3 8 82 2

อัตราก�าลัง
 ในด้านสถานการณ์ก�าลังคน ด้วยการสนับสนุนของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราช ท�าให้มกีารวางแผนพฒันาก�าลงัคนด้านสขุภาพของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัง้ 21 แห่ง มแีพทย์เชีย่วชาญ

เฉพาะทางที่จ�าเป็นครบถ้วน และยังมีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยครบทุกแห่ง

ภำพที่ 2.2 อัตราก�าลังโดยรวมในเครือข่ายโรงพยายาบาลสมเด็จพระยุพราช

แพทย์ทั้งหมด

319
ทันตแพทย์

126

เภสัชกร

226
พยาบาลวิชาชีพ

2552
แพทย์แผนไทย

59



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕๕2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ ๕3

ตำรำงที่ 2.3 การจัดระบบบริการสุขภาพตามโครงสร้างในปัจจุบันและการวางแผนยกระดับขีดความสามารถ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5

เขต จังหวัด โรงพยำบำล ประเภท Service Plan แผนยกระดับ

1 เชียงรำย รพร.เชียงของ F1 M2

1 น่ำน รพร.ปัว M2 M1

1 แพร่ รพร.เด่นชัย F1 M2

2 พิษณุโลก รพร.นครไทย M2 M1

2 เพชรบูรณ์ รพร.หล่มเก่า F1 M2

3 พิจิตร รพร.ตะพานหิน M2 M1

5 รำชบุรี รพร.จอมบึง F1 M2

6 สระแก้ว รพร.สระแก้ว S S

7 กำฬสินธุ์ รพร.กุฉินารายณ์ M2 M1

7 ขอนแก่น รพร.กระนวน M2 M1

8 นครพนม รพร.ธาตุพนม M2 M1

8 หนองคำย รพร.ท่าบ่อ M2 M1

8 เลย รพร.ด่านซ้าย M2 M2

8 อุดรธำนี รพร.บ้านดุง F1 M2

8 สกลนคร รพร.สว่างแดนดิน M1 S

10 อุบลรำชธำนี รพร.เดชอุดม M1 S

10 ยโสธร รพร.เลิงนกทา F1 M2

11 นครศรีธรรมรำช รพร.ฉวาง M2 M2

11 สุรำษฎร์ธำนี รพร.เวียงสระ M2 M2

12 ปัตตำนี รพร.สายบุรี M2 M2

12 ยะลำ รพร.ยะหา F1 M2

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วน

ใหญ่ได้รบัการยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลชมุชน

แม่ข่าย (M2) ดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก 

ซบัซ้อนและรบัการส่งต่อจากโรงพยาบาลชมุชน

ใกล้เคยีง ยกเว้นโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

สระแก้วที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด (S)  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  

ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ขณะ

นี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกือบทุกแห่ง

มแีผนที่จะยกระดบัขดีความสามารถในการให้

บรกิารตามแผน การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 

(Service plan) ให้สูงข้ึน ดังรายละเอียด 

ในตารางที่ 2.3

การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
ตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan) 

แผนยกระดับ
สู่โรงพยาบาล

ระดับ S

3
แห่ง

แผนยกระดับ
สู่โรงพยาบาล

ระดับ M1

7
แห่ง

แผนยกระดับ
สู่โรงพยาบาล

ระดับ M2

11
แห่ง

ภำพที่ 2.3 แผนการยกระดับขีดความสามารถ



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕๕4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ ๕๕

โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก 

ทีจ่ะให้การสนบัสนุนและผลกัดนัองค์กร หน่วยงานต่างๆ 

ในการน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีด 

ความสามารถจนได้รับรางวัล รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ

ไม่แบ่งประเภทและไม่จ�ากัดจ�านวนรางวัล มีคะแนนเต็ม

จากผลการตรวจประเมิน 1,000 คะแนน แบ่งรางวัล

ออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 

TQA) ให้กับองค์กรที่มีคะแนนผลการตรวจประเมิน

สูงกว่า 650 คะแนน

2. รางวลัการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ (Thailand Quality 

Class: TQC) ให้กับองค์กรที่มีคะแนนผลการตรวจ

ประเมนิไม่ถงึ 650 คะแนน แต่สงูกว่า 350 คะแนน

 เครอืข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชได้มวีวิฒันาการ

การพฒันาคณุภาพมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 จาก 3S (Smell, 

Smile และ Surrounding) ที่ประเมินด้วยตนเอง มาสู่

ระบบมาตรฐานทีม่หีน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบ (Third 

party audit) ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ 

1. กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

(Hospital Accreditation: HA) ที่มุ่งเน้น Process, 

Customer, และ Continuous Quality Improvement 

(CQI)

2. มาตรฐานสากล ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลส�าหรบั

ระบบคุณภาพอันเกี่ยวกับการจัดการด้านคุณภาพ

และการประกันคณุภาพโดยเน้น “ความพึงพอใจของ

ลกูค้า (Customer Satisfaction)” และ ISO 14000 

เป็นมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 และเมือ่การพฒันามาตรฐาน HA มาถงึจดุทีท่กุแห่ง

ได้รบัการรบัรองแล้ว ก้าวต่อไปของเครอืข่ายโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช คือ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วย

กระบวนการคุณภาพที่สูงขึ้นและครอบคลุมทุกด้าน คือ 

รางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award: TQA) 

ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก (World class) เนื่องจาก 

มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการการตัดสิน

รางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National  

Quality Award: MBNQA) 

การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
เข้าสู่มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

• โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเด่นชยั



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕๕6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ ๕7

 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชให้บรกิารตัง้แต่ระดบั

ปฐมภูมิ หลายแห่งมีแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  

มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อกับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล องค์การบริหารส่วน

ท้องถ่ินและชุมชนจนเกิดการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ

อ�าเภอ (District Health System: DHS) ในการดูแล 

ผู้ป่วยในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างท่ัวถึง 

ได้แก่ การดแูลผูพิ้การผูสู้งอายแุละผูป่้วยจติเวช นอกจาก 

การให้บริการผู้ป่วยคนไทยแล้ว โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราช หลายแห่งที่ตั้งอยู ่ใกล้ชายแดน เช่น  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หรือโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชทีต้ั่งอยู่ในจงัหวัดทีมี่แรงงานต่างด้าวมาท�างาน

มาก ได้ให้บริการผู ้ป ่วยต่างด้าวทั้งผู ้ป ่วยนอก 

และผู้ป่วยใน

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลายแห่งให้บริการ

ตรวจรักษาโรคท่ียากและซับซ้อน เปิดหอผู้ป่วยวิกฤติ  

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไต

ทางช่องท้อง ให้ยาละลายลิม่เลอืดในกลุม่ผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน  

การตรวจรักษาด้วยการส่องกล้อง เป็นต้น

 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัง้ 21 แห่ง นอกจาก

ให้บรกิารทัว่ไป คอื บริการผูป่้วยนอก ผู้ป่วยใน ครอบคลมุ

การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

โรค และฟื้นฟูสภาพ และมีเครือข่ายการให้บริการระดับ

ปฐมภมูแิล้ว ยงัมคีวามเชีย่วชาญพิเศษในแต่ละโรงพยาบาล 

มีศักยภาพในการให้การดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อน 

โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ได้แก่ สติู - นรีเวชกรรม, 

อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม, จิตเวช, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, 

วิสัญญีวิทยา และรังสีวิทยา ค่าดัชนีผู้ป่วยใน หรือ Case 

Mix Index (CMI) เมื่อแยกตามระดับบริการ S, M1, M2, 

F1 มีค่า 1.5, 1.06, 0.82, 0.68 ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับบริการ บ่งชี้ถึงศักยภาพ 

ในการรกัษาผูป่้วยทีม่คีวามซบัซ้อนภายใต้การใช้ทรพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลการให้บริการ

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕๕8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ ๕9

โรงพยำบำล จุดเด่น

รพร.ตะพานหิน • โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ คุณธรรม

• การให้บริการผู้ป่วยนอกหลังเวลาราชการ

รพร.จอมบึง • การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและการด�าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

รพร.สระแก้ว • ดูแลผู้ป่วยระบบสมองครบวงจร

• ศูนย์ไตเทียมใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก (ล้างไตทางช่องท้องและฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

เทียม)

• ศูนย์รับส่งต่อจาก โรงพยาบาลในจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน

• ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ข้อเข่า ข้อสะโพก

• ศูนย์ดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ (10 เตียง)

• CT, MRI

• ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าด้วยกล้องและผ่าตัดนิ่วในถุงน�้าดีครบวงจร

รพร.กุฉินารายณ์ • ด้านการจัดบริการเชิงรุกที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในกลุ่มผู้ป่วย ที่ยากต่อการเข้าถึงบริการ  

ได้แก่ จิตเวชฉุกเฉิน,วัณโรคซับซ้อนและบริการ home ward ในกลุ่มสูงอายุ ติดเตียง 

มะเร็ง ไตวายเรื้องรัง รวมทั้งการปรับสภาพบ้านกายอุปกรณ์

• ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) และการพัฒนามาตรฐานระบบสุขภาพอ�าเภอ  

ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHSA) จาก สรพ. แห่งแรก 

ของประเทศไทย

• ด้านการพัฒนาระบบบริการเฉพาะทาง 

-  จัดบริการที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสะดวกในโรงพยาบาลชุมชน เช่น ICU, HD, CAPD, 

Stroke, STEMI, ศูนย์กายอุปกรณ์ ปรับสภาพบ้าน ท�าขาเทียม

-  เป็น Node ในการดูแลรับส่งต่อจากโรงพยาบาลข้างเคียงในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง

   ทั้งด้านสูติกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรมและกุมารเวชกรรม

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ได้มีการพัฒนาความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยเฉพาะด้าน 

จนมีจุดเด่นของแต่ละโรงพยาบาล ดังตารางที่ 2.4

ตำรำงที่ 2.4 จุดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง

จุดเด่นและความสามารถเฉพาะ 
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
(Core Competency) 

โรงพยำบำล จุดเด่น

รพร.เชียงของ • ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ชุมชน สถาบันการศึกษา ประเทศเพื่อนบ้าน) 

รพร.ปัว • ระบบ STEMI fast tract ของเครือข่าย และส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายด้วย SKY doctor

• การใช้กระบวนการจิตตปัญญาในการจัดบริการผู้ป่วยและบริหารงาน

รพร.เด่นชัย • การบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

  ในการดูแลสุขภาพประชาชน

รพร.นครไทย • การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care)

• ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการครบวงจร

• การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

รพร.หล่มเก่า • บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาในระบบบริการสุขภาพและการบริหารองค์กร

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) 



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕60 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 61

โรงพยำบำล จุดเด่น

รพร.กระนวน • ดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยมาตรฐานสากล

รพร.ธาตุพนม • ความเป็นองค์กรนวัตกรรมและภาคีสุขภาพที่เข้มแข็ง

รพร.ด่านซ้าย • การจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มิติความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

  ของชีวิต

รพร.สว่างแดนดิน • การรักษาผสมผสานแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน

• เป็นแหล่งฝึกบุคลากรสาขาต่าง ๆ

• การพัฒนาวิชาการ และนวัตกรรม

• การบริบาลพระภิกษุสงฆ์ โดยกองทุนสงฆ์อาพาธ

รพร.ท่าบ่อ • ศูนย์การผ่าตัดด้วยกล้อง (Minimal Invasive Surgery Center: MIS center) 

รพร.บ้านดุง • พัฒนาการเด็กสมวัย และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

• ศูนย์ผ่าตัดทั่วไป และผ่าตัดกระดูก ด้วยกล้องวิดิทัศน์

• โรงพยาบาลเครือข่ายผ่าตัดตาต้อกระจก

รพร.เลิงนกทา • รพ.แม่ข่ายโซนเหนือของเขตสุขภาพที่ 10

• ผ่าตัดศัลยกรรม และนรีเวช ด้วยวิธี minimal invasive surgery (MIS) 

รพร.เดชอุดม • ความเชี่ยวชาญ 6 สาขาหลัก (สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม  

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วิสัญญีวิทยา)

• การผ่าตัดแบบบาดเจ็บน้อย MIS (LC, arthroscope)

• การผ่าตัดซับซ้อน เช่น มะเร็งล�าไส้ใหญ่ (colorectal surgery), มะเร็งเต้านม (MRM)  

 spine surgery และ arthroplasty (TKA, THA) 

โรงพยำบำล จุดเด่น

รพร.ฉวาง • การดูแลแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

รพร.เวียงสระ • ANC คุณภาพ น�าไปสู่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

  ได้นมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน

รพร.สายบุรี • เครือข่ายบริการแม่และเด็กคุณภาพ 

• บูรณาการแพทย์แผนไทย 

• แหล่งผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP และฮาลาล

รพร.ยะหา • การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕62 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 63
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ภำพที่ 2.4 สถานะทางการเงินโดยรวม

 จากพันธกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คือ การเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และเป็นผู้น�าการให้บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ เป็นที่พึ่งของหน่วยบริการข้างเคียง ท�าให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มีภาระค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลเป็นจ�านวนมาก ดังตารางที่ 2.5 ข้อมูลสถานการณ์  

การเงินการคลัง (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

สถานการณ์การเงินการคลัง

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕64 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 6๕

โรงพยำบำล เตียง CR QR Cash NWC NI+Depleciation

I/E 

ratio

Liquid 

Index

Status 

Index Survive

Risk 

Scoring เงินบ�ำรุงคงเหลือ ลูกหนี้คงเหลือ คงคลังคงเหลือ เจ้ำหนี้คงเหลือ CMI

รพร. เชียงของ 90 1.26 1.09 0.72 6,354,776.32 22,870,954.81 1.17 2 0 0 2 21,500,354.37 9,828,782.77 4,106,334.64 24,335,700.47 0.82

รพร.ปัว 90 1.08 0.93 0.5 2,976,635.39 -5,197,854.37 0.98 3 1 0 4 25,453,226.52 16,367,944.02 5,685,479.06 39,960,235.22 1.04

รพร. เด่นชัย 30 1.09 0.94 0.6 1,260,534.65 -4,719,272.62 0.96 3 1 1 5 9,397,867.69 3,816,062.64 2,132,508.95 14,062,757.49 0.59

รพร. นครไทย 90 1.6 1.45 1.09 26,413,208.91 42,832,449.67 1.18 0 0 0 0 47,226,266.67 15,214,945.78 6,679,594.60 43,725,181.00 0.78

รพร. หล่มเก่า 122 0.7 0.63 0.26  -16,976,567.06 19,090,567.06 1.09 3 1 2 6 14,675,574.78 20,305,685.87 4,140,683.01 56,320,627.24 0.78

รพร.ตะพานหิน 90 1.90 1.6 0.81 19,338,271.75 -16,663,337.46 0.93 0 1 0 1 17,515,206.09 9,170,228.43 6,512,654.22 14,804,763.15 0.84

รพร.จอมบึง 60 0.91 0.79 0.39 -2,760,249.25 113,728.48 1.00 3 1 2 6 14,661,758.63 2,139,111.88 4,149,977.64 32,469,509.62 0.77

รพร.สระแก้ว 388 1.48 1.33 0.75 85,236,302.54 3,021,211.11 0.96 2 0 0 2  -49,181,879.67 99,958,186.48 25,975,132.97 93,674,075.35 1.5

รพร.กุฉินารายณ์ 120 0.63 0.53 0.23 -36,259,054.56 184,378.17 1.00 3 1 2 6 24,867,314.85 29,229,669.83 9,145,205.98 97,454,895.87 0.90

รพร.กระนวน 90 0.62 0.56 0.12 -35,181,465.10 274,316.60 1.00 3 2 1 6 13,188,230.32 12,362,137.85 4,519,130.35 92,444,483.73 0.71

รพร.ธาตุพนม 120 0.69 0.58 0.13  -18,744,683.95 5,070,868.55 1.02 3 1 2 6 8,056,138.95 28,917,496.13 7,203,197.76 61,174,125.71 0.70

รพร.ด่านซ้าย 60 1.14 0.79 0.33 2,174,378.95 6,140,497.53 1.04 3 0 0 3 5,353,322.43 7,142,851.81 5,477,456.83 15,970,597.16 0.68

รพร.สว่างแดนดิน 320 1.29 1.11 0.59 30,067,096.41 6,194,902.80 0.06 2 0 0 2 7,300,481.07 62,896,070.53 18,816,914.08 83,722,849.99 1.09

รพร.ท่าบ่อ 200 0.6 0.55 0.2 -75,628,145.40  -27,305,477.13 0.96 3 2 2 7 36,355,659.76 59,608,555.60 8,910,512.38 190,866,109.33 1.47

รพร.บ้านดุง 120 1.15 0.97 0.3 5,666,428.84 -26,933,817.30 0.88 3 1 2 6 11,100,541.13 25,078,601.98 6,793,571.19 32,579,265.12 0.67

รพร.เลิงนกทา 120 0.63 0.53 0.29 -21,922,845.16 -14,726,111.33 0.94 3 2 2 7 16,179,295.84 15,505,991.25 4,273,812.66 55,338,316.94 0.68

รพร.เดชอุดม 300 1.57 1.34 1 60,760,612.89 168,101,130.41 0.99 0 0 0 0 67,963.42 36,770,242.85 24,088,816.62 83,868,555.25 1.02

รพร.ฉวาง 90 0.54 0.46 0.32 -22,062,268.67 42,854,226.21 0.99 3 1 2 6 15,648,930.79 4,963,069.10 3,584,132.21 45,601,304.54 0.6

รพร.เวียงสระ 110 0.81 0.76 0.51 -11,644,914.56 -11,644,914.56 0.99 3 2 2 7 23,133,656.57 17,572,117.38 3,388,706.37 49,135,634.93 0.58

รพร.สายบุรี 60 0.93 0.86 0.69 -3,186,939.92 11,859,013.54 1.06 3 1 1 5 42,596,315.17 6,324,529.03 2,630,646.13 44,303,214.58 0.66

รพร.ยะหา 72 2.15 1.97 1.72 24,435,179.02 14,092,734.83 1.08 0 0 0 0 14,762,366.78 5,366,707.51 3,846,367.27 19,848,705.24 0.47

ตำรำงที่ 2.5 ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560



สถานการณ์และแนวโน้ม
อัตราก�าลัง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕66

โรงพยำบำล ระดับ เตียงบริกำร CMI เป้ำหมำย

รพร. เชียงของ F1 90 0.82 0.6

รพร. เด่นชัย F1 30 0.59 0.6

รพร. หล่มเก่า F1  121 0.78 0.6

รพร.จอมบึง F1 60 0.77 0.6

รพร.บ้านดุง F1 120 0.67 0.6

รพร.เลิงนกทา F1 120 0.68 0.6

รพร.ยะหา F1 72 0.47 0.8

รพร.เดชอุดม M1 300 1.02 1

รพร.สว่างแดนดิน M1 320 1.09 1

รพร.ปัว M2 90 1.04 0.8

รพร. นครไทย M2 90 0.78 0.8

รพร.ตะพานหิน M2 90 0.84 0.8

รพร.กุฉินารายณ์ M2 120 0.9 0.8

รพร.กระนวน M2 90 0.71 0.8

รพร.ธาตุพนม M2 120 0.7 0.8

รพร.ด่านซ้าย M2 60 0.68 0.8

รพร.ท่าบ่อ M2 200 1.47 0.8

รพร.ฉวาง M2 90 0.6 0.8

รพร.เวียงสระ M2 110 0.58 0.8

รพร.สายบุรี M2 60 0.66 0.8

รพร.สระแก้ว S 388 1.5 1.2

ตำรำงที่ 2.6 ข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕ 67

• กรอบกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 •

• ควำมเชื่อมโยงกับแนวคิดของประธำนกรรมกำรมูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช • 

• แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 •

สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕

3



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕68 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 69

1. พระรำชด�ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำ

อยูห่วั (ขณะด�ำรงพระรำชอสิรยิยศเป็น สมเดจ็พระบรม

โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร) กรมทหำรมหำดเลก็

รำชวลัลภรกัษำพระองค์ วนัที ่17 มถินุำยน พทุธศกัรำช 

2529

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์นายก

กติตมิศกัด์ิของมลูนธิิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช เม่ือครัง้

ด�ารงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชด�ารัส 

เป็นหลกัชยัให้แก่บคุลากรของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

เม่ือวนัที ่17 มถินุายน พ.ศ. 2529 ณ กรมทหารมหาดเลก็

ราชวัลลภรักษาพระองค์ ความว่า

“ทุกคนท่ีท�ำงำนให้แก่โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช  

จะต้องไม่ลืมว่ำโรงพยำบำลน้ี ก�ำเนิดขึ้นจำกควำมมุ่ง

ปรำรถนำอันแรงกล้ำของคนไทยทั่วรำชอำณำจักร  

ที่ต้องกำรจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดำรทุกหนแห่ง  

ได้รบัควำมเอำใจใส่รกัษำพยำบำลเป็นอย่ำงดี ให้ปลอดภยั

จำกควำมเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ำกัน”

กรอบการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕

1  ส�าหรับแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยพุราชนัน้ พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว เมือ่

ครัง้ด�ารงพระราชอิสรยิยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชด�ารัสว่า ไม่อยากให้เพ่ิม

จ�านวนโรงพยาบาล แต่อยากให้มุง่เน้นการเพิม่คณุภาพของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้ดีที่สุด 

เท่าที่จะดีได้ 

 ดังนั้นการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

จงึมุง่เน้นทางด้านการพฒันาบคุลากร การบรกิารสาธารณสขุ 

การก่อสร้างอาคารเพิม่เตมิ จดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ให้

เพียงพอกับความต้องการ และอีกเรื่องหน่ึงที่ส�าคัญ คือ  

การส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่จะพ่ึงพาตนเอง ตลอด

ระยะเวลาเกือบ 40 ปีท่ีผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชได้ยึดมั่นในพระราโชบายดังกล่าว เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นล�าดับ

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะพานหิน



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕70 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 71

2. นโยบำยรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์ชำติ และแผน

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข 

กบักำรพฒันำโรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชในทศวรรษ  

ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

 การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569)  

ได้พิจารณาถึงนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ  

และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ดังนี้

2.1 นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร 

ด้ำนสุขภำพ

 ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้อ 3 ลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคม

  และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

ข้อ 3.3 จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน

  หรือกิจกรรมที่เหมาะ เพื่อสร้างสรรค์

  และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 

  โดยจัดเตรียมระบบการดูแลบ้าน สถานพักฟื้น  

  และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ  

  ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 

  รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง

  ส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ข้อ 5  กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 

  และสุขภำพของประชำชน 

ข้อ 5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพ 

  ครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน

  อย่างมีคุณภาพ 

ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

  โดยเน้นการควบคุมป้องกันโรค

  และสร้างเสริมสุขภาพ 

ข้อ 5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

  ของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

ข้อ 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา

  การเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 

ข้อ 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ข้อ 5.6 ประสานการท�างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

  ในสังคม 

ข้อ 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย

  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

2



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕72 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 73

ภำพที่ 3.1 กรอบยุทธศาสตร์เมืองไทย 4.0

โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้แก่

• ยุทธศำสตร์ที่ 3  

กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

ให้ความส�าคัญกับพัฒนาคุณภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต การสร้างเสริมให้คนมีสุข

ภาวะที่ดี

• ยุทธศำสตร์ที่ 4  

กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำ

เทียมกันทำงสังคม พัฒนาระบบบริการ

และระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพ

แวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ารง

ชีวิตในสังคมสูงวัย

• ยุทธศำสตร์ที่ 5  

กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและ

ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.2  ยทุธศำสตร์ชำตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

และกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทย

 ไปสู่ประเทศไทย 4.0

 ปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้

ระดบัปานกลางตอนบน โครงสร้างการผลิตมกีารเปล่ียนผ่าน

จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสูบ่รกิารมากขึน้ คนไทย

ส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการ

ท�าลายสขุภาพ จนท�าให้ประชากรทีเ่จ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ

เรือ้รงัเพิม่มากข้ึน ปัญหาสิง่แวดล้อมเพ่ิมสงูข้ึนตามการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ในขณะเดียวกันชุมชนก็มี

ความเข้มแข็งมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือ

ข่ายเพื่อท�ากิจกรรม ทั้งด้านโยบายเศรษฐกิจสังคม 

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ 

ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น

 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัผ่านประชามติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มาตรา 65 ก�าหนดให้

รัฐบาลจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ

ในการจัดท�าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  

เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

 “ยุทธศำสตร์ชำต”ิ จะเป็นกรอบในการจดัท�านโยบาย

และการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป

 รัฐบาลได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) และโมเดลเมืองไทย 4.0 อันเป็น 

กรอบยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ควำมมั่นคง  

มั่นคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วด้วยปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕74 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 7๕

ภำพที่ 3.2 เมืองอัจฉริยะ (Smart City & Smart Thailand) 

ศูนยสุขภาพชุมชน/เอกชน
ปรึกษาดานสุขภาพ ตรวจ 

วิเคราะห และรักษาโรค

โรงพยาบาลชุมชน/เอกชน
ปรึกษาดานสุขภาพ 

วินิจฉัยอาการและแนวโนมการเกิดโรค
ตรวจ วิเคราะห และรักษาโรค

โรงพยาบาล
ประจําจังหวัด

ปรึกษาดานสุขภาพ
วิเคราะหขอมูลสุขภาพเบื้องตน

คลินิกชุมชน/เอกชน

เมือง ชุมชน
หมูบาน

อุปกรณตรวจวัด
ขอมูลสุขภาพเบื้องตน

ขอมูลสุขภาพจากเครื่องมือ
ทางการแพทย

ขอมูลสุขภาพจาก
การวินิจฉัยโดยแพทย

 และได้จัดท�าพิมพ์เขียว (Blue print) ด้านสาธารณสุข

และเทคโนโลยีการแพทย์ มีแผนพัฒนาใน 2 ประเด็น คือ

1. ให้ประเทศไทยเป็น Medical hub of ASIA ในปี 

พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) พฒันาอุตสาหกรรมสมนุไพร 

เน้นการสร้างโมเดลการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์

แผนไทยครบวงจร โดยมี 4 เมืองเป้าหมายที่จะพัฒนา

เป็น Herbal City คือ ปราจีนบุรี เชียงราย สกลนคร 

และ สุราษฎร์ธานี

2. พัฒนำ Aging Industry เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 

ในระยะ 1 ปี จะเน้น Healthy Aging & Happy Aging 

Campaign, ให้มี Telemedicine, Online Hospital, 

และสง่เสริมการผลติและส่งออกหุน่ยนต์ส�าหรับผูส้งูวยั 

ในระยะ 5 ปี จะเน้น EMR Health analysis, Stem 

Cells Diagnostic Kits Biomarkers และ Precision 

Medicine

3. กำรพฒันำระบบ Public Health Care ส�ำหรบัเมอืง

อัจฉริยะ (Smart City & Smart Thailand) ที่เน้น

ความร่วมมือของทกุภาคส่วนในชมุชนในการดแูลสขุภาพ

ของคน ทั้งก่อนป่วยและป่วย ตั้งแต่ครอบครัวจนถึง 

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด

ภายใน 1 - 3 ปี ภายใน ๕ ปี ภายใน 10 ปี
• ยา Generic

• ยาชีววัตถุประเภท 

Biosimilar

• ชีวเภสัชภัณฑ์ และ Products 

from probiotics

• สมุนไพรและเครื่องส�าอาง

• Smart medical and Devices, 

robotics เพี่อช่วยคนพิการ

• ศูนย์บ�าบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุ

• ผลิตภัณฑ์และอาหารเพื่อสุขภาพ

• Medical tourism

• ยาชีววัตถุชนิดใหม่เพื่อรักษา

มะเร็งและโรคภูมิแพ้ 

• วัคซีนขั้นสูง

• ชุดตรวจวินิจฉัยที่มีศักยภาพ 

เชิงพาณิชย์

• หุ่นยนต์ทางการแพทย์ 

ที่ได้มาตรฐานสากล

• Quality reagent

• Smart village for aging

• Digital health

• ยา (Small molecules)  

ชนิดใหม่

• ยาส�าหรับการรักษาที่มีเป้าหมาย 

(Target therapy)

• วัคซีนขั้นสูงชนิดใหม่

• หุ่นยนต์และเครื่องมือผ่าตัด 

ด้านการแพทย์

• อุปกรณ์ด้านการแพทย์ชนิดฝัง 

(Implanted – devices)

• Automated diagnostic 

devices



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕76 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 77

2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดท�าขึ้น ในช่วงเวลาของการ

ปฏริปูประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเรว็และเชือ่มโยงใกล้ชดิกนัยิง่ขึน้ ประเทศไทยก�าลงัก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 การจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้น้อมน�า

หลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา

น�าทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

“ประเทศไทยมคีวำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” โดยแผนพฒันาฯ 

ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว 

ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี ประกอบด้วย 10 ยทุธศาสตร์ 

ที่เกี่ยวกับสาธารณสุขได้แก่

• ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ IQ เด็กไม่ต�่ากว่ามาตรฐาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อ

สขุภาพ และให้ทกุภาคส่วนค�านงึถึงผลกระทบต่อสขุภาพ

• ยทุธศำสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ

เหลื่อมล�้าของสังคม กระจายบริการด้านสาธารณสุข 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ

• ยุทธศำสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ยทุธศำสตร์ท่ี 6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนั

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย

• ยุทธศำสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕78 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 79

2.4 กรอบกำรด�ำเนินงำนของกระทรวงสำธำรณสุขและ

แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข 

(พ.ศ. 2560 - 2579)

 กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หลักในการดูแล

สุขภาพของประชาชนในผืนแผ่นดินไทย ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปี ด้านสาธารณสขุ (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยก�าหนด

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้ำนสุขภำพ ที่รวมพลังสังคม 

เพื่อประชำชนสุขภำพดี” มีพันธกิจ คือ การพัฒนา 

และอภบิาลระบบสุขภาพอย่างมีสว่นร่วมและยั่งยนื เพือ่ไป

สู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และ

ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมีค่านิยมขององค์กร คือ MOPH

• M  Mastery (เป็นนายตัวเอง)

• O  Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)

• P  People Centered (ใส่ใจประชาชน)

• H  Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)

และขับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ

1. Prevention & Promotion Excellence

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ

2. Service Excellence 

บริการเป็นเลิศ

3. People Excellence  

บุคลากรเป็นเลิศ

4. Governance Excellence  

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

 จะเห็นว่า รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายด้านสุขภาพไว้ทุก

ระดบั ตัง้แต่ค�าแถลงนโยบายของรฐับาล แผนปฏริปูประเทศ 

กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน

สาธารณสุข

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕80 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 81

นโยบาย
รัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อ 12 กันยายน 2๕๕7

• นโยบายข้อ 3 การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม และการ
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

3.3 จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจัด
เตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรง
พยาบาล ที่เน้นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และครอบครัว

1. ให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub of ASIA 
2. พัฒนา Aging Industry เพื่อรองรับผู้มีส่วนร่วม
3. การพัฒนาระบบ Public Health Care ส�าหรับเมืองอัจฉริยะ

1. IQ เด็กไม่ต�่ากว่ามาตรฐาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค�านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
2. กระจายบริการด้านสาธารณสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๕. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

• Prevention & Promotion Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
• Service Excellence   บริการเป็นเลิศ
• People Excellence   บุคลากรเป็นเลิศ
• Governance Excellence  บริการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

• Community Happiness  ชุมชนมีสุขภาวะ
• Patient Happiness  ผู้รับบริการมีความสุข
• Personnel Happiness  บุคลากรมีความสุข
• Hospital Happiness  โรงพยาบาลแห่งความสุข

• นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้วยสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชน
๕.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม

ประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
๕.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๕.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
๕.4 ป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.6 ประสานการท�างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
๕.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2๕61 - 2๕80) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2๕60 - 2๕64) 

แผน 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ

กรอบการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
พ.ศ. 2๕60 - 2๕79

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
ในทศวรรษ ที่ ๕ (พ.ศ. 2๕60 - 2๕69)

แผน 
ยุทธศาสตร์ 

กระทรวง 
สาธารณสุข

Mastery   
เป็นนายตนเอง

Originally
เร่งสร้างสิ่งใหม่

People Centered
ใส่ใจประชาชน

Humility 
ถ่อมตนอ่อนน้อม

ภำพที่ 3.3 ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕82 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 83

 ในปาฐกถา ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อก�าเนิด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช การพัฒนาใน 4 ทศวรรษ 

ที่ผ่านมา ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของ พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งด�ารงพระราชอิสริยยศเป็น 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ท�าให้ทกุ

วันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นจุดศูนย์รวมจุดหนึ่ง

ที่น�าคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ท้องที่ทุรกันดาร ซ่ึงนับเป็นเวลา

เกือบ 40 ปีแล้ว ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้ก่อตั้ง

ขึน้ ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบัุน โรงพยาบาลได้รบัการสนบัสนนุ

จากภาครัฐและภาคเอกชน หากจะเปรียบก็เหมือนผู้ใหญ่ 

วยัฉกรรจ์ ผ่านช่วงเวลาแห่งการเตบิโตและสัง่สมประสบการณ์

มามากเพียงพอ มีศักยภาพมากพอแล้วที่จะก้าวเดิน 

ด้วยตนเอง ในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษ ที่ 5 ถึงเวลาแล้ว 

ทีช่าวโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทกุคนจะร่วมแรงร่วมใจ

พฒันาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลในอดุมคตขิองประชาชน

 ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “โรงพยำบำลสมเด็จ 

พระยุพรำชพฒันำย่ำงก้ำวทศวรรษ ท่ี 5 ควำมงำมทีจ่ำรกึ

ไว้ในแผ่นดิน” วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม 

มริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ ศาสตราจารย์ธานนิทร์ 

กรัยวิเชยีร อดตีองคมนตรี และอดีตประธานกรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้จัดเตรียมปาฐกถา  

และมอบหมายให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี  

และรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราช กล่าวปาฐกถาในการประชุมวิชาการแทนท่าน 

ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดกระดูกต้นคอและพักรักษาตัว 

ในโรงพยาบาล

ความเชื่อมโยงกับแนวคิดของอดีตประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
ปาฐกถาและกรอบแนวคิดของศาสตราจารย์ธานินทร์กรัยวิเชียร  
ในการประชุมวิชาการ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2๕๕8  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕84 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 8๕

 โรงพยาบาลในอดุมคตแิละเป็นท่ีปรารถนาของบคุลากร

ในวงการแพทย์และประชาชนท่ีมารับการรักษา เป็นภาพ

ฝันที่ชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกคนจะมุ่งหน้า

พัฒนาให้เป็นความจริงนั้น ควรต้องเป็นโรงพยาบาลที่มี

ลักษณะดังต่อไปนี้

1. ความสะดวกสบายของคนไข้ ญาต ิและบุคลากร จะต้อง

พฒันาโรงพยาบาลโดยค�านงึถงึสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ 

เป็นสถานพยาบาลที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และมีส่ิง

อ�านวยความสะดวกส�าหรับผูเ้จบ็ป่วยท่ีมาใช้บริการ ญาติ

ทีม่าเยีย่มไข้ หรอืแม้แต่ส�าหรับบคุลากรของโรงพยาบาล

เอง ให้เหมอืน หรือเทยีบเท่ากับโรงพยาบาลช้ันน�าอืน่ๆ 

เช่น มสีถานทีส่�าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ ร้านขายสิง่ละอนั

พนัละน้อย ทีจ่�าเป็น ร้านอาหารภตัตาคารหรอืโรงอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะและจ�าหน่ายอาหารในราคาย่อมเยา 

เป็นต้น เพ่ือมิให้เกิดความรู้สึกว่า การมาโรงพยาบาล 

ไม่ได้มาเป็นการมาสถานที่ราชการหรือสถานที่ 

ทีมี่ความหดหู ่สิน้หวงั แต่เป็นเหมือนสถานทีม่าพกัผ่อน 

อันจะเกิดบรรยากาศท่ีดีในการสร้างก�าลังใจแก่คนไข้

และญาติ ห้องสมุดที่มีอยู่ก็ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

โดยแบ่งเป็นส่วนหน่ึงให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ 

อีกส่วนจัดไว้เฉพาะส�าหรับบุคลากรของโรงพยาบาล

2. การพัฒนาด้านการแพทย์และบริการที่เป็นเลิศ จะต้อง

มจี�านวนแพทย์ทีเ่หมาะสมในการรกัษาพยาบาล และมี

แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละสาขาให้เพยีงพอ มยีา เวชภณัฑ์

เคร่ืองมือแพทย์ครบถ้วน รวมท้ังสนับสนุนการแพทย์

แผนไทย

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโรงพยาบาล 

จุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

เกิดจากความร่วมมือกันของประชาชนทั่วประเทศ  

และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งด�ารงพระราชอิสริยยศ

เป็น สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกุมาร  

ที่ได้วางแนวทางให้เกิดมูลนิธิสาขาข้ึนในโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชทุกท้องที่ ดังนั้นการท่ีจะพัฒนา 

โรงพยาบาลจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน 

ด้วย ต้องท�าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของ

โรงพยาบาลในท้องถิ่น (Sense of belonging)  

และรู้สึกว่าต่างมีภารกิจผูกพันท่ีจะต้องสรรค์สร้าง 

โรงพยาบาลในท้องถิ่น อันเป็นบ้านเกิดของพวกเขา 

ให้ดียิ่งขึ้นไป รวมทั้งการเชิญชวนให้ภาคเอกชน เข้ามา

มส่ีวนร่วมในการพฒันาโรงพยาบาลอันเป็นการตอบแทน

สังคมหรือคืนก�าไรให้แก่สังคม

 ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ม่ันใจว่า  

หำกโรงพยำบำล มูลนิธิสำขำและประชำชน ในแต่ละ 

ท้องถิ่นร่วมมือกันอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง และบุคลำกร 

ทุกคนต่ำงมุ่งมั่นพัฒนำและเสียสละก�ำลังทุกด้ำนที่มีอยู่ 

เพื่อบ�ำบัดรักษำเพื่อนมนุษย์ไม่ว่ำจะเป็นชนชำติใด 

หรือภำษำใด ภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ โรงพยำบำลสมเด็จ

พระยุพรำชแต่ละแห่งจะเปลี่ยนโฉมเป็นโรงพยำบำล 

ในอุดมคติของทุกคน

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕86 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 87

S
1 
S

2 
O

1 
O

2
  จัดระบบการดูแลแบบองค์รวม 

    ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

S
3
O

1
O

2
O

3
O

4
  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

S
1 
S

2 
S

3 
O

5
  พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

S
1 
S

2 
S

3 
T

1
  ขยายเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้

S
1 
S

2 
S

3 
T

2
  องค์กรธรรมาภิบาล

W
1 
O

1 
O

2 
O

3 
O

5  
พัฒนาระบบการเงินการคลัง

W
2 
W

3 
O

4 
O

5
  การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

W
4 
O

1 
O

5
  การพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

W
1 
T

2
   การพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน

W
2 
W

3 
T

1
  การพัฒนาระบบบริการตามบริบทพื้นที่

W
4 
T

1
   การพัฒนาการจัดการความรู้ตามบริบทพื้นที่

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
ของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
(SWOT Analysis) 

1. เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท�างาน เพื่อสนองพระราช

ปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาล

    สมเด็จพระยุพราช

3. รพร.พัฒนาคุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

1. การสนับสนุนจากมูลนิธิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

และกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

3. นโยบายของรัฐบาล

4. การยกระดับสถานบริการตามนโยบาย 

ของระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

5. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสาธารณสุข

1. ประสบภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง

2. ความแตกต่างในบริบทของพื้นที่

3. มีภาระงานมาก และซับซ้อน

4. การจัดการความรู้  

และการสร้างนวัตกรรม  

ยังมีน้อย

1. ความคาดหวัง 

ของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น

2. กฎหมาย ระเบียบ  

และแนวทางปฏิบัติ 

ที่เปลี่ยนแปลง และซับซ้อนขึ้น

ภำพที่ 3.4 SWOT Analysis

 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W - O)

กลยุทธ์เชิงตั้งรับ (W - T)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S - T)

 กลยุทธ์เชิงรุก (S - O)



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕88 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 89

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕

1.  ค่ำนิยม (Core values)

  จงรักภักดี มีคุณธรรม เป็นผู้น�า สร้างความสุข

2.  วิสัยทัศน์ (Vision)

  “โรงพยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุข” 

3.  พันธกิจ (Mission)

 1. เฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว  

             และน้อมน�าพระราชด�ารัสสู่การปฏิบัติ

 2.  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 

   และยกระดับศักยภาพให้สามารถเป็นที่พึ่ง

   ของหน่วยบริการอื่นได้

 3.  เสริมสร้างความศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชน 

 และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

4.  เป้ำประสงค์ (Goals)

 1. ชุมชนมีสุขภาวะ

 2. ผู้รับบริการมีความสุข

 3. บุคลากรมีความสุข

 4. โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข

5.  ยุทธศำสตร์ (Strategies)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชุมชนมีสุขภาวะ

 (Community Happiness Strategy)

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความสุข

 (Patient Happiness Strategy)

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรมีความสุข

 (Personnel Happiness Strategy)

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โรงพยาบาลแห่งความสุข

 (Hospital Happiness Strategy)

2

1

3

4

5

ภำพที่ 3.5 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์

ชุมชนมีสุขภาวะ                   ผูรับบริการมีความสุข                บุคลากรมีความสุข
              

      โรง
พยา

บาล
แหง

คว

าม
สุข

 Com
munity Happiness Strategy        Patient Happiness Strategy         Personnel Happiness Strategy           

      Hospital Happiness Stra
teg

y

จงรักภักดี                 มีคุณธรรม                      เปนผูนํา             
      ส

รางค
วาม

สุข

ยุทธศาสตร (Strategy)

พันธกิจ (Mission)

คานิยม (Core Value)

โรงพยาบาล
ตนแบบแหงความสุข

วิสัยทัศน (Vision)



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕90 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 91

PATIENT
HAPPINESS
STRATEGY

นอมนําพระราชปณิธานสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

โครงการที่ 2

โครงการที่ 3

โครงการที่ 4

โครงการที่ 5

โครงการที่ 6

ยกระดับศักยภาพและคุณภาพ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

PERSONNEL
HAPPINESS
STRATEGY

ศูนยพัฒนาเวชศาสตรครอบครัว

ยุพราชบันดาลใจ

ครอบครัวยุพราช

COMMUNITY
HAPPINESS
STRATEGY

ยุทธศาสตรที่ 1
ชุมชนมีสุขภาวะ

ยุทธศาสตรที่ 4
โรงพยาบาลแหงความสุข

ยุทธศาสตรที่ 2
ผูรับบริการมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ 3
บุคลากรมีความสุข

สรางศักยภาพชุมชนและ
จิตอาสาเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

ศูนยเรียนรูสุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลคุณธรรม

GREEN and CLEAN Hospital
& Healthcare Healing

Environment Design (HHED)

CPH 4.0 (Smart Hospital)

โครงการที่ 7

โครงการที่ 1

โครงการที่ 8

โครงการที่ 9

โครงการที่ 10

HOSPITAL
HAPPINESS
STRATEGY

ภำพที่ 3.6 Happines Stategy

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕92 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 93

เป้ำประสงค์ : 1. ชุมชนมีสุขภาวะ 2. ผู้รับบริการมีความสุข 3. บุคลากรมีความสุข 4. โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข

พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โครงกำรเชิงกลยุทธ์

1. เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และน้อมน�า 

พระราชด�ารัส 

สู่การปฏิบัติ

2. พัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขให้มี

คุณภาพ และยกระดับ

ศักยภาพให้สามารถ

เป็นที่พึ่งของหน่วย

บริการอื่นได้

3. เสริมสร้างความ

ศรัทธา และเป็นที่พึ่ง

ของประชาชน  

และผู้ด้อยโอภาส 

ในสังคม

1. ชุมชนสุขมีภาวะ  

(Community  

Happiness Strategy) 

1. ผู้ประสานสิบทิศ 1. พัฒนาศักยภาพนักจัดการภาคีเครือข่าย  

และสร้างภาคีเครือข่าย

2. บูรณาการจิตอาสา

3. แก้ปัญหาตามบริบทของชุมชน

1. จ�านวน รพร. ที่ประกาศนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 1. โครงการสร้างศักยภาพชุมชน 

และจิตอาสาเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน2. บูรณาการจิตอาสา

3. แก้ปัญหาให้ชุมชนอมยิ้ม

2. ผู้รับบริการมีความสุข 

(Patient Happiness 

Strategy) 

4. โรงพยาบาลที่ประชาชน

ไว้ใจ

1. ยกระดับโรงพยาบาลตาม Service plan

2. พัฒนาแพทย์เฉพาะทาง (Specialist)  

ให้ครบ 6 สาขาหลัก

3. ด�าเนินการคลินิกหมอครอบครัวครบทุกโรงพยาบาล

4. พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

แบบครบวงจร

5. ยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลที่สูง

ขึ้น ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน HA, SHA, JCI, 

TQA หรือมาตรฐานอื่นๆ

1. จ�านวน รพร. ที่ได้รับการยกระดับส�าเร็จตามแผน ในแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ ที่ 5

2. จ�านวน รพร. ที่มี Specialist ครบ 6 สาขาหลัก

3. จ�านวน รพร. ที่มีการด�าเนินการคลินิกหมอครอบครัว

4. จ�านวน รพร. ที่มีการด�าเนินการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร

5. จ�านวน รพร. ที่ได้รับยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น

2. โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

5. เป็นยิ่งกว่าโรงพยาบาล 1. การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Home care center)

2. การดูแลสุขภาพผู้น�าศาสนา ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  

ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงถึงที่ครบวงจร 

(Service delivery) 

1. จ�านวน รพร. ที่ด�าเนินการ เรื่อง Home care center 

2. จ�านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานและคุณภาพ รพร.

3. โครงการน้อมน�าพระราชปณิธาน 

สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

3. บุคลากรมีความสุข 

(Personnel  

Happiness Strategy) 

6. ชาวยุพราชเก่งดี  

(CPH Smart Man) 

1. พัฒนาอัตราก�าลังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

และทีมสหวิชาชีพให้เพียงพอ 

2. ด�าเนินงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ผ่านการด�าเนินงาน

ของ PCC ที่เพียงพอตามสัดส่วนประชากร

3. พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังทีมหมอครอบครัว 

ให้มีสมรรถนะสูง

4. พัฒนาแหล่งฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  

เพื่อเพิ่มอัตราก�าลังและคุณภาพ

5. สร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากร สหวิชาชีพ 

และกลุ่มสนับสนุนบริการรองรับการพัฒนาระบบบริการ 

PCC

1. อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากร (เปรียบเทียบกับกรอบอัตราก�าลังรายปี, แยกเป็นรายวิชาชีพ)

2. อัตราการสูญเสียบุคลากร แยกเป็นรายวิชาชีพ

3. จ�านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่มีสัดส่วนทีมหมอครอบครัวตามเกณฑ์

4. จ�านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่เป็นแหล่งฝึกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

5. จ�านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่เป็นสถาบันฝึกสหวิชาชีพ (ตามบริบทของโรงพยาบาล) 

4. โครงการศูนย์พัฒนาเวชศาสตร์

ครอบครัว

ตำรำงที่ 3.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5

วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕94 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 9๕

พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โครงกำรเชิงกลยุทธ์

7. จิตวิญญาณยุพราช  

(Spirit of CPH) 

1. บูรณาการกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 

สร้างแรงบันดาลใจจากงานประจ�า และบุคคลต้นแบบ

2. ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และจิตอาสา

3. สร้างขวัญก�าลังใจด้วยการมองรางวัลให้บุคลากรที่มี

ความโดดเด่นและเป็นต้นแบบ

4. เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่เป็นต้นแบบความส�าเร็จ 

และสร้างแรงบันดาลใจ

5. สร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ตามระเบียบราชการด้วยการจัดการอย่างมีธรรมภิบาล

6. มอบสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากรและครอบครัว

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและครอบครัว 

ในการพัฒนาองค์กร

8. ประเมินความสุขบุคลากร

1. ร้อยละการท�าแบบประเมิน Happinometer

2. ดัชนีความสุขบุคลากร

3. จ�านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่จัดกิจกรรมยุพราชบันดาลใจ

4. จ�านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

5. โครงการยุพราชบันดาลใจ

6. โครงการครอบครัวยุพราช

4. โรงพยาบาล 

แห่งความสุข 

(Hospital Happiness 

Strategy)

8. สร้างสุขภาพดีที่ยุพราช 1. การสร้างกระบวนการพัฒนา และการจัดกิจกรรม  

ตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN HOSPITAL

2. การสร้างกระบวนการพัฒนา และการจัดกิจกรรม  

ตามมาตรฐาน Health Care Healing Environment 

Design (HHED)

3. รพร.ทุกแห่งร่วมวางแผนสร้างศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

เฉลิมพระเกียรติตามบริบท/ความต้องการ 

ของแต่ละโรงพยาบาล

4. จัดท�าค�าของบประมาณ

5. ด�าเนินการก่อสร้างฯ 

6. มูลนิธิ รพร.ประสานงานกับบริษัทสุวรรณชาติ  

เพื่อขออนุญาตด�าเนินการกิจการร้านค้า  

Golden Place

7. ด�าเนินการของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อก่อสร้างร้านค้า Golden Place  

ในบริเวณที่เหมาะสมของโรงพยาบาล 

หรือมูลนิธิ รพร. สาขา

1. จ�านวน รพร. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital 7. โครงการ Green and Clean Hospital  

& Healthcare Healing Environment 

Design (HHED)

8. โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

เฉลิมพระเกียรติ



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕96 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 97

พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โครงกำรเชิงกลยุทธ์

9. สร้างระบบธรรมาภิบาล 

ใน รพร.

1. พัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความสุข 

บนฐานการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง

2. พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

3. เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดี 

กับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาในการขับเคลื่อน 

โรงพยาบาล

1. จ�านวน รพร. ที่เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ดีเด่น 1 - 3 ต่อเนื่อง) 9. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

10. สร้างองค์กรนวัตกรรม 1. พัฒนาบุคลากรในการสร้างเทคโนโลยี/อุตสาหกรรม

สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

2. การจัดกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี/อุตสาหกรรม

สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

ในทุก รพร.

3. การจัดประกวดและเผยแพร่ เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม

สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

ต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

1. จ�านวน รพร. ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอด 10. โครงการ CPH 4.0  

(SMART Hospital) 



สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์
ในทศวรรษที่ ๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕98

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕ 99

• ค�ำนิยำม •

• เจ้ำภำพและภำคีเครือข่ำย •

• กำรบริหำรจัดกำรและกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช ในทศวรรษ ที่ 5 •

การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕

4



การขับเคลื่อน
และการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕100 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 101

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ

ของผูบ้รหิารและบคุลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

ทั้ง 21 แห่ง ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของปัญหาทั้งในอดีต

และปัจจุบัน และร่วมกันก�าหนด ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

กลยุทธ์ เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกันของโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง แบบองค์รวม (Holistic) 

ภายในระยะเวลา 10ปี 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ 

ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง เป็นโรง

พยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุข เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

คือ ชุมชนมีสุขภำวะ ผู้รับบริกำรมีควำมสุข บุคลำกร 

มีควำมสุข และโรงพยำบำลเป็นองค์กรแห่งควำมสุข  

โดยใช้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ คือ Community  

Happiness Strategy, Patient Happiness Strategy, 

Personnel Happiness Strategy และ Hospital 

Happiness Strategy

 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ โครงการยทุธศาสตร์ และ

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ได้อาศัยแนวคิดที่ส�าคัญ ดังนี้*

1. กำรเปลีย่นแปลง: เติบโต (Road map for change: 

Growth) ประกอบด้วย

1.1 Initiative Action หรือ 5 - B คือ การกระท�าที่ริเริ่ม

สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย (Go 

to growth) เปรียบเสมือนบันได 5 ขั้น “ลดปัญหำ ดี

กว่ำเดิม เพิ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจเทียบเคียง มุ่งนวัตกรรม” 

ประกอบด้วย

1) Problem Based (PB) คอื การกระท�าทีมุ่ง่แก้ปัญหา

หรือวิกฤตที่เป็นอยู่ให้หมดไปหรือน้อยลง

2) Development Based (DB) คือ การกระท�าที่มุ่ง

สานต่อความส�าเร็จ ให้ดีกว่าเดิม และการพัฒนาให้ต่อ

เนื่อง

3) Creative Based (CB) คอื การกระท�าท่ีมุ่งสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ออกแบบยุทธศาสตร์และโครงการใหม่ๆ 

4) Benchmark Based (BB) คือ การกระท�าที่มุ่งเน้น

การเทียบเคียงกับความเป็นเลิศ (Best practice)

* เครดิต: อาจารย์พิสันต์ นุ่นเกลี้ยง

 ค�านยิาม (Dictionary) จดัท�าขึน้ เพ่ือใช้สือ่สารร่วมกนั 

(Mutual Communication) ระหว่างผูบ้รหิารและบุคลากร

ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัง้ 21 แห่ง ให้เกิดความ

เข้าใจตรงกัน (Mutual Understanding) ในการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ในทศวรรษ ที่ 5 และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนดังกล่าว 

เพื่อให้เกิดการตกลงยอมรับร่วม (Mutual Agreement)  

อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติงานโครงการร่วมกัน (Mutual  

Action) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงพยำบำล

สมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5

 การวางแผนยทุธศาสตร์เกิดขึน้เพราะวเิคราะห์แล้วว่า 

การด�าเนินงานแบบปกติหรือที่เคยท�าไม่สามารถแก้ปัญหา

หรือท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ การวางแผน

ยุทธศาสตร์เป็นการก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค ์

โดยรวมขององค์กร และรวมถงึวธิกีารในการบรรลุเป้าหมาย 

ซึ่งอยู่ในรูปของแผนที่แสดงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ของเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมององค์กรเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน

ค�านิยาม (Dictionary) 

 เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 ได้ถูกน�าไปสู่การปฏิบัต ิ

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
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การขับเคลื่อน
และการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕102 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 103

3) Do Long เป็นกจิกรรมทีท่�าแล้วส่งผลให้เกดิการพฒันา

อย่างต่อเน่ือง ได้ผลกระทบ (Impact) จะด�าเนินการ

ในช่วงปีที่ 1 - 5 ซ่ึงเป็นบทบาทขององค์กร 20 % 

ได้แก่

• สรุปถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้ 

• ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางการบริหาร (Information 

Diagnosis: MIS, EIS)

• ชุดมาตรฐานการด�าเนินงาน (Standardization) 

หรือคู่มือต่างๆ

• พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic Alliance)

4) Do Sustain คือจะเกิดรูปธรรมหรือผลผลิตที่เกิดจาก

การกระท�าของเครือข่ายเอง (บทบาทของเครือข่าย 

100 %) เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

จะต้องท�าอะไร ที่จะเกิดผลในช่วงป ีที่  10  

เม่ือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแต่ละแห่งเข้มแข็ง

จนสามารถดแูลตนเองได้ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

เครือข่ายจะท�าหน้าท่ีในการเป็น Certify Body  

หรือ Accreditation body

5) Innovative Based (IB) คือ การกระท�าที่มุ่งสร้าง

นวัตกรรม สามารถเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นพี่เลี้ยง 

แก่เครือข่าย 

 ประโยชน์ของ Initiative Action จงึน�ามาใช้ส�าหรบั

ขั้นตอนการแปลงยุทธศาสตร์สู่มาตรการและแนวปฏิบัติ

• กลยุทธ์เชิงรุก (S - O) เขียนมาตรการให้

ครอบคลุมทั้ง PB, DB,CB, BB และ IB

• กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W - O) ด�าเนินการเพียง PB, 

BB, CB

• กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S - T) ด�าเนินการเพียง PB, 

DB, CB

• กลยุทธ์เชิงตั้งรับ (W - T) ด�าเนินการเฉพาะ PB 

เท่านั้น

1.2 Action for change หรือ 4 D เป็นกจิกรรมท่ีด�าเนนิ

การให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเติบโตตามช่วงเวลา 

ประกอบด้วย

1) Do Now เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ท�าแล้วจะส่งผล

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมซึ่งจะท�าในช่วงปีแรกส่ง

ผลให้เกิดผลผลิต (Output) ขององค์กร และบทบาท

ขององค์กร 100% (ผู้ปฏิบัติหลัก)

2) Do Next เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ท�าแล้วเกิดการ

เปลี่ยนแปลง (เปรียบเทียบกับ before ของโครงการ 

โดยเปลี่ยนบทบาทจาก operator เป็น EFCMA

• E: Enable คือ การกระตุ้นให้เครือข่ายมีความ

สามารถในการท�างาน

• F: Facilitator คือ การอ�านวยความสะดวก/

ประสานให้เครือข่ายปฏิบัติงาน

• C: Consulter คือ ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะน�า 

และข้อเสนอแนะเครือข่ายในการปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง 

• M: Monitor คือ ท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินงาน

• A: Assessor คือ ท�าหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ 

ผลงาน และยกย่องผลงานของเครือข่าย

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕104 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 10๕

2. วิสัยทัศน์ (Scenario) เป็นการคาดการณ์ในอนาคต  

โดยการวเิคราะห์อดตี ปัจจบุนั ประกอบด้วย 3 มุมมอง ดงันี้

1) มองสูง คือ ความคาดหวังของนโยบายระดับประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทัง้ความคาดหวงัของผูบ้รหิาร

ระดับสูงหรือผู้ก�าหนดนโยบาย

2) มองไกล คอื การวเิคราะห์เหตกุารณ์ในอนาคตทีก่ระทบ

ต่อการเปลี่ยนภารกิจ ประกอบด้วย

• ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง (Political)

• ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic)

• ด้ำนสังคม กำรศึกษำ (Social)

• ด้ำนเทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์ (Technology)

• ด้ำนระเบียบ กฎหมำย (Legal)

• ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment)

3) มอง (รู้) ลึก คือ การวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง (Specialist competency) ที่องค์กรต้องมีใน

ฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลชุมชนและเป็นต้น

แบบของโรงพยาบาลแห่งความสุข

 ประโยชน์ น�าไปใช้ในขัน้ตอนการวเิคราะห์ ความจ�าเป็น

ทางยทุธศาสตร์ (Strategic need) จุดยนืการพัฒนายทุธศาสตร์ 

(Strategic positioning) และศักยภาพและสภาพแวดล้อม

ภายนอกเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน 

(Potential and environment)

 ประโยชน์ของ Action for change น�าไปประยกุต์ใช้

เขียนแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ

1.3 Balance Scorecard คือ การสร้างสมดุล เพ่ือการ

เติบโตขององค์กร 4 มุมมอง (FCIL) ประกอบด้วย

1) Financial perspective คือ ผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

ของภารกิจ

2) Customer perspective คือ คุณภาพการบริการ 

ที่ดีแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ

3) Internal process perspective คือ ความเป็นเลิศ 

เชี่ยวชาญในกระบวนงานหลัก

4) Learning & Innovation perspective คือ การมี

สมรรถนะหน่วยงานสูงขึน้ สมรรถนะยุทธศาสตร์สงูขึน้ 

องค์ความรูส้งูขึน้ (ผลงานวจัิย) วธิกีารคิดสงูขึน้ (วัฒนธรรม)

 ประโยชน์ของ Balance scorecard ประยุกต์ใช ้

ในขั้นตอนการจัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic map)

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕106 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 107

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ชุมชนมีสุขภำวะ

(Community Happiness Strategy)

 การจัดท�ายุทธศาสตร์ที่ 1 มีการก�าหนดแนวคิด 

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2579) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

เรื่องการผลักดันให้สถาบันทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง, ยุทธศาสตร์ที่ 2  

เรือ่งการเสรมิสร้างชมุชนให้เข้มแขง็ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สร้างและพัฒนาผู้น�าชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการจัดสวัสดิการ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

บรกิาร และการจดัการทรพัยากร และสอดคล้องกบันโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ของกระทรวง

เพื่อมุ่งไปสู่ “องค์กรหลักด้ำนสุขภำพ ที่รวมพลังสังคม  

เพือ่ประชำชนสุขภำพดี” และพนัธกจิ “พฒันำและอภบิำล

ระบบสุขภำพ อย่ำงมีส่วนร่วม และยั่งยืน” ซ่ึงจะเห็นได้

ว่ากระบวนการท�างานที่ส�าคัญอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ควรทีจ่ะมุง่เน้นไปทีก่ระบวนการ

ท�างานในรูปแบบของภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน

 ยทุธศาสตร์นีจ้งึมุง่เน้นกระบวนการจดัการของภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ, ภาคเอกชน,  

ภาคประชาสังคม และประชาชนจิตอาสา ที่มาบูรณาการ

ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ก�าหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา และเรียนรู้กระบวนการท�างานร่วมกัน เพื่อให้เกิด

ภาวะชุมชนมีความสุข น�าไปสู่ประชาชนมีความสุข โดยใช้ 

3 กลยุทธ์ คือ 1) ผู้ประสานสิบทิศ 2) บูรณาการจิตอาสา 

และ 3) แก้ปัญหาให้ชุมชนอมยิ้ม และมี 1 โครงการ คือ

 โครงกำรที ่1 สร้ำงศกัยภำพชมุชนและจติอำสำเพือ่

สขุภำพท่ียัง่ยนื ซึง่มรีายละเอยีดของกิจกรรมในแต่ละกลยทุธ์

ดังนี้

 กลยทุธ์ที ่1 ผูป้ระสำนสบิทศิ หมายถงึ กระบวนการ

ท�างานของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช ในการเป็นผู้เช่ือม

ประสานเครือข่ายอย่างมืออาชีพ (Change catalyst and 

Change makers) เพือ่ให้เกดิภาคีเครอืข่าย และมีการท�างาน

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

23. ระบบกำรบริหำรผลสัมฤทธิ์ (Result based  

management system: RBM) ประกอบด้วย

• ผลผลิต (Output) คือ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรง 

จากภารกิจ

• ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ผลที่เกิดจากการใช้

ประโยชน์ของผลผลิต

• ผลลัพธ์สูงสุด (Ultimate outcome)  

คือความเปลี่ยนแปลงที่ตามมา 

หลังจากมี output และ outcome

 ประโยชน์ RBM น�าไปใช้ในการก�าหนดตัวชี้วัด  

จัดท�ามาตรการ/โครงการเชิงกลยุทธ์

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕108 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 109

 กจิกรรมที ่1 การพฒันาศกัยภาพนกัจดัการภาคเีครือ

ข่ายที่เข้มแข็ง ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร

ในโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช ให้มคีวามเป็นเลศิในทกัษะ

ด้านการประสานงาน และการจัดตั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่

 กิจกรรมที ่2 กระบวนการสร้างภาคเีครอืข่ายทีป่ฏบิตัิ

งานร่วมกันในระดับอ�าเภอ ในคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ�าเภอ (District Health Board: DHB)

 เน้นสร้างทักษะการจดักระบวนการเรยีนรูร่้วมกันระหว่าง

ภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปพัฒนา

ต่อยอด หรือการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เครือข่ายอื่น ๆ  

โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนเพ่ือเสริมสมรรถนะการบรหิาร

จัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ (District Health System 

Management Learning: DHML) ร่วมกับคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ

 กลยุทธ์ท่ี 2 บรูณำกำรจติอำสำ หมายถงึ กระบวนการ

ท�างานของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เน้นการด�าเนินงาน 

ทีเ่กดิจากกระบวนการภายในตัวบคุคลการมจีติเป็นสาธารณะ 

การเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปัน มีการด�าเนินงานภายใต้ข้อตกลง 

ร่วมกันจากทุกภาคส่วน สามารถน�าประเด็นปัญหา 

ของประชาชนมาน�าเสนอ และร่วมกันแก้ไขปัญหาได ้

อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

 กจิกรรมที ่3 เวทกีารน�าเสนอผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิ

งานภาคีเครือข่าย และจิตอาสา

 เป็นการจดัพ้ืนทีส่�าหรบัภาคเีครอืข่าย และประชาชน

จิตอาสา ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา 

ของประชาชน ปัญหาของชุมชน โดยการใช้กระบวนการ

ท�างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายท่ีจัดต้ังข้ึน เกิดการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง 

ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

 กจิกรรมท่ี 4 การสร้างความยัง่ยนืของการท�างานแบบ

มีส่วนร่วมในระดับภาคีเครือข่าย และจิตอาสา

 เป็นการผลกัดนัให้เกดิข้อตกลงร่วมกนัภายในชุมชน  

ทั้งในระดับต�าบล และระดับอ�าเภอ ที่เรียกว่า “ธรรมนูญ

ต�ำบล / ธรรมนูญอ�ำเภอ” เพื่อความยั่งยืนในกระบวนการ

ท�างานของภาคีเครือข่าย

 กลยุทธ์ที่ 3 แก้ปัญหำให้ชุมชนอมยิ้ม หมายถึง  

การจัดการปัญหาของประชาชนอย่างเป็นระบบ และสอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสขุ 

โดยอาศัยกระบวนการท�างานของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

ท�าให้ประชาชนมีความสุข น�าไปสู ่การเป็นชุมชน 

ที่มีความสุข ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่

 กิจกรรมที่ 5 การแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที ่

 โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่าย และจติอาสา

เน้นกระบวนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน  

ในทุกมิติ ทั้งในด้านสุขภาพ, ด้านการปกครอง, การส่งเสริม

อาชพี, ด้านวฒันธรรม และด้านอืน่ ๆ  โดยอาศยักระบวนการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

• โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชบ้านดงุ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕110 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 111

 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  

(อายุ 0 - 5 ปี) แบบบูรณาการภาคีเครือข่ายในชุมชน

เน้นกระบวนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องพัฒนาการ 

ของเด็กปฐมวัย อายุ 0 - 5 ปี

 กิจกรรมท่ี 7 การพฒันาศักยภาพ Long Term Care 

แบบบูรณาการตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับต�าบล

เน้นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อย

โอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) 

เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 กจิกรรมที่ 8 การพฒันามาตรฐานเครอืขา่ยหน่วย

บรกิารผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง และผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

หัวใจ

 เน้นกระบวนการคดักรองความเสีย่งของประชาชน 

ในกลุ่มโรคที่ส�าคัญ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง 

ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด (CVD Risk) เป็นต้น

 กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาระบบการจัดการอนามัย 

สิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการและชุมชน

 เน้นกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านอนามัย 

สิง่แวดล้อม การออกแบบการจดัการสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม 

และการติดตามประเมินผล เฝ้าระวังความเสี่ยง 

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 กจิกรรมที ่10 การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ ในประชาชน

ทุกกลุ่มวัย

 เน้นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 

ตามกลุม่วยั เพือ่ป้องกนัการเจบ็ป่วย หรอืการมภีาวะสุขภาพ

ที่ไม่พึงประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้รับบริกำรมีควำมสุข

(Patient Happiness Strategy)

 กลยุทธ์ที่ 1 โรงพยำบำลที่ประชำชนไว้ใจ

 โครงกำรท่ี 1 ยกระดับศักยภำพและคุณภำพ 

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช

1. ยกระดับโรงพยาบาลตามแผนการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ (Service plan) โดยการเพิ่มระดับและ 

หรือศักยภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

  การเพิม่ระดบัหมายถงึ การยกฐานะจากระดบัเดมิ

ขึ้นเป็นระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับ F2 – F1 ยกระดับ

เป็น M2 หรือจากระดับ M2 ยกระดับเป็น M1  

โดยขึ้นอยู่กับบริบทและความพร้อมของโรงพยาบาล 

ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องยกระดับพร้อมกันทุกโรงพยาบาล

2. พัฒนาแพทย์เฉพาะทาง (Specialist) ให้ครบ 6 สาขา

หลัก ตามความจ�าเป็นตามบริบทของโรงพยาบาล

  การเพ่ิมศักยภาพหมายถงึการเพ่ิมสมรรถนะในการ

ดูแลผู้ป่วยด้านต่างๆ โดยอิงกับแผนการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ (Service plan) 6 สาขาหลัก (สาขา

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม 

ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ครอบครัว) หรืออิงกับ

บริบทโรงพยาบาล เช่น จากระบบการดูแลโดยแพทย์

ทั่วไป เป็นการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง 6 สาขาหลัก 

หรือมีบริการเพิ่มเติมที่ส�าคัญ เช่น หน่วยบริการฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยสลายนิ่ว หน่วยดูแล 

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) หน่วย CT  

scan เป็นต้น

3. ด�าเนินการคลินิกหมอครอบครัวครบทุกโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช โดยเริ่มด�าเนินการในเขตพื้นท่ีตั้ง

ของโรงพยาบาล แล้วขยายการดแูลด้วยแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวไปจนครอบคลุมพื้นที่ในอ�าเภอ

4. พฒันาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืกแบบครบ

วงจร โดยให้การบรกิารตามเกณฑ์มาตรฐานการแพทย์

แผนไทย ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลสามารถพัฒนา 

หรอืยกระดบัเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรอื

ให้บริการผสมผสานกับการแพทย์ทางเลือกอื่น เช่น  

การแพทย์แผนจีน การบ�าบัดด้วยศาสตร์อื่นๆ 
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การขับเคลื่อน
และการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕112 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 113

5. ยกระดบัการรับรองคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลทีส่งู

ขึ้น ตามมาตรฐานสากลเช่น HA, DHSA, SHA, JCI, 

TQA ตามบริบทหรือศักยภาพของโรงพยาบาล

 กลยุทธ์ที่ 2 เป็นยิ่งกว่ำโรงพยำบำล

 โครงกำรท่ี 2 น้อมน�ำพระรำชปณธิำนสูก่ำรพฒันำ

คุณภำพชีวิตประชำชน

1. การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Home Care Center)

2. การดูแลสุขภาพผู้น�าศาสนา ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส  

ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงถึงที่ครบวงจร 

 (Service Delivery)

 Holistic Humanized Care หมายถงึ การดแูลผูป่้วย

แบบองค์รวม ตอบสนองความต้องการหรือปัญหา 

ของผู้ป่วยที่ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลถึงบ้าน  

เป็นการบริการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

สร้างความพึงพอใจ สร้างทกัษะให้ผูป่้วยและครอบครัว

พ่ึงตนเองได้ ลดการเจ็บป่วยและพิการ สร้างคุณภาพ

ชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าซึ่งประกอบด้วย  

การวางแผนจ�าหน่าย การส่งต่อและการบรกิารสขุภาพ

ที่บ้าน 

 กำรวำงแผนจ�ำหน่ำย (Discharge planning) 

หมายถงึ กระบวนการช่วยเหลอืให้ผูป่้วยได้รับการดแูลรกัษา

ทีถ่กูต้อง เหมาะสม และต่อเนือ่ง จากโรงพยาบาลหรอืหน่วย

บริการสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมใหม่ของผู้ป่วยภายหลัง 

การจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล โดยได้รบัความร่วมมอืประสาน

งานกนัระหว่างบคุลากรใน ทมีสขุภาพ ตวัผูป่้วยและครอบครวั 

ประกอบด้วย ขั้นตอนการประเมินปัญหาความต้องการ  

การวินิจฉัยปัญหา การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผลอ

ย่างต่อเนื่อง โดยการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวให้พร้อม 

เพื่อกลับไปดูแลและฟื้นฟูต่อที่บ้าน มีทีมสุขภาพร่วมกัน 

ฝึกให้ผูป่้วยและครอบครัว เกดิทกัษะทีจ่ะดแูลตนเองทีบ้่าน 

สามารถตดัสินใจและแก้ปัญหา โดยน�าเอาทรพัยากรในบ้าน

และชุมชนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต เพ่ือให้อยู่ 

อย่างปกติที่สุด

 กำรส่งต่อ (Referral system) เป็นกระบวนการ 

ส่งผู้ป่วยไปยังสถานที่ต่างๆ คือ สถานบริการใกล้บ้าน  

สถานสงเคราะห์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ป่วยต้องการ

หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง  

การส่งต่อที่ต้องการความร่วมมือและประสานงานระหว่าง

ทีมสหสาขาวิชาชพี ระบบส่งต่อท่ีมปีระสิทธิภาพจะถกูเตรียม

ตัง้แตผู่ป้ว่ยพักรักษาตวัในโรงพยาบาล โดยมกีารสื่อสารกนั

ระหว่างโรงพยาบาล สถานบริการที่รับ - ส่งต่อ บ้าน  

และชุมชน เพื่อให้เกิดความพร้อมจริง

 กำรบรกิำรสุขภำพท่ีบ้ำน (Home Health care) 

การบรกิารสขุภาพทีบ้่านเป็นการให้การดแูลรกัษาพยาบาล 

ณ ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นการรักษาที่ต่อเนื่อง 

สนบัสนนุและช่วยเหลอืผูป่้วยให้สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้

โดยเฉพาะผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 

เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรังหรือพิการ  

รวมทั้งผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยให้บริการด้านการรักษา

พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ 

ค�านงึถงึสงัคม วฒันธรรมทีบ้่านและชุมชน ผูป่้วยและครอบครัว

มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลสุขภาพ

 ผู้น�ำศำสนำ หมายถึง พระภิกษุ สามเณร แม่ชี  

และหรือนักบวช รวมทั้งผู้น�าศาสนาในศาสนาอื่นๆ

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ



การขับเคลื่อน
และการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕114 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 11๕

 ประชำชนผู้ด้อยโอกำส หมายถึง ผู้ประสบปัญหา

เดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม  

การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การเมือง กฎหมาย 

วฒันธรรม ภยัธรรมชาต ิและสงคราม รวมถึงผูท้ีข่าดโอกาส

ทีจ่ะเข้าถึงบรกิารขัน้พืน้ฐานของรฐั ตลอดจนผูป้ระสบปัญหา

ท่ียังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถ

ด�าเนินชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น เช่น คนยากจน คนเร่ร่อน

ไร้ที่อยู่ คนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ผู้ติดเชื้อเอดส์

และผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ

 ผูพ้กิำร หมายถึง ผูท้ีม่คีวามผดิปกตหิรอืความบกพร่อง

ทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ ตามลักษณะของความ

พิการ ได้แก่ พิการการมองเห็น พิการการได้ยินหรือการสื่อ

ความหมาย พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว พิการ 

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม และพิการทางสติปัญญา 

และการรับรู้ 

 ผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง หมายถึงกลุ่มผู้ป่วยท่ีไม่

สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ เช่นผูส้งูอาย ุทีช่่วยเหลอืตนเอง

ไม่ได้ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยทาง

ระบบสมอง โดยเป็นผู้ป่วย ท่ีจ�าเป็นรักษาตัวอยู่บนเตียง 

ผูป่้วยตลอดทัง้วนั ซึง่มโีอกาสเสีย่งต่อโรคแทรกซ้อนมากขึน้ 

เช่นภาวะแผลกดทับ ข้อต่อต่างๆ ติดแข็ง ติดเช้ือ 

ในระบบต่างๆ เป็นต้น

 บริกำรถงึท่ีครบวงจร (Service delivery) หมายถงึ 

การส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านสุขภาพทุกมิติ 

ตามมาตรฐานและคุณภาพโรงพยาบาลท้ังการส่งเสริมสุข

ภาพป้องกันโรค ดูแลรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ 

จากทมีสหวชิาชพี ซึง่กลุม่เป้าหมายไม่จ�าเป็นต้องไปรบับรกิาร 

ที่สถานบริการเพียงอย่างเดียว โดยครอบคลุมทั้งกรณ ี

ที่รับบริการในสถานบริการและกรณีอยู ่ในครอบครัว 

และชุมชน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บุคลำกรมีควำมสุข 

(Personnel Happiness Strategy)

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 กล่าวถงึการก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสขุ 

(พ.ศ. 2560 - 2579) ในด้านทรัพยากรบุคคล (People 

Excellence) จดัเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากรเพ่ือสนบัสนนุ

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาศยัหลักการพัฒนาบคุลากร 5 ด้าน 

ได้แก่ การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล (HR Planning), 

การบริหารอัตราก�าลัง (HR Management), การพัฒนา

บคุลากร (HR Development) ,การสร้างความสขุบคุลากร 

(HR Happiness) และความผกูพนัองค์กร (HR Engagement) 

โดยแบ่งเป็น 2 กลยทุธ์ คือ “ชำวยุพรำชเก่งดี (CPH Smart 

Man)” และ “จิตวิญญำณยุพรำช (Spirit of CPH)” 

 กลยทุธ์ที ่1 ชำวยพุรำชเก่งด ี(CPH Smart Man) 

 เป็นการวางแผนด้านทรพัยากรบคุคล, การบรหิารอตัรา

ก�าลัง, และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือเตรียมความ

พร้อมบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชรองรับ

การพัฒนาทั้งด้านบริหารและบริการ มี 1 โครงการ คือ 

 โครงกำรที่ 1 ศูนย์พัฒนำเวชศำสตร์ครอบครัว

 มุง่เน้นการพฒันาบคุลากรในด้านปฐมภมูเิพ่ือรองรบั

การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: 

PCC) กิจกรรมประกอบด้วย

• ศูนย์การพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยมุ่ง

เน้นให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง 

เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  

ทั้งสถาบันหลักและสถาบันสมทบ สร้างความ 

เพียงพอของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับ 

การพัฒนา PCC

4
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕116 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 117

• หมอครอบครัวยุพราชต้นแบบ เป็นรูปแบบการ

ประชุมวิชาการร่วมกันประจ�าปีของบุคลากร 

เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบุคลากร 

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ  

สร้างแรงบันดาลใจจากบุคลากรต้นแบบ 

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

• พยาบาลยุพราช สร้างความเพียงพอด้านอัตรา

ก�าลังของพยาบาลวิชาชีพ โดยเน้นการสร้าง

นักเรียนทุนของโรงพยาบาล และสนับสนุนทุน 

เพิ่มเติมจากส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 

โรงพยาบาลในทุกมิติ

• พัฒนาบุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ โดยสนับสนุน 

ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง 

ร่วมพัฒนาบุคลากร เช่น นักเรียนบริบาล, นักเรียน

ผู้ช่วยทันตกรรม, นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น 

โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมในพื้นที่ 

เป็นแหล่งรองรับบุคลากร สร้างความเพียงพอ 

ต่อการพัฒนาระบบบริการ

 ในส่วนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านทุติยภูมิ 

และตติยภูมินั้น ได้ควบรวมอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2  

โดยอาศัยกรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาระบบบริการ 

(Service Plan)

 กลยทุธ์ที ่2 จิตวิญญำณยพุรำช (Spirit of CPH)  

 เป็นการสร้างความสขุบคุลากร และความผกูพนัองค์กร 

กลยทุธ์มุง่เน้นการสร้างความสขุจากภายในจติใจ โดยอาศยั

หลักจิตตปัญญา และโรงพยาบาลคุณธรรม สร้างสรรค์งาน

ด้วยความสขุและแรงบันดาลใจอย่างต่อเนือ่ง ม ี2 โครงการ 

คือ

 โครงกำรที่ 2 ยุพรำชบันดำลใจ

 มุง่เน้นการสร้างความภาคภมูใิจในการเป็นบุคลากรของ

โรงพยาบาล สร้างคุณค่าในงานจนสามารถสร้างผลงานเชิง

ประจกัษ์ต่อประชาชนอย่างสมพระเกียรต ิกิจกรรมประกอบ

ด้วย

• ยุพราชเฉลิมพระเกียรติ เป็นการสร้างสรรค์

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  

มุ่งเน้นการด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ตามพระราชปณิธานอย่างสมพระเกียรติ

• ยุพราชบันดาลใจ เป็นการประกวดเรื่องเล่า

กิจกรรมในเวทีของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

น�ามาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในบุคลากร

• รางวัล “เพชรยุพรำช” เป็นการมอบรางวัล

บุคลากรที่เป็นต้นแบบในด้านต่างๆ สร้างแรง

บันดาลใจและความภาคภูมิใจ เป็นบุคคลต้นแบบ

 โครงกำรที่ 3 ครอบครัวยุพรำช

 มุ ่งเน้นการสร้างขวัญก�าลังใจให้บุคลากร  

ให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งบุคลากรและครอบครัว  

สร ้างความรัก ความผูกพันและการมีส ่วนร ่วม 

ในการพัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย

• ชาวยุพราชมั่นคง มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่ดีกว่า

ระบบสวัสดิการพื้นฐาน สร้างความมั่นคง 

และความก้าวหน้าทางอาชีพ ทั้งในกลุ่มข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้าง

• ยุพราชร่วมใจ สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว

บุคลากรในการพัฒนาโรงพยาบาล เช่น จิตอาสา, 

ค่ายเยาวชน, หมอน้อยอาสา เป็นต้น

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 โรงพยำบำลแห่งควำมสุข 

(Hospital Happiness Strategy)

 ยทุธศาสตร์ที ่4 กล่าวถงึเรือ่งการพฒันาโครงสร้าง 

สิ่งแวดล้อม และระบบบริหารของโรงพยาบาลตาม

เจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร  

เกี่ยวกับการพัฒนาโรงพยาบาลในอุดมคติ ของประชาชน 

อันประกอบด้วย 1) สร้างความสุข สะดวก สบาย 

ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ 2) เจ้าหน้าที่มีขวัญก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน 3) พัฒนาภูมิทัศน์จนสามารถเป็นที่พัก

ผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 

คือ 1) สร้ำงสขุภำพดทีีย่พุรำช 2) สร้ำงระบบธรรมำภบิำล 

ใน รพร. 3) สร้ำงองค์กรนวัตกรรม

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงสุขภำพดีที่ยุพรำช เน้นเกี่ยว

กับการจัดการโครงสร้างด้านกายภาพ เพื่อสนับสนุน 

การให้บริการผู้ป่วย ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ 

 โครงกำรที ่1 GREEN and CLEAN Hospital & 

Healthcare Healing Environment Design 

เป็นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโรงพยาบาล 

ทั้งอาคาร สถานที่ ให้เอื้อต่อการรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วย  

อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการน�าพลังงาน

ทางเลือกมาปรับใช้ในโรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนเครื่องใช้

ไฟฟ้าที่ใช้ไฟน้อยลง เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน 

ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 

 โครงกำรท่ี 2 ศนูย์เรยีนรูส้ขุภำวะเฉลมิพระเกยีรติ 

เป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพและ สถานที่พักผ่อนหย่อน

ใจของเจ้าหน้าที่และประชาชน ประกอบด้วย 

• พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการออกก�าลังกาย 

• ห้องสมุดสมัยใหม่ มีหนังสือวิชาการ หนังสืออ่าน

เล่นและบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล

5 • ศูนย์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย

• ศูนย์ออกก�าลังกาย ประกอบด้วยเครื่องออกก�าลัง

กายรูปแบบต่างๆ, สระว่ายน�้าเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะของร่างกาย เป็นการส่งเสริมนโยบาย 

“สร้ำงน�ำซ่อม” มีเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า 

เกี่ยวกับการออกก�าลังกาย 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงระบบธรรมำภิบำลใน รพร. 

ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ

 โครงกำรที่ 3 โรงพยำบำลคุณธรรม เน้นให้ 

โรงพยาบาลใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับหลักคุณธรรม  

อันจะน�าไปสู่ความสุขของบุคลากร

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงองค์กรนวัตกรรม เน้นเกี่ยวกับ 

การพัฒนา ค้นคว้า น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มความ

สะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบ

ด้วย 1 โครงการ คือ

 โครงกำรที่ 4 CPH 4.0 (Smart Hospital)

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุสินารายณ์
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
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1. กระทรวงสาธารณสุข

2. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

3. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขา

4. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

(Executive Committee of Crown Prince Hospital: EXCoCPH) 

เจ้าภาพและภาคีเครือข่าย

ภำพที่ 4.1 ความเชื่อมโยงของเจ้าภาพและภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5

การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ ๕

คณะกรรมการก�าหนดยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ในทศวรรษ ที่ ๕

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
คณะกรรมการมูลนิธิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ ๕

1. คณะกรรมการอ�านวยการฯ 
2. คณะกรรมการด�าเนินการฯ 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขา
คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราชสาขา

องค์กรในพื้นที่

องค์
กร

ส่วน
กลาง

คณะท�างานพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาวะ
คณะท�างานพัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข
คณะท�างานพัฒนาให้บุคลากรมีความสุข
คณะท�างานพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

อ่านเพิ่มเติมที่ภาคผนวก

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน



การขับเคลื่อน
และการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕122

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕ 123

• คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัจจุบัน •

• คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช •

• ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข •

• การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล •

• แผนปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 •

• สรุปแผนปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ 5 •

• ค�าย่อและอภิธานศัพท์ •

• คณะบรรณาธิการ •

ภาคผนวก

๕



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕124 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 12๕

 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

๑๐. พลอากาศเอก  อํานาจ  จีระมณีมัย  กรรมการ 
๑๑. พลเอก  จักรภพ  ภูริเดช   กรรมการ 
๑๒. พลเรือเอก  ปวิตร  รุจิเทศ กรรมการ 
๑๓. พลอากาศเอก  ตรีทศ  สนแจ้ง  กรรมการ 
๑๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๑๕. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  กรรมการ 
๑๖. ผู้บัญชาการทหารบก  กรรมการ 
๑๗. ผู้บัญชาการทหารเรือ  กรรมการ 
๑๘. ผู้บัญชาการทหารอากาศ  กรรมการ 
๑๙. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  กรรมการ 
๒๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
๒๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ 
๒๒. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ 
๒๓. คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี กรรมการ 
๒๔. นางนวลพรรณ  ล่ําซํา  กรรมการ 
๒๕. พลอากาศโท  ภักดี  แสง-ชูโต  กรรมการและเหรัญญิก 
๒๖. คุณจันทนี  ธนรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
๒๗. นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์        กรรมการและเลขาธิการ 
๒๘. นายวันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 
ประกาศ 

แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ประกาศว่า 
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ในท้องที่ทุรกันดารหรือห่างไกลจากเขตเมือง  และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล  ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม  และยังเป็นอนุสรณ์แห่ง 
ความจงรักภักดีของพสกนิกร  จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เจริญก้าวหน้า  เป็นที่ศรัทธาของประชาชนตลอดไป 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ของข้อบังคับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ชุดใหม่  
ดังต่อไปนี้ 

๑. นายเกษม  วัฒนชัย ประธานกรรมการ 
๒. พลเอก  สุรยุทธ์  จุลานนท์  รองประธานกรรมการ  คนที่  ๑ 
๓. นายพลากร  สุวรรณรัฐ  รองประธานกรรมการ  คนที่  ๒ 
๔. พลอากาศเอก  สถิตย์พงษ์  สุขวิมล   รองประธานกรรมการ  คนที่  ๓ 
๕. พันโท  สมชาย  กาญจนมณี  รองประธานกรรมการ  คนที่  ๔ 
๖. พลเอก  กัมปนาท  รุดดิษฐ์  กรรมการ 
๗. พลเรือเอก  พงษ์เทพ  หนูเทพ  กรรมการ 
๘. นายกฤษณ์  กาญจนกุญชร  กรรมการ 
๙. พันตํารวจเอก  ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม   กรรมการ 

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕126 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 127

21. นายสุขวิช รังสิตพล      กรรมการ

22. นายเสริมศักดิ์ เทพาค�า     กรรมการ

23. นายศรีภูมิ ศุขเนตร      กรรมการ

24. นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์     กรรมการ

25. นายแพทย์อุทัย สุดสุข     กรรมการ

26. นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร     กรรมการ

27. นายแพทย์ปัญญา สอนคม     กรรมการ

28. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ     กรรมการ

29. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี     กรรมการ

30. นางเรือนแก้ว กุยกานนท์ แบรนท์    กรรมการ

31. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล     กรรมการ

32. ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ     กรรมการ

33. นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ     กรรมการ

34. นายกิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์     กรรมการ

35. นางศิริวรรณ อุบลเลิศ     กรรมการ

36. นางสาวจันทิมา ศศิวงศ์ภักดี     กรรมการและเหรัญญิก

37. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์    กรรมการและเลขาธิการ

38. นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
(พ.ศ. 2๕.. - 2๕60)

1. ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร   ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 

2. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์    รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1

3. นายพลากร สุวรรณรัฐ    รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 2

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 3

5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย     รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 4

6. นายอารีย์ วงศ์อารยะ    รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 5

7. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     กรรมการ

8. ราชเลขาธิการ      กรรมการ

9. เลขาธิการพระราชวัง     กรรมการ

10. ผู้บัญชาการทหารบก     กรรมการ

11. ผู้บัญชาการทหารเรือ     กรรมการ

12. ผู้บัญชาการทหารอากาศ    กรรมการ

13. นายแพทย์ใหญ่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  กรรมการ

14. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์    กรรมการ

15. อธิบดีกรมการแพทย์     กรรมการ

16. อธิบดีกรมที่ดิน     กรรมการ

17. ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรรมการ

18. ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน    กรรมการ

19. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร    กรรมการ

20. รศ. วิมลศิริ ช�านาญเวช    กรรมการ



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕128 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 129

17. ผู้อ�านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ กรรมการ

18. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ

19. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กรรมการ

20. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี กรรมการ

21. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า กรรมการ

22. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน กรรมการ

23. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กรรมการ

24. ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

25. ผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

26. นายจรัญ จักรวาลชัยศรี  

หัวหน้าฝ่ายแผนงานส�านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอ�านาจหน้าที่ 

1. จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง เพื่อให้เป็นโรง

พยาบาลต้นแบบแห่งความสขุของประชาชนภายในทศวรรษ ที ่5เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ประจ�าปี 2558

2. ให้ประธานกรรมการ สามารถแต่งตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะท�างาน เพ่ือด�าเนนิการตามค�าสัง่นีไ้ด้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) รัชตะ รัชตะนาวิน

(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 (ส�ำเนำ)

ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 1177/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2569)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยมีศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร 

เป็นประธาน ได้เหน็ชอบให้เร่งรดัการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช ทัง้ 21 แห่ง ทัว่ประเทศในทศวรรษ ที ่5 ให้เป็นโรงพยาบาลทีส่ามารถ

สร้างความสุข สะดวก สบายให้กับผู้ป่วยและญาติให้เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่ มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสุขกาย สบายใจ รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ จนสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชนใน

ละแวกได้พึ่งพาอาศัยอย่างมีความสุข

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 

2569) โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

1. ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่ปรึกษา

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา

3. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ

4. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) รองประธานกรรมการ

5. นายอุทัย สุดสุข กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการ

6. นายไพจิตร ปวะบุตร กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการ

7. นายปัญญา สอนคม กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการ

8. นายสุขวิช รังสิตพล กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการ

9. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้แทน กรรมการ

10. อธิบดีกรมการแพทย์ หรือผู้แทน กรรมการ

11. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน กรรมการ

12. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน กรรมการ

13. เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ

14. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ

15. เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการ

16. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

ค�าสั่ง



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕130 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 131

1.9 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรรมการ

1.10 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน กรรมการ

1.11 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ กรรมการ

1.12 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ

1.13 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น กรรมการ

1.14 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กรรมการ

1.15 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กรรมการ

1.16 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ

1.17 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กรรมการ

1.18 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย กรรมการ

1.19 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ

1.20 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กรรมการ

1.21 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ

1.22 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ

1.23 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา กรรมการ

1.24 นายพนา พงศ์ช�านะภัย  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

กรรมการและเลขานุการ

1.25 นางผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.26 นายสิริชัย นามทรรศนีย์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.27 นางสาวนิศากร บุญอาจ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.28 นางอารี แวดวงธรรม  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.29 นายมงคล เจนจิตติกุล  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 (ส�ำเนำ)

ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 1043/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

(Executive Committee of Crown Prince Hospital: EXCoCPH)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ถือก�าเนิดขึ้นด้วยความจงรักภักดีและศรัทธาของประชาชน ท่ีมีต่อราชวงศ์จักรี ในวาระที่โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชก้าวเข้าสู่ทศวรรษ ท่ี 5 กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มีมติร่วมกันที่จะเร่งรัดการพัฒนา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข สามารถสร้างความสุข สะดวก สบายให้กับผู้ป่วยและญาติ 

ให้เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสุขกาย สบายใจ 

รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน ได้พึ่งพาอาศัยอย่างมีความสุข 

 เพือ่ให้การพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชในทศวรรษ ที ่5 บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสขุ กระทรวง

สาธารณสุขจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (Executive Committee of Crown Prince Hospital: 

EXCoCPH) โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์  

เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ที่ปรึกษา

1.2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษา

1.3 นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์  

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ที่ปรึกษา

1.4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษา

1.5 นายวัฒนา พารีศรี  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประธานกรรมการ

1.6 นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รองประธานกรรมการ

1.7 นายมนู ชัยวงศ์โรจน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รองประธานกรรมการ

1.8 นางสาวภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

รองประธานกรรมการ



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕132 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 133

 (ส�ำเนำ)

ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 70/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ. ศ. 2560 - 2569)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 อนุสนธิค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1177/2558 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการก�าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2569) และคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข และบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ 

ชุมชนมีสุขภาวะ ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข และโรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้ว นั้น

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 1. คณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569)

  1.1 องค์ประกอบ

1.1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ

1.1.2 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ

1.1.3 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ 

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

กรรมการ

1.1.4 อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ

1.1.5 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ

1.1.6 อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ

1.1.7 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ

1.1.8 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

1.1.9 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ

1.1.10 อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ

1.1.11 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ

1.1.12 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

1.1.13 เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ

1.1.14 เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม กรรมการ

1.1.15 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ

1.1.16 ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ

2. อ�านาจหน้าที่ 

1. จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง เพื่อให้เป็นโรง

พยาบาลต้นแบบแห่งความสขุของประชาชนภายในทศวรรษ ที ่5เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ประจ�าปี 2558

2. ให้ประธานกรรมการ สามารถแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท�างาน เพ่ือด�าเนนิการตามค�าสัง่นีไ้ด้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) โสภณ เมฆธน

(นายโสภณ เมฆธน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับรองส�าเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) อารี แวดวงธรรม

(นางอารี แวดวงธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

4 สิงหาคม 2560



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕134 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 13๕

2. คณะกรรมการด�าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

  2.1 องค์ประกอบ

2.1.1 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ

2.1.2 นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์  

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

รองประธานกรรมการ

2.1.3 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ

2.1.4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ

2.1.5 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ

2.1.6 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ

2.1.7 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 กรรมการ

2.1.8 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ

2.1.9 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ

2.1.10 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ

2.1.11 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ

2.1.12 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ

2.1.13 รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

2.1.14 รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ

2.1.15 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

2.1.16 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

2.1.17 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

2.1.18 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

2.1.19 รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

2.1.20 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

2.1.21 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการ

2.1.22 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กรรมการ

2.1.23 นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร

กรรมการ

1.1.17 ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ

1.1.18 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรรมการ

1.1.19 ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการ

1.1.20 นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร

กรรมการ

1.1.21 นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  

จังหวัดพิจิตร

กรรมการ

1.1.22 นายพนา พงศ์ช�านะภัย  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  

จังหวัดเพชรบูรณ์

กรรมการ

1.1.23 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ

1.1.24 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.1.25 ผู้อ�านวยการกองบริหารการสาธารณสุข  

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 1.2 อ�านาจหน้าที่ 

1.2.1 ก�าหนดนโยบาย และกรอบทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) เพื่อ

ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข

1.2.2 พจิารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะต่อยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ

แห่งความสขุ ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์การพฒันาให้ชมุชนมสีขุภาวะ ยทุธศาสตร์การพฒันาให้ผูร้บับรกิารมคีวามสขุ ยทุธศาสตร์

การพัฒนาให้บุคลากรมีความสุข และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นองค์กรแห่งความสุข

1.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 10 ปี และแผนปฏิบัติการประจ�าปี ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

1.2.4 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานในการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ แห่งความสุข 

1.2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท�างานได้ตามความเหมาะสม

 

 



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕136 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 137

 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

  3.1 องค์ประกอบ

3.1.1 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ

3.1.2 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 รองประธานกรรมการ

3.1.3 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ

3.1.4 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ

3.1.5 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ

3.1.6 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 กรรมการ

3.1.7 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ

3.1.8 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ

3.1.9 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ

3.1.10 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ

3.1.11 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ

3.1.12 นายวิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  

จังหวัดขอนแก่น

กรรมการ

3.1.13 นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  

จังหวัดแพร่

กรรมการ

3.1.14 นางผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี

กรรมการ

2.1.24 นายศิษฏิคม เบญจขันธ์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการ

2.1.25 นายประเสริฐ ชัยวิรัตนะ  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  

จังหวัดอุบลราชธานี

กรรมการ

2.1.26 นายมนู ชัยวงศ์โรจน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กรรมการ

2.1.27 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและเลขานุการ

2.1.28 นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล  

รองผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 2.2 อ�านาจหน้าที่

2.2.1 พัฒนาแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เป็นโรง

พยาบาลต้นแบบแห่งความสุข

2.2.2 ประสานความร่วมมอืเครอืข่ายและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้การพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชในทศวรรษ ที ่5 (พ.ศ. 

2560 - 2569) ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2.2.3 แสวงหาแหล่งงบประมาณทัง้จากภาครฐั เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่การพัฒนาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชในทศวรรษ 

ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

2.2.4 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการประชุมระดมสมอง การประชุมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขภายในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

2.2.5 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) ต่อคณะกรรมการ

อ�านวยการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

2.2.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานได้ตามความเหมาะสม

2.2.7 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕138 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 139

3.2.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

3.2.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 

(ลงชื่อ) นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

รับรองส�าเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) อารี แวดวงธรรม

(นางอารี แวดวงธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

18 มกราคม 2561

3.1.15 นายทินกร บินหะยีอารง  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา  

จังหวัดยะลา

กรรมการ

3.1.16 ผู้อ�านวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

3.1.17 หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

3.1.18 หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพระราชด�าริ 

และเฉลิมพระเกียรติกระทรวงสาธารณสุข  

กองบริหารการสาธารณสุข  

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

3.1.19 นายจรัญ จักรวาลชัยศรี  

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน  

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

กรรมการ

3.1.20 ผู้อ�านวยการกองตรวจราชการ  

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและเลขานุการ

3.1.21 นางสุนีย์ สว่างศรี  

หัวหน้ากลุ่มประเมินผล กองตรวจราชการ  

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 3.2 อ�านาจหน้าที่

3.2.1 ก�าหนดกรอบการก�ากบัตดิตามผลการด�าเนนิงานพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัง้ 21 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ

แห่งความสุข ภายในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

3.2.2 นิเทศงาน ตรวจเยี่ยม ให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่ ทั้ง 21 แห่งเป็นระยะ ๆ ตาม

ความเหมาะสม

3.2.3 จัดท�ารายงานประจ�าปี สรุปผลการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) ปัญหาและ

อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5  

(พ.ศ. 2560 - 2569) เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 
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  1.2. อ�านาจหน้าที่ 

1.2.1 พัฒนาต้นแบบการใช้ธรรมนูญสุขภาพขับเคลื่อนกระบวนการท�างานระดับต�าบลและระดับอ�าเภอ และรูปแบบจิตอาสา 

ส�าหรับเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

1.2.2 พัฒนาโครงการสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อสุขภาวะท่ียั่งยืนและจิตอาสาและโครงการ อื่น ๆ พร้อมน�าไปสู่การปฏิบัติใน

เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาวะ

1.2.3 วางแผนและช่วยสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาวะ 

1.2.4 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการด�าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ท่ี 5  

(พ.ศ. 2560 - 2569) เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

1.2.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะท�างานพัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness Strategy)

 2.1 องค์ประกอบ

2.1.1 นายศิษฏิคม เบญจขันธ์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประธานคณะท�างาน

2.1.2 นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รองประธานคณะท�างาน

2.1.3 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว คณะท�างาน

2.1.4 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะท�างาน

2.1.5 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี คณะท�างาน

2.1.6 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม คณะท�างาน

2.1.7 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา คณะท�างาน

2.1.8 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร คณะท�างาน

2.1.9 ผู้แทนส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะท�างาน

2.1.10 ผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล คณะท�างาน

2.1.11 ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คณะท�างาน

2.1.12 ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะท�างาน

2.1.13 ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข คณะท�างาน

2.1.14 ผู้แทนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  

กรมการแพทย์

คณะท�างาน

 (ส�ำเนำ)

ค�าสั่งคณะกรรมการด�าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

ที่ 1/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ. ศ. 2560 - 2569)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 อนุสนธิค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 70 /2561 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

 ในการนี้ จึงแต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) ดังนี้

1. คณะท�างานพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาวะ (Community Happiness Strategy)

 1.1 องค์ประกอบ

1.1.1 นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประธานคณะท�างาน

1.1.2 นายสิริชัย นามทรรศนีย์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รองประธานคณะท�างาน

1.1.3 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย คณะท�างาน

1.1.4 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน คณะท�างาน

1.1.5 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี คณะท�างาน

1.1.6 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  

แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ส�านักงานสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน

คณะท�างาน

1.1.7 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน  

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือผู้แทน

คณะท�างาน

1.1.8 ผู้แทนกองสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะท�างาน

1.1.9 ผู้แทนส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย คณะท�างาน

1.1.10 ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะท�างาน

1.1.11 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

คณะท�างานและเลขานุการ

1.1.12 นายจักรพงษ์ ศุภษร  

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕142 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 143

3.1.5 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะท�างาน

3.1.6 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี คณะท�างาน

3.1.7 ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทน คณะท�างาน

3.1.8 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ  

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คณะท�างาน

3.1.9 ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะท�างาน

3.1.10 ผู้แทนส�านักบริหารการสาธารณสุข คณะท�างาน

3.1.11 ผู้แทนกองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต คณะท�างาน

3.1.12 ผู้แทนส�านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว คณะท�างาน

3.1.13 ผู้แทนส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กองวิชาการ คณะท�างาน

3.1.14 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส�านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คณะท�างานและเลขานุการ

3.1.15 นายพนัสบดี ลิ่มลิขิต  

นายแพทย์ช�านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

3.1.16 นางสมใจ อาจวิชัย  

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

3.1.17 นายวีรวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

 3.2 อ�านาจหน้าที่ 

3.2.1 พัฒนาต้นแบบการผลิตและพัฒนาก�าลังคน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM &HRD ส�าหรับเครือข่ายโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช 

3.2.2 พฒันาโครงการเครอืข่ายโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเป็นแหล่งผลติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั โครงการยพุราชบนัดาล

ใจ โครงการครอบครวัยพุราช และโครงการอืน่ ๆ  พร้อมทีจ่ะน�าไปสูก่ารปฏบิตัใินเครอืข่ายโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บุคลากรมีความสุข 

3.2.3 วางแผนและช่วยสนบัสนุนเครอืข่ายโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัง้ 21 แหง่ด�าเนนิโครงการเพือ่ให้บรรลเุป้าประสงค์

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บุคลากรมีความสุข

3.2.4 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการด�าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 

2560 - 2569) เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

3.2.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1.15 ผู้แทนสถาบันการแพทย์แผนไทย  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คณะท�างาน

2.1.16 ผู้แทนส�านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว คณะท�างาน

2.1.17 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คณะท�างานและเลขานุการ

2.1.18 นายพิทักษ์ เขียวข�า นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

2.1.19 นางสาวประภาศรี พิมพ์ธนะพูนพร เภสัชกรปฏิบัติการ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

 2.2  อ�านาจหน้าที่

2.2.1 พัฒนาต้นแบบการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan

2.2.2 พัฒนาโครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โครงการน้อมน�าพระราชปณิธานสู่การ

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชน และโครงการอืน่ ๆ  พร้อมทีจ่ะน�าไปสูก่ารปฏบิตัใินเครือข่ายโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข 

2.2.3 วางแผนและช่วยสนบัสนุนเครอืข่ายโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัง้ 21 แหง่ด�าเนนิโครงการเพือ่ให้บรรลเุป้าประสงค์

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข 

2.2.4 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการด�าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ 5  

(พ.ศ. 2560 - 2569) เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

2.2.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 3. คณะท�างานพัฒนาให้บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness Strategy)

  3.1 องค์ประกอบ

3.1.1 นายประเสริฐ ชัยวิรัตนะ  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประธานคณะท�างาน

3.1.2 นายปรีชา สุมาลัย  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองประธานคณะท�างาน

3.1.3 นายสิริชัย นามทรรศนีย์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รองประธานคณะท�างาน

3.1.4 นายนพปฎล พรรณราย  

รักษาการผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รองประธานคณะท�างาน



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕144 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 14๕

 4.2  อ�านาจหน้าที่ 

4.2.1 พัฒนาต้นแบบการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารของโรงพยาบาลรองรับ Thailand 4.0

4.2.2 พัฒนาโครงการ GREEN and CLEAN Hospital & HHED โครงการอาคารศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ โครงการโรง

พยาบาลคุณธรรม โครงการ CPH 4.0 (Smart Hospital) และโครงการอื่น ๆ  พร้อมที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติในเครือข่าย

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเพ่ือให้บรรลเุป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชให้เป็น

องค์กรแห่งความสุข

4.2.3 วางแผนและช่วยสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นองค์กรแห่งความสุข

4.2.4 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการด�าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ท่ี 5  

(พ.ศ. 2560 - 2569) เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

4.2.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 

(ลงชื่อ) โอภาส การย์กวินพงศ์

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการพัฒนา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

รับรองส�าเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) อารี แวดวงธรรม

(นางอารี แวดวงธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

11 เมษายน 2561

 4. คณะท�างานพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Hospital Happiness Strategy)

  4.1 องค์ประกอบ

4.1.1 นายมนู ชัยวงศ์โรจน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประธานคณะท�างาน

4.1.2 นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

รองประธานคณะท�างาน

4.1.3 นายวิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รองประธานคณะท�างาน

4.1.4 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คณะท�างาน

4.1.5 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะท�างาน

4.1.6 นายบุญชัย กิจสนาโยธิน  

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย 

คณะท�างาน

4.1.7 ผู้อ�านวยการส�านักองค์กรสุขภาวะ  

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือผู้แทน 

คณะท�างาน

4.1.8 ผู้อ�านวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้แทน คณะท�างาน

4.1.9 ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน คณะท�างาน

4.1.10 นางปรียานุช บุรณภักดี  

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน  

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

คณะท�างาน

4.1.11 ผู้แทนส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย คณะท�างาน

4.1.12 ผู้แทนกองออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย คณะท�างาน

4.1.13 ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะท�างาน

4.1.14 นายหาญชัย อังคนาวราพันธุ์  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

คณะท�างาน

4.1.15 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  

ส�านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

คณะท�างานและเลขานุการ

4.1.16 นายศักดิ์นรินทร์ บุญเกื้อ  

เภสัชกรช�านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมจังหวัดนครพนม 

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕146 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 147

เขต จังหวัด โรงพยำบำล Hospital Accreditation ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ รังสีกำรแพทย์ กำรรับรองคุณภำพเพิ่มเติม

1 เชียงราย รพร.เชียงของ • 3rd Accreditation (2558 - 2561) • ISO 15189/15190 1st Accreditation (2558) มาตรฐานรังสีวิทยา • ไม่มี

1 น่าน รพร.ปัว • 4th Accreditation (2560 - 2563) • ISO 15189/15190 3rd Accreditation (2558 - 2560) มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2559 - 2562) 

1 แพร่ รพร.เด่นชัย • 1st Accreditation (2557 - 2560)  

รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation) 

• ISO 15189/15190 1st Accreditation (2557) มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2550)

• ตรต. (2561)

• รพ.สส.พท. (2558) 

2 พิษณุโลก รพร.นครไทย • 3rd Accreditation (2558 - 2561) • ISO 15189/15190 2nd Accreditation (2558)

• LA 2nd Accreditation (2558 - 2561) 

มาตรฐานรังสีวิทยา

2 เพชรบูรณ์ รพร.หล่มเก่า • 4th Accreditation (2560 - 2563) • ISO 15189/15190 2nd Accreditation (2560) มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2557 - 2560)

• ตรต. (2561)

• แพทย์แผนไทย รพ.สส.พท. (2558) 

3 พิจิตร รพร.ตะพานหิน • 2nd Accreditation (2554) • ISO 15189/15190 2nd Accreditation (2558) มาตรฐานรังสีวิทยา • TQC (2551, ไม่มีวันหมดอายุ)

• HA ยาเสพติด (รอการประเมิน)

• ISO 9001 : 2008 ผ่านการรับรองซ�้า (2559) 

5 ราชบุรี รพร. จอมบึง • 3rd Accreditation (2559 - 2562) • ISO 15189/15190 2nd Accreditation (2557) มาตรฐานรังสีวิทยา • ISO 9002 และ ISO 14001 (2542) 

6 สระแก้ว รพร.สระแก้ว • 2nd Accreditation (2558 - 2561) • ISO 15189/15190 1st Accreditation (2558) มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2558 - 2561)

• ตรต. (2558 - 2560)

• HPHNQC (2557 - 2560) 

7 กาฬสินธุ์ รพร.กุฉินารายณ์ • 3rd Accreditation (2560) • ISO 15189/15190 2ndAccreditation (2560) รอการ

ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation) 

มาตรฐานรังสีวิทยา

7 ขอนแก่น รพร.กระนวน • 2nd Accreditation (2558 - 2560)  

รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation) 

• ISO 15189/15190 2ndAccreditation (2560)

• LA 3rd Accreditation (2560) 

มาตรฐานรังสีวิทยา • JCI (2560)

• HA ยาเสพติด (2559) 

8 นครพนม รพร.ธาตุพนม • 3rd Accreditation (2557 - 2560)  

รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation) 

• ISO 15189/15190 รอผล มาตรฐานรังสีวิทยา

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕148 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 149

เขต จังหวัด โรงพยำบำล Hospital Accreditation ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ รังสีกำรแพทย์ กำรรับรองคุณภำพเพิ่มเติม

8 หนองคาย รพร.ท่าบ่อ • 4th Accreditation (2559 - 2562) • ISO 15189/15190 1st Accreditation (2558)

• LA 2nd Accreditation (2557 - 2560) 

มาตรฐานรังสีวิทยา • JCI (2558 - 2561) 

8 เลย รพร.ด่านซ้าย • 4th Accreditation (2558 - 2561) • ISO 15189/15190 1st Accreditation (2558 - 2560)  

รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation)

• LA 1st Accreditation (2559 - 2562)

มาตรฐานรังสีวิทยา

8 อุดรธานี รพร.บ้านดุง • 2nd Accreditation (2557 - 2560)  

รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation) 

• ISO 15189/15190 3rd Accreditation (2556)

• LA (2550 - 2562) 

มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2557) (Re - Accreditation) 

8 สกลนคร รพร.สว่างแดนดิน • 4th Accreditation (2558 - 2561) • ISO 15189/15190 3rd Accreditation (2560) มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2559) 

10 อุบลราชธานี รพร.เดชอุดม • 1st Accreditation (2558 - 2560)  

รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation) 

• ISO 15189/15190 1st Accreditation (2558) มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2559) (Re - Accreditation) 

10 ยโสธร รพร.เลิงนกทา • 1st Accreditation (2550 - 2552) รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ (Accreditation) • ISO 15189/15190 2nd Accreditation (2558) มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2558 - 2561) 

11 นครศรีธรรมราช รพร.ฉวาง • 3rd Accreditation (2556 - 2559)  

รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation) 

• ISO 15189/15190 1st Accreditation (2558) มาตรฐานรังสีวิทยา

11 สุราษฎร์ธานี รพร.เวียงสระ • 2nd Accreditation (2558 - 2561) • ISO 15189/15190 3rd Accreditation (2558 - 2560)

• LA (2554) 

มาตรฐานรังสีวิทยา • HA&HPH (2552)

• องค์กรพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สภาการพยาบาล (2553)

• HA ยาเสพติด  

2nd Accreditation (2559 - 2561)

• แพทย์แผนไทย รพ.สส.พท (2558) 

12 ปัตตานี รพร.สายบุรี • 4th Accreditation (2556 - 2559)  

รอการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพต่อเนื่อง (Reaccreditation) 

• ISO 15189/15190 2nd Accreditation (2558)

• LA (2553 - 2556) 

มาตรฐานรังสีวิทยา • HA ยาเสพติด (2558) 

12 ยะลา รพร.ยะหา • 3rd Accreditation (2558 - 2561) • ISO 15189/15190 3rd Accreditation (2558)

• LA 2nd Accreditation (2558) 

มาตรฐานรังสีวิทยา • Halal ปีละ 1 ครั้ง (ล่าสุด 2559 - 2560)

• Hal - Q (รอผลการประเมิน) 



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕1๕0 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 1๕1

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 1  

การพัฒนาศักยภาพนักจัดการภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

3,650,000 3,650,000

กิจกรรมที่ 2  

กระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกัน

ในระดับอ�าเภอ ในระบบ District Health Board : 

DHB

1,035,000 1,035,000

กิจกรรมที่ 3  

เวทีการน�าเสนอผลส�าเร็จของการด�าเนินงานภาคี

เครือข่ายและจิตอาสา

1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 12,600,000

กิจกรรมที่ 4  

การสร้างความยั่งยืนของการท�างานแบบมีส่วนร่วม 

ในระดับภาคีเครือข่ายและจิตอาสา

2,835,000 2,835,000 5,670,000

กิจกรรมที่ 5  

การแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและจิตอาสา

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 8,400,000

Project Manager

นพ.วิโรจน์ วิโรจน์วัธน์  08 1708 0264 

นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์  08 9698 7418

แผนปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
ในทศวรรษ ที่ ๕

ยุทธศำสตร์ที่ 1. ชุมชนสุขมีภำวะ Community Happiness

กลยุทธ์ที่ 1. ผู้ประสำนสิบทิศ 2. บูรณำกำรจิตอำสำ 3. แก้ปัญหำให้ชุมชนอมยิ้ม

โครงกำร 1. สร้ำงศักยภำพชุมชนและจิตอำสำเพื่อสุขภำพที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด  จ�ำนวน รพร.ที่ประกำศนโยบำยสำธำรณะด้ำนสุขภำพ



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕1๕2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 1๕3

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 6  

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ปี) แบบบูรณา

การภาคีเครือข่ายในชุมชน

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 13,440,000

กิจกรรมที่ 7  

การพัฒนาศักยภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ

ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับต�าบล

945,000 945,000 945,000 945,000 945,000 945,000 945,000 945,000 7,560,000

กิจกรรมที่ 8 

การพัฒนามาตรฐานเครือข่ายหน่วยบริการผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 6,720,000

กิจกรรมที่ 9 

การพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วย

บริการ และชุมชน

4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 38,640,000

กิจกรรมที่ 10 

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนทุกกลุ่มวัย

4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 38,640,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 4,685,000 18,585,000 15,750,000 15,750,000 15,750,000 18,585,000 15,750,000 15,750,000 15,750,000 136,355,000



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕1๕4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 1๕๕

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 1 

พัฒนาศักยภาพของแต่ละ รพร. ยกระดับโรงพยาบาล

ตาม Service plan

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 15,120,000

กิจกรรมที่ 2 

พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Pediatrics, 

Surgery, Medicine, Orthopaedics, Obstratic 

- Gynaecology, Family medicine) 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

กิจกรรมที่ 3 

การด�าเนินการคลินิกหมอครอบครัว

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 15,120,000

กิจกรรมที่ 4 

พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แบบครบวงจร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

กิจกรรมที่ 5 

ยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลที่

สูงขึ้นตามมาตรฐานสากล

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 86,940,000

Project Manager

นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์   08 7645 7607

นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร 08 1973 0786

ยุทธศำสตร์ที่ 2. ผู้รับบริกำรมีควำมสุข Patient Happiness

กลยุทธ์ที่ 4. โรงพยำบำลที่ประชำชนไว้ใจ

โครงกำร 2. ยกระดับศักยภำพและคุณภำพ รพร.

ตัวชี้วัด  1. จ�ำนวน รพร. ที่ได้รับกำรยกระดับส�ำเร็จตำมแผน ในแผนยุทธศำสตร์

   2. จ�ำนวน รพร. ที่มี Specialist ครบ 6 สำขำหลัก

   3. จ�ำนวน รพร. ที่มีกำรด�ำเนินกำรคลินิกหมอครอบครัว

   4. จ�ำนวน รพร. ที่มีกำรด�ำเนินกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือกแบบครบวงจร

   5. จ�ำนวน รพร. ที่ได้รับยกระดับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนที่สูงขึ้น



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕1๕6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 1๕7

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 1 

พัฒนาระบบการให้บริการนอกรั้วโรงพยาบาล 

(Home care service) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 10,800,000

กิจกรรมที่ 2 

การดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ของการเข้าถึงบริการ เช่น กลุ่มผู้น�าศาสนา นักบวช 

กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช 

กลุ่มผู้สูงอายุ

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 29,700,000

Project Manager

นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์   08 7645 7607

นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร 08 1973 0786

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 ผู้รับบริกำรมีควำมสุข (Patient Happiness)

กลยุทธ์ ที่  5. เป็นยิ่งกว่ำโรงพยำบำล

โครงกำร  3. น้อมน�ำพระรำชปณิธำนสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน

ตัวชี้วัด  1. จ�ำนวน รพร. ที่ด�ำเนินกำร เรื่อง Home care center (กำรจัด setting ให้เป็น Office)       

  2. จ�ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพตำมมำตรฐำนและคุณภำพ รพร.



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕1๕8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 1๕9

ยุทธศำสตร์ที่ 3. บุคลำกรมีควำมสุข (Personnel Happiness)

กลยุทธ์ ที่ 6. ชำวยุพรำชเก่งดี (CPH Smart Man)

โครงกำร 4. โครงกำรศูนย์พัฒนำเวชศำสตร์ครอบครัว 

ตัวชี้วัด  จ�ำนวน รพร. ที่เป็นแหล่งฝึกแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 1 

การวางแผนการพัฒนาและติดตามประเมินผลโดยคณะ

กรรมการกลางฯ ทุก 6 เดือน

- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 900,000

กิจกรรมที่ 2 

พัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

- - - - - - - - - - -

กิจกรรมที่ 3 

การรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว (สถาบันหลัก /สถาบันสมทบ)

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 19,000,000

กิจกรรมที่ 4 

พัฒนาบุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 19,000,000

กิจกรรมที่ 5 

หมอครอบครัวยุพราชต้นแบบ

- 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1,890,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 6,310,000 40,790,000

Project Manager

นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ 08 1954 5033

นพ.ปรีชา สุมาลัย  08 1691 6118



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕160 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 161

ยุทธศำสตร์ที่ 3. บุคลำกรมีควำมสุข (Personnel Happiness)

กลยุทธ์ ที่ 7. จิตวิญญำณยุพรำช (Spirit of CHP)

โครงกำร 5. โครงกำรยุพรำชบันดำลใจ 

ตัวชี้วัด  จ�ำนวน รพร. ที่มีระดับคะแนน Happinometer เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 1 

การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและติดตามประเมินผล

โดยคณะกรรมการกลาง

กิจกรรมที่ 2 

ยุพราชเฉลิมพระเกียรติ

10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 94,500,000

กิจกรรมที่ 3 

การพัฒนากระบวนการจิตปัญญาศึกษาหรือการ

พัฒนาด้านจิตวิญญาณในองค์กร

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 23,400,000

กิจกรรมที่ 4 

ยุพราชบันดาลใจ

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 28,800,000

กิจกรรมที่ 5 

รางวัล “เพชรยุพรำช”

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 11,340,000

กิจกรรมที่ 6  

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความดีจากแรง

บันดาลใจเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่าง

ให้บุคลากร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 2,160,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 17,800,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000 160,200,000

Project Manager

นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ 08 1954 5033

นพ.ปรีชา สุมาลัย  08 1691 6118



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕162 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 163

ยุทธศำสตร์ที่ 3. บุคลำกรมีควำมสุข (Personnel Happiness)

กลยุทธ์ ที่ 7. จิตวิญญำณยุพรำช (Spirit of CPH)

โครงกำร 6. โครงกำรครอบครัวยุพรำช

ตัวชี้วัด  จ�ำนวน รพร. ที่มีระดับคะแนน Happinometer เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 1  

การวางแผนการพัฒนาและติดตามประเมินผล 

โดยคณะกรรมการกลางฯ ทุก 6 เดือน

 - 

กิจกรรมที่ 2  

ทายาทยุพราช

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 9,450,000

กิจกรรมที่ 3  

ทุน “มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช”

240,000 360,000 480,000 600,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 5,280,000

กิจกรรมที่ 4  

ยุพราชร่วมใจ

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 9,450,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,340,000 2,460,000 2,580,000 2,700,000 2,820,000 2,820,000 2,820,000 2,820,000 2,820,000 24,180,000

Project Manager

นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ 08 1954 5033

นพ.ปรีชา สุมาลัย  08 1691 6118



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕164 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 16๕

ยุทธศำสตร์ที่ 4. โรงพยำบำลแห่งควำมสุข (Hospital Happiness)

กลยุทธ์ ที่ 8. สร้ำงสุขภำพดีที่ยุพรำช

โครงกำร 7. โครงกำร GREEN and CLEAN Hospital & Healthcare Healing Environment Design 

ตัวชี้วัด  จ�ำนวน รพร. ที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และความ

เข้าใจแนวทางการด�าเนินงาน GREEN and CLEAN 

Hospital & Healthcare healing  

Environment design อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

กิจกรรมที่ 2 โรงพยาบาลจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา

ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมตามบริบทของโรง

พยาบาล

กิจกรรมที่ 3 โรงพยาบาลด�าเนินภายใต้เกณฑ์

มาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital 

& Healthcare Healing Environment Design

กิจกรรมที่ 4 กระบวนการประเมินคุณภาพโรง

พยาบาลตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital 

& HealthCare Healing Environment Design 

กิจกรรมที่ 5 น�าเสนอ Best Practice  

ของของเครือข่าย

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด�าเนินงาน  

และรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้นแบบ

กิจกรรมที่ 7 ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

Project Manager

นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์  08 1872 9209

นพ.เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ 08 9755 0636



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕166 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 167

ยุทธศำสตร์ที่ 4. องค์กรมีควำมสุข (Hospital Happiness)

กลยุทธ์ ที่ 8. สร้ำงสุขภำพดีที่ยุพรำช

โครงกำร 8. โครงกำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะเฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัด  จ�ำนวน รพร. ที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

ระยะเตรียมกำร

กิจกรรมที่ 1  

วิเคราะห์บริบท/สิ่งแวดล้อมและส�ารวจความต้องการ

ในการด�าเนินการ ความพร้อม

 - 

กิจกรรมที่ 2  

จัดท�า Master plan 

           - 

กิจกรรมที่ 3  

ออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ

ของแต่ละ รพร.

           

กิจกรรมที่ 4  

ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร

          - 

ระยะด�ำเนินกำร           - 

กิจกรรมที่ 5  

สื่อสารทั้งในและนอกองค์กร

          

กิจกรรมที่ 6  

เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  

(รวมผู้ป่วยและญาติ) 

          - 

กิจกรรมที่ 7  

ประเมินผลการด�าเนินงาน

          - 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,100,000 22,100,000 22,100,000 22,100,000 32,100,000 32,100,000 32,100,000 32,100,000 32,100,000 228,900,000

Project Manager

นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์  08 1872 9209

นพ.เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ 08 9755 0636



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕168 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 169

ยุทธศำสตร์ที่ 4. โรงพยำบำลแห่งควำมสุข (Hospital Happiness)

กลยุทธ์ ที่ 9. สร้ำงระบบธรรมำภิบำลใน รพร.

โครงกำร 9. โครงกำรโรงพยำบำลคุณธรรม

ตัวชี้วัด  จ�ำนวน รพร. ที่เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ดีเด่น 1 - 3 ต่อเนื่อง) 

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

กิจกรรมที่ 1  

พัฒนากระบวนกรให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง

การด�าเนินงานโรงพยาบาลต้นแบบคุณธรรม

 - 

กิจกรรมที่ 2  

ถ่ายทอดสู่บุคลากรของทั้งหน่วยงานและประเมิน 

ตามตัวชี้วัด

 - 

กิจกรรมที่ 3  

สร้างนวัตกรรมองค์กรด้วยการพัฒนาโรงพยาบาล

คุณธรรมให้เป็นองค์กรดีเด่นและองค์กรต้นแบบ

 - 

กิจกรรมที่ 4  

Benchmarking 

 - 

กิจกรรมที่ 5  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้รางวัล

 - 

กิจกรรมที่ 6  

เป็นพี่เลี้ยงแก่ รพช. เครือข่าย

 - 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

Project Manager

นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์  08 1872 9209

นพ.เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ 08 9755 0636



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕170 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 171

ยุทธศำสตร์ที่ 4. โรงพยำบำลแห่งควำมสุข (Hospital Happiness)

กลยุทธ์ ที่ 10. สร้ำงองค์กรนวัตกรรม

โครงกำร 10. CPH 4.0 (SMART Hospital)

ตัวชี้วัด  จ�ำนวน รพร. ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือกำรพัฒนำต่อยอด 

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

10. CPH 4.0 (SMART Hospital)

กิจกรรมที่ 1  

การสร้างกระบวนการพัฒนาการน�าเทคโนโลยีมาใช้

สนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ

 - 

กิจกรรมที่ 2  

การจัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิด

และวิธีการสร้างนวัตกรรม

 - 

กิจกรรมที่ 3  

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ รพร. ทุกแห่ง

ร่วมวางแผนการพัฒนาตามบริบท/ความต้องการของ

แต่ละโรงพยาบาล

 - 

กิจกรรมที่ 4  

จัดประกวดและเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สุขภาพ 

 - 

กิจกรรมที่ 5  

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมต่อยอด

 - 

กิจกรรมที่ 6  

เป็นพี่เลี้ยงแก่ รพช. เครือข่าย

 - 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

Project Manager

นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์  08 1872 9209

นพ.เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ 08 9755 0636



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕172 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 173

สรุปแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษ ที่ ๕  
แยกตามยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลัก

 ระยะเวลำ (ปี) งบประมำณรวม 

(10 ปี) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ชุมชนมีสุขภำวะ

กลยุทธ์ ที่ 1. ผู้ประสานสิบทิศ 2. บูรณาการจิตอาสา 

3. แก้ปัญหาให้ชุมชน อมยิ้ม โครงการที่ 1

4,685,000 18,585,000 15,750,000 15,750,000 15,750,000 18,585,000 15,750,000 15,750,000 15,750,000 136,355,000

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้รับบริกำรมีควำมสุข

กลยุทธ์ที่ 4 โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้ใจ  

โครงการที่ 2

9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 86,940,000

กลยุทธ์ที่ 5 เป็นยิ่งกว่าโรงพยาบาล โครงการที่ 3 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 29,700,000

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บุคลำกรมีควำมสุข 

กลยุทธ์ที่ 6. ชาวยุพราชเก่งดี โครงการที่ 4 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 6,310,000 45,100,000

กลยุทธ์ที่ 7. จิตวิญญาณยุพราช โครงการที่ 5 และ 6 20,140,000 20,260,000 20,380,000 20,500,000 20,620,000 20,620,000 20,620,000 20,620,000 20,620,000 184,380,000

ยุทธศำสตร์ที่ 4 โรงพยำบำลแห่งควำมสุข

กลยุทธ์ที่ 8. สร้างสุขภาพดีที่ยุพราช

โครงการที่ 7 และ 8

4,200,000 24,200,000 24,200,000 24,200,000 34,200,000 34,200,000 34,200,000 34,200,000 34,200,000 247,800,000

กลยุทธ์ที่ 9. สร้างระบบธรรมาภิบาลใน รพร.  

โครงการที่ 9

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

กลยุทธ์ที่ 10. สร้างองค์กรนวัตกรรม โครงการที่ 10 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 18,900,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 50,495,000 64,515,000 61,800,000 61,920,000 62,040,000 64,875,000 62,040,000 62,040,000 60,040,000 763,765,000



ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษ ที่ ๕174 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ในทศวรรษ ที่ ๕ 17๕

ค�าย่อและอภิธานศัพท์

 รพร.

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 CPH 

Crown Prince Hospital โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 CAPD

Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis การล้าง

ทางช่องท้องอย่างถาวรในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

 CT Scan

Computerized Tomography – Scan เครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็น

อวัยวะภายในของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน

 EMR

Electronic medical record คือ เวชระเบยีนอเีลคโทรนิค 

เป็นการบันทึกประวัติผู้ป่วยลงในเวชระเบียนอีเลคโทรนิค

 GMP

Good Manufacturing Practice มาตรฐานการผลิต

ผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิตภัณฑ์แห่งรัฐหรือ

ชุมชนนั้น ๆ เพ่ือการวิจัย การผลิต การบริโภค และการ

ประกอบการค้าที่ดีขึ้น

 HD

Heart Disease โรคหัวใจ

 ICU

Intensive Care Unit

 LC

Laparoscopic Cholecystectomy การผ่าตัดถงุน�า้ดีโดย

ใช้กล้องส่องเข้าไป

 MIS Center

Minimal Invasive Surgery Center ศูนย์ผ่าตัดแบบแผล

เล็ก

 MRI

Magnetic Resonance Imaging คือเครื่องสร้างภาพด้วย

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้

ป่วย

 MRM

Modified Radical Mastectomy คอืการผ่าตัดเอาเต้านม 

และต่อมน�้าเหลืองใต้รักแร้ออก หากพบว่าเซลล์มะเร็ง

กระจายไปยังต่อมน�้าเหลืองแล้ว

 PCC 

Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว

 STEMI

ST - segment elevation myocardial infarction เป็น

ภาวะหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัไป จากการทีเ่ส้นเลอืดทีไ่ป

เลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตันทั้งหมด

 THA 

Total Hip Arthroplasty การผ่าตดัเปลีย่นข้อสะโพกเทยีม

 TKA 

Total Knee Arthroplasty การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 DHS 

District Health System ระบบสขุภาพระดับอ�าเภอ หมาย

ถงึ การขบัเคลือ่นระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ ซึง่มกีารท�างาน

สขุภาพโดยใช้อ�าเภอเป็นฐาน มองทกุส่วนในอ�าเภอเป็นเนือ้

เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข ส่วนราชการ องค์การ

บรหิารส่วนท้องถิน่ และภาคภีาคประชาชน โดยมเีป้าหมาย

ท่ีจะขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของประชาชนท้ังอ�าเภอ 

ผสมผสานทั้งสานส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู เข้าด้วยกัน 

ระบบสุขภาพอ�าเภอจึงเป็นการมองสุขภาพในมุมท่ีกว้าง 

และเน้นการท�างานร่วมกันทั้งภาคีในเครือข่าย และนอก

เครือข่ายสาธารณสุข

 DHB 

District Health Board คือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติระดบัอ�าเภอ เป็นการจดัตัง้คณะกรรมการตามแนวคดิ 

“คนไทย ใส่ใจดแูลกนั” ประกอบด้วยความร่วมมอืของทัง้ 

3 ฝ่ายคือ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ (สาธารณสุข) และ

ภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ที่ไม่ซ�้าซ้อน มีเป้าหมายเพิ่ม

คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล�้า โดยการช่วยเหลือซึ่ง

กนัและกนั เน้นหนกัในผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูย้ากไร้ เดก็ปฐมวยั 

อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้

สงูอายุ การใช้ชีวิตแบบสงัคมเมือง ปัญหา สิง่แวดล้อมทีส่่ง

ผลกระทบต่อสุขภาพ และโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มมาก

ขึ้น เน้นการป้องกันและจัดการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

 DHSA

District Health System Accreditation การพัฒนา

มาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ

 JCI

Joint Commission International มาตรฐานสถาน

พยาบาลระดบัสากล ด�าเนนิการโดยองค์กรอสิระในประเทศ

สหรัฐอเมริกา มาตรฐานของ JCI ได้มาจากแม่แบบรางวัล

คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
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 ISO

International Organization for Standardization เป็น

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน ได้

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490 ส�านักงานอยู่ ณ นครเจนีวา ประ

เทศสวติเซอร์แลนด์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมก�าหนด

มาตรบานระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมทั้ง

พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

เพื่อขยายการค้าระหว่างประเทศ

 TQC

Total Quality Control การควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร 

หมายถึง แนวทางการในการบริหารงานขององค์กรที่มุ่ง

เน้นในเร่ืองคุณภาพโดยสมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม 

และมุ่งหมายผลก�าไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์แก่หมู่มวล

สมาชิกขององค์กร และสังคมส่วนรวมด้วย

 HHED

Healthcare Healing Environment Design เป็นการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอือ้ต่อการเยยีวยา

 GREEN and CLEAN Hospital

โครงการ GREEN and CLEAN Hospital เป็นโครงการ

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้าน PP&P Excellence โครงการ

นี้เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โดยใช้

หลกัการสขุาภิบาลอย่างยัง่ยนืและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 

(Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ์ 

CLEAN และกจิกรรม GREEN จะสามารถบรหิารจดัการสิง่

แวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่ง

ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้

แก่ผู้มาใช้บริการในการรณรงค์และขยายผลสูงสงัคมได้ต่อ

ไป

กลยุทธ์หลัก CLEAN

C: Communication คือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

L: Leader คอื การสร้างบทบาทน�าเพือ่เป็นตวัอย่างในการ

ด�าเนินงาน

E: Effectiveness เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การ

ด�าเนินงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ด้วยกิจกรรม GREEN อย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูป

ธรรม มีการประเมินประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ

A: Activity คือ การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึกอย่าง

มีส่วนร่วม

N: Network คอื ความร่วมมอืกบัภาคีเครือขา่ยชมุชนและ

ท้องถิ่น

กิจกรรม GREEN

G: Garbage คือ การจัดการมูลฝอยทุกประเภท

R: Restroom คือ การพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียง

พอ และปลอดภัย

E: Energy คือ การจัดการด้านพลังงาน

E: Environment คอื การจดัการสิง่แวดล้อมในโรงพยาบาล

N: Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการ

ด้านบริโภคในโรงพยาบาล

 ระดับของหน่วยบริกำรสุขภำพ

หน่วยบริการสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ

ปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ

หน่วยบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. สถานบรกิารสาธารณสขุชมุชน (สสช.) หมายถงึ สถาน

บริการสาธารณสุขที่มีขนาดเล็กกว่าสถานีอนามัยหรือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) โดยจัดตั้ง

ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลหรือชายแดน

2. ศนูย์สุขภาพชมุชนเมอืง (ศสม.) หมายถงึ หน่วยบรกิาร

สขุภาพทีจ่ดัตัง้ในเขตเทศบาลเมอืง/นครหรอืเขตชมุชน

หนาแน่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาลบาล

ศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป ให้บริการผสมผสานทั้งด้าน

รกัษา ฟ้ืนฟสูภาพ ส่งเสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค

3. โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) ด�าเนนิการ

บริการเชิงรุกต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม

ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค 

การรกัษาและการฟ้ืนฟสูภาพ รวมทัง้การจัดการปัจจยั

เสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมในพื้นที่

หน่วยบริกำรสุขภำพระดับทุติยภูมิ 

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1. โรงพยาบาลชมุชนขนาดเล็ก (F3) หมายถงึ โรงพยาบาล

ชุมชนขนาด 30 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ

แพทย์เวชปฏบัิตคิรอบครัว รวม 1 - 2 คน มีห้องผ่าตดั

เลก็ ไม่มีห้องผ่าตดั ห้องคลอด ตกึผูป่้วยใน ให้การดแูล

ผูป่้วยไม่ซบัซ้อน สนบัสนนุเครอืข่ายบรกิารปฐมภมูขิอง

แต่ละอ�าเภอ ไม่จ�าเป็นต้องท�าหตัถการ เช่น การผ่าตัด

ใหญ่ และไม่จ�าเป็นต้องจัดบริการผู้ป่วยในเต็มรูปแบบ

2. โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) หมายถึง โรง

พยาบาลชุมชนขนาก 30 - 90 เตียง ที่มีแพทย์เวช

ปฏิบติัท่ัวไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั รวม 2 - 5 

คน ไม่มแีพทย์เฉพาะทาง มบีรกิารผูป่้วยใน มีห้องผ่าตดั 

ห้องคลอดรองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยในของแต่ละอ�าเภอ 

โดยสนบัสนนุเครอืข่ายบริการปฐมภมูขิองแต่ละอ�าเภอ

3. โรงพยาบาลชมุชนขนาดใหญ่ (F1) หมายถงึ โรงพยาบาล

ชุมชนขนาด 90 – 120 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติ
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ทัว่ไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัและแพทย์เฉพาะ

ทางสาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป สูตนรีเวช

กรรม กมุารเวชกรรม ศลัยกรรมกระดกู และวสิญัญแีพทย์) 

เป็นสาขาเท่าทีม่อียูปั่จจบุนั (คงทีม่อียูเ่ดมิไม่เพิม่จ�านวน) 

รวม 3 – 10 คน มห้ีองผ่าตัด ผูป่้วยใน ห้องคลอด และ

สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอ�าเภอ

4. โรงพยาบาลแม่ข่าย (M2) หมายถงึ โรงพยาบาลชมุชน

ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 – 5 คน และแพทย์

เฉพาะทางครบทัง้ 6 สาขาหลกั (อายรุกรรม ศลัยกรรม 

สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ และ

วิสัญญีแพทย์) สาขาละอย่างน้อย 25 คน มีผู้ป่วยใน

ห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยหนัก ห้องปฏิบัติการ 

เพือ่วนิจิฉยัประกอบการรกัษา แพทย์เฉพาะทางรังสวีทิยา

เพื่อวินิจฉัยประกอบการรักษาของแพทย์เฉพาะสาขา

หลัก 6 สาขา รองรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน

อืน่และลดการส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลท่ัวไป และสนับสนนุ

เครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอ�าเภอ

หน่วยบริกำรสุขภำพระดับตติยภูมิ 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเลก็ (M1) หมายถึง โรงพยาบาล

ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษา

ที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเช่ียวชาญ ประกอบด้วยแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขา และสาขารองในบาง

สาขาที่จ�าเป็น ก�าหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้

ป่วยระดบักลาง (ระดบั M1) (ทีม่า : แผนพฒันาระบบ

บริการสุขภาพ Service Plan)

2. โรงพยาบาลทั่วไประดับ S (Standard – level Hos-

pital) หมายถึงโรงพยาบาลท่ีมีขีดความสามารถรองรบั

ผูป่้วยทีต้่องการการรกัษาทียุ่ง่ยากซบัซ้อนระดบัเชีย่วชาญ

เฉพาะ จึงประกอบด้วยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ ท้ังสาขาหลัก 

สาขารองและสาขาย่อยบางสาขา ก�าหนดให้เป็นโรง

พยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับมาตรฐาน (ที่มา : แผน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan)

3. โรงพยาบาลศูนย์ระดับ Z (Advance – level Hospi-

tal) หมายถึง โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับ

ผูป่้วยทีต้่องการการรกัษาทียุ่ง่ยากซบัซ้อนระดบัเชีย่วชาญ 

มเีทคโนโลยขีัน้สงูและราคาแพง (Advance & sophis-

ticate technology) มภีารกจิด้านแพทยศาสตร์ศกึษา

และงานวิจัยทางการแพทย์ จึงประกอบด้วยแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อยครบ

ทุกสาขาตามความจ�าเป็น ก�าหนดให้เป็นโรงพยาบาล

รับส่งต่อผู้ป่วยระดับสูง

 กำรประเมินภำวะทำงกำรเงิน

ของโรงพยำบำลสงักัดส�ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ

การวเิคราะห์ทางการเงนิ เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการวเิคราะห์

และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยบริการ สามารถ

น�าไปเปรยีบเทยีบกบัหน่วยบรกิารอืน่ได้ ใช้อตัราส่วนทางการ

เงิน 5 รายการ ประกอบด้วย

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง 

(Current Ratio : CR) = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สิน

หมุนเวียน

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR) = 

(สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ – สินทรัพย์

หมุนเวียนอื่น) / หนี้สินหมุนเวียน

3. อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio : Cash) = (เงินสด

+รายการเทียบเท่าเงินสด+เงินฝากประจ�า) / หน้ีสิน

หมุนเวียน

4. ทุนส�ารองสุทธิ (Net Working Capital : NWC) = 

สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน

5. ก�าไรสุทธิ (Net income : NI) = รายได้ – ค่าใช้จ่าย

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 5 รำยกำรดังกล่ำว น�ำมำใช้เป็น

เครื่องมือในกำรวิเครำะห์วิกฤติทำงกำรเงินของหน่วย

บริกำร โดยมีการค�านวณ ดังนี้

1. อตัราส่วนเงนิทนุหมนุเวยีน (CR) รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 

/ รวมหนี้สินหมุนเวียน

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (QR) รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

– รวมยาและวัสดุคงเหลือ – ภาษีหักส่งล่วงหนี้ – ค่า

ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น – สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ / 

รวมหนี้สินหมุนเวียน

3. อัตราส่วนเงินสด รวมเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด / รวมหนี้สินหมุนเวียน

4. ทนุส�ารองสทุธิ (NWC) รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน – รวม

หนี้สินหมุนเวียน

5. ก�าไรสุทธิ (NI) = รายได้ – ค่าใช้จ่าย

อัตรำส่วนทำงกำรเงินทั้ง 5 รำยกำรข้ำงต้น ถูกน�ำมำใช้

เป็นเคร่ืองมอืในกำรวเิครำะห์วิกฤตทำงกำรเงนิของหน่วย

บริกำรโดยก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับกำรประเมินโดยมีค่ำ

กลำงของอตุสำหกรรม แล้วน�ำค่ำของแต่ละหน่วยบรกิำร

มำเปรียบเทียบกับค่ำกลำงของอุตสำหกรรม ดังนี้

1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์

1)  CR < 1.5

2)  QR < 1

3)  Cash < 0.8

2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน

1)  แสดงฐานะทางการเงนิ (ทนุหมนุเวยีน) NWC < 0

2)  แสดงฐานะจากผลประกอบการ (ก�าไรสุทธิรวม

ค่าเสื่อม : Net income : NI) NI < 0

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง
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1)  NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด <3 เดือน*

2)  NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด <6 เดือน

* โดยให้น�้าหนักของ NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียน

หมด <3 เดือน มากกว่าตัวแปรอื่น 2 เท่า ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขจัดกลุ่มโรงพยาบาลท่ีประสบวิกฤต

ทางการเงินเป็น 7 ระดับ ดังนี้

ระดับ 0 – 1 ปกติ

ระดับ 2 คาดว่าจะดีขึ้นภายหลัง 3 เดือน

ระดับ 3 คาดว่าจะดีขึ้นภายใน 3 เดือน

ระดับ 4 คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลงั 6 เดอืน

ระดับ 5 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน

ระดับ 6 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน

ระดับ 7 มีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง

Case Mix Index (CMI)

คอื ค่าเฉลีย่น�า้หนักสมัพทัธ์ (Relative Weight : RW) หรอื

น�้าหนักสัมพัทธ์ท่ีปรับตามวันนอน (Adjusted Relative 

Weight : AdjRW) ของผูป่้วยในทัง้หมดในช่วงเวลาทีก่�าหนด 

CMI เป็นค่าดัชนี (Index) ที่ใช้บอกถึงส่วนผสม (Mix) ของ

ผูป่้วย (Case) ซึง่สามารถน�าไปเปรียบเทียบกับค่า CMI ของ

ช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับค่า CMI ของหน่วย

งานอื่นๆ ได้

สตูรการค�านวณ CMI = ผลรวมของน�้าหนกัสัมพทัธ์ (Sum 

of RW) จ�านวนผู้ป่วยในทีจ่�าหน่ายทัง้หมด หรอื CMI = ผล

รวมของน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Sum of AdjRW) 

จ�านวนผู้ป่วยในที่จ�าหน่ายทั้งหมด

สถำนพยำบำลสำมำรถใช้ค่ำ CMI เพือ่วเิครำะห์ศักยภำพ

ของกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล โดยเทียบเคียงกับ CMI 

ของสถานพยาบาลในระดับเดียวกันหรือเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนด พร้อมทั้งวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน 

เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับระดับ

บริการที่เป็นอยู่
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