






พัฒนาโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Hospital)

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทีเ่ปนเลิศ 

(Prevention & Promotion Excellence) 

 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองครวม
(Holistic Health Care)  

          - Self-Care/Health Promotion
- Prevention/DSH

 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวม
(People Participation)

บริการเปนเลศิ
(Service Excellence)

 สรางจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกตอการเขาถึงบริการ

 พัฒนาสูความเปนเลิศเฉพาะดานตามบริบทของโรงพยาบาล

 สรางบุคลากรมีความรูความสามารถดานบริหาร บริการ
และการดูแลสุขภาพอยามืออาชีพ
 เสริมสรางบุคลากรท่ีใหบริการผูปวยดุจเพื่อนมนุษย 
     (Humanized Health Care)และจิตสํานึกตอการ  
         เปนบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 พัฒนาองคกรส่ิงแวดลอมดีและ
    มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการทํางาน

บุคลากรเปนเลิศ
People Excellence)

 พัฒนาการจัดการโรงพยาบาลเปนตนแบบโรงพยาบาล

ชุมชน/GREEN and CLEAN Hospital 

 พัฒนาโรงพยาบาลเปนตนแบบโรงพยาบาลสูองคกร

คุณธรรม

 พัฒนาคลังความรูและสารสนเทศการการบริหาร 

บริการและวิชาการสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพ

บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence)

 พัฒนาระบบกลไกรองรับการเปนศูนยกลาง   
การเรียนรูการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
       - ศูนยสืบสานพระราชดําริ
            - รพ.เศรษฐกิจพอเพียง

 เสริมสรางความผูกพัน และมพีันธะ
สัญญา รวมดานสืบสานพระราชดาํริ

วิสัยทัศน
โรงพยาบาลของชุมชนท่ีมีคุณภาพ

และเป็นเลิศด้านสุขภาวะอย่างสม

พระเกียรติในการเป็นโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา

ยุทธศาสตร 1 บวก 4

แผนยุทธศาสตร์
การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ได้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ความเศร้าสะเทือนใจที่ต้องสูญเสีย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งเป็นที่เคารพรักของพสกนิกรชาวไทยร่วมทั้งอยู่ในช่วงที่
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) ที่อยาก
เห็นประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ขับเคลื่อนโดย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ(Prevention& Promotion Excellence) บริการเป็นเลิศ(Service 
Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ(People Excellence) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence) 
เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ครั้งน้ีให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเน่ือง     
เพ่ือร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางยุทธศาสตร์ รวมท้ังจัดทํารายละเอียดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของแผน 
เพ่ือมุ่งสู่ “โรงพยาบาลของชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเลิศด้านสุขภาวะอย่างสมพระเกียรติในการเป็น
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” โดยใช้กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  

 การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
เป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยยุทธศาสตร์ 1 บวก 4 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็น
โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ที่เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) จึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การรับผิดชอบร่วมกัน   ทั้งในส่วนของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง อันจะนําสู่ความสําเร็จต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 8o พรรษา 

31 มกราคม 2560 
 

 

คํานํา 



 

การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
เป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยยุทธศาสตร์ 1 บวก 4 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy Hospital) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence)  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
จึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การ
รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ     
80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง อันจะนําสู่ความสําเร็จ  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ประชาชนสุขภาพดี : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและจิตตลอดจนสังคมสิ่งแวดล้อม  
เจ้าหน้าที่มีความสุข : เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา มีคุณธรรม จริยธรรมและพร้อมสรรค์สร้างสิ่งดีงามสู่สังคม 
ระบบสุขภาพย่ังยืน : ระบบสุขภาพมีการปรับตัวอย่างสมดุล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พระราชดําริ 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

บทสรุปสาระสําคัญ 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 



เป้าประสงค์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

1) พฒันาโรงพยาบาลเปน็โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพยีง (Sufficiency Economy Hospital) 
เป้าประสงค์ที่ 1 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นศูนย์การเรียนรู้การดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ตัวชี้วัด 

1. มีศูนย์/อาคารสําหรับการดําเนินการเรียนรู้และสืบสานพระราชดําริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ร้อยละของศูนย์ที่ดําเนินสาธิตและเผยแพร่กิจกรรมสืบสานพระราชดําริ 
3. โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบกลไกรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ 
2. เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรและเครือข่ายให้มีความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น และมีพันธะสัญญา

ร่วมด้านสืบสานพระราชดําริ 

2) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทีเ่ปน็เลิศ (Prevention & Promotion Excellence)   
เป้าประสงค์ที่ 2 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลที่มีการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมและมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีการดําเนินงานเรื่องคลินิกหมอ
ครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) 

2. จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีการดําเนินงานตามแบบ DHS 

เป้าประสงค์ที่ 4 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาไทยและความรู้ที่ทันสมัย 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีผลงานวิชาการด้านภูมิปัญญาไทย 
2. จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ได้รับรางวัลด้านภูมิปัญญาไทยหรือ

นวัตกรรมระดับเขต 
กลยุทธ์ 

1.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม(Holistic Health Care)   
2.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม(People Participation) 

3) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
เป้าประสงค์ที่ 3 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลทีได้รับการรับรองด้าน
คุณภาพ 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 
2. จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพจาก

สภาวิชาชีพอ่ืนๆอย่างน้อย 1 มาตรฐาน 
 
 



เป้าประสงค์ท ี่ 7 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบท
ของโรงพยาบาล 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนโรงพยาบาลท่ีมีการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2. จํานวนโรงพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

กลยุทธ์ 
1. สร้างจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ 
2. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล 

4) บคุลากรเปน็เลศิ (People Excellence) 
เป้าประสงค์ที่ 5 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดู
สุขภาพและทํางานอย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาตามแผน 
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
4. ระดับความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

กลยุทธ์ 
1. สร้างบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านบริหาร บริการและการดูแลสุขภาพอย่ามืออาชีพ 
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1. จาํนวนโรงพยาบาลท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
1.1 องค์กรดีเด่น 1-3ปี 
1.2 องค์กรต้นแบบ 

2. จํานวนโรงพยาบาลท่ีเป็นต้นแบบโรงพยาบาลส่ิงแวดล้อมดี  
2.1 โรงพยาบาลมีแผนแม่บทรองรับการพัฒนาภูมิสถาปัตย์ 
2.2 เป็นโรงพยาบาลที่ผ่าน GREEN and CLEAN Hospital 
2.3 เป็นโรงพยาบาลต้นแบบสิ่งแวดล้อมดี 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณธรรม 
2. พัฒนาการจัดการโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลชุมชน/GREEN and CLEAN Hospital  
3. พัฒนาคลังความรู้และสารสนเทศการการบริหาร บริการและวิชาการสาธารณสุขที่มีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Hospital) 

1. โครงการสืบสานพระราชดําริ 
2. โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็น
เลิศ (Prevention & Promotion Excellence)   

3. โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

3) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) 

 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
5. โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 

(Service Excellence)  
4) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 

Excellence) 
6. โครงการสร้างคนของแผ่นดิน  
7. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งความสุข  

5) ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence)   

 

8. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม  
9. โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพ่ือสุขภาวะ 

(Building Environment for Health)  
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1.พระราชปณธิานของสมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 

        “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง ลาภ ทรัพย์และ
เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ” 

2.พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
"งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเก่ียวเน่ืองถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน 

งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพ่ือให้งานดําเนินต่อเน่ืองไปไม่ขาดสาย ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติบริหารงาน
ราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเร่ืองใครเป็นผู้ทํามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสําคัญ
นัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทํา ด้วยความอุตสาหะเสียสละ 
และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน ไม่ติดขัด และสําเร็จผลเป็นประโยชน์ได้
แท้จริงและย่ังยืนตลอดไป" 

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เน่ืองในวัน
ข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐาน
ความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้น่ันเอง สิ่งก่อสร้างจะ
มั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป” 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนาประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ 
 “เศรษฐกิจพอเพียง...จะทําความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน 
ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทําโดยเข้าใจกัน เช่ือว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...” 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
“ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสําคัญ ผู้ที่จะ
สามารถประพฤติชอบและหาเล้ียงชีพชอบได้ด้วยน้ัน ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะ
สิ่งแรกเป็นปัจจัยสําหรับใช้กระทําการทํางาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสําหรับส่งเสริมความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม” 
3. การก่อตัง้โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550                

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและ
ได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยในปีพ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา   
5 ธันวาคม 2550 ได้ก่อต้ังโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 ขึ้น ซึ่งขณะน้ีได้เปิดทําการอย่างเป็น
ทางการแล้ว จํานวน 9 แห่ง และกําลังจะเปิดทําการอย่างเป็นทางการอีก 1 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง กระจาย
อยู่ตามภาคต่างๆประกอบด้วย 

๑. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์  
๒. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ  
๓. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี  
๔. โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา  
๕. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู  
๖. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง  

ส่วนที่ 1 บทนํา 
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๗. โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส  
๘. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลมิพระเกียรติ ๘๐พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
๙. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี 
10. โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง 

 โดยมีทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลแบบนําร่องด้านบริหารจัดการแนวใหม่และพัฒนาคุณภาพบริการ
เทียบเคียงระดับสากล ในรูปแบบของคณะกรรมการโรงพยาบาล  มีตัวแทนจากไตรภาคี ได้แก่ องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ชุมชนและภาครัฐเข้ามาเป็นคณะกรรมการโรงพยาบาลและมีการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือให้โรงพยาบาลเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง ตามหลักการของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ถือปฏิบัติร่วมกันมาในช่วงทศวรรษแรกของการพัฒนา ประกอบด้วย 

๑. ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วม 
เป็นเจ้าของ ร่วมบริหารจัดการ ร่วมดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนกิจการต่างๆของโรงพยาบาล โดยเน้นการ
บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

๒. โรงพยาบาลเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนที่ทํางานเช่ือมโยงสอดประสานกับองค์กรอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  

๓. ระบบบริการของโรงพยาบาลเน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกัน
ควบคุมโรค การรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) ในระดับปฐมภูมิ และ ระดับ
ทุติยภูมิ ที่เช่ือมโยงกับสถานีอนามัย และหน่วยบริการด้านสุขภาพอ่ืนๆที่มีในระบบ  

๔. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพ่ือเปิด โอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามาร่วมทํางานกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบและ  

๕. มีการบริหารจัดการที่ดี ภูมิสถาปัตย์สวยงามเป็นระเบียบ สิ่งแวดล้อมดีและเหมาะสม อาคาร
สถานที่ได้รับการดูแลให้สะอาด สวยงามอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ   

หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคประชาชนในพ้ืนที่ , ภาคเอกชน ฯลฯมีงบประมาณ
เบ้ืองต้นในการดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ดังน้ี.-  

๑. งบบริจาคจากภาคเอกชน / งบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวน ๑๑๔,๒๖๘,๘๘๐ บาท  
๒. งบลงทุนเหมาจ่ายรายหัว ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และปี พ.ศ.๒๕๔๘จํานวน ๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๓. งบกลาง รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๔๐,๖๘๓,๐๐๐ บาท  
๔. งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท  
๕. งบลงทุนเหมาจ่ายรายหัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒๑๑,๗๓๕,๐๐๐ บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน ๕๗๔,๖๕๑,๘๘๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยแปด
สิบบาทถ้วน) 

เพ่ือให้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีการพัฒนางานด้านบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐานแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2560-2569) สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้จัดทําแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(พ.ศ. 2560-2564) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีการพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง มั่นคงและย่ังยืนมีแผน 5 ปีและ
แผนรายปีที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.1 ความเป็นมา 
 ตามมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
พ.ศ.2550 วันที่ 7 มิถุนายน 2550 เห็นชอบโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
9 แห่ง ของกระทรวงสาธารณสุขและตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0508/ท 4511        
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เรื่องพระราชทานช่ือโรงพยาบาล “โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา”  

เจตนารมณ์ 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา ให้เป็นแบบอย่างของโรงพยาบาลชุมชน ทั้งในด้าน บริหาร บริการ และวิชาการ ที่เหมาะสม
กับสภาพชุมชนในพ้ืนที่ 

อัตลักษณ์(Identity) 
“โรงพยาบาลท่ีเป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than Hospital)” 
1. เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของในหลวง ร.9 
2. เป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นหน่ึงเดียวกับพ้ืนที่และชุมชน 
3. เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการดี มีมาตรฐาน อบอุ่น เป็นกันเอง ผู้คนย้ิมแย้มแจ่มใส 

เอกลักษณ์เฉพาะ(Uniqueness) ของโรงพยาบาล 
1. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความแตกต่างในเรื่องพืชพรรณประจําถิ่น 

สภาพดินและความลาดชัน รวมถึงความต้องการสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองกับภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ ที่ต่างกัน เช่น การป้องกันแดด ลม ฝน เป็นต้น  

2. ความแตกต่างด้านสังคม วัฒนธรรม และศาสนา ในพ้ืนที่ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เช่ือ กิจกรรมประเพณี งานศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน รวมไปถึงวิถีชีวิต ปัจจัยทั้งหมดล้วน
มีผลต่อสภาพสุขภาวะที่แตกต่างกันของประชากร  

3. ระดับความเจริญและระยะทางจากเมืองใหญ่ ซึ่งจะมีผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตของทั้งชาวบ้าน
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความต้องพ้ืนที่กิจกรรมที่ต่างกันไป และน่าจะมีผล
ในเรื่องการจัดหาวัสดุก่อสร้าง แรงงาน ฯลฯ  

4. ความเป็นโรงพยาบาลที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง/แผนการพัฒนาของโรงพยาบาล ซึ่งมีความ
แตกต่างกันส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนการใช้พ้ืนที่ ละความต้องพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมตาม
แผนงาน  

วิสัยทัศน์ (vision) 
โรงพยาบาลของชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเลิศด้านสุขภาวะอย่างสมพระเกียรติในการเป็นโรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

พนัธกิจ (mission) 
1. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรบริหารจัดการที่ดีตามแนวคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุยเดชฯ และสบืสานพระราชดําริ 
2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและบริการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้เป็นคนเก่ง คนดี ด้วยจิตวิญญาณการทํางานอย่างมีความสุข 

ส่วนที่ 2 ความเป็นมาและสถานการณ์ 
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แนวทางการดําเนินงาน  

1) ร่วมสืบสาน : พระราชดํารแิละสร้างสํานกึการเปน็โรงพยาบาลของในหลวง 
1.1 ถวายความรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
1.2 น้อมนําและสืบสานแนวคิด พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
1.3 ดํารงตนตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชฯ “พออยู่ พอกิน และพ่ึงตนเองได้” 

2) ร่วมสร้างสรรค์ : สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและพฒันาผังแม่บท 
2.1 กําหนดอัตลักษณ์ร่วมและเอกลักษณ์เฉพาะของโรงพยาบาล  
2.2 ออกแบบและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล  
2.3 สถาปัตยกรรมภายในและภูมิสถาปัตยกรรม  
2.4 เป็นต้นแบบ GREEN and CLEAN Hospital  
2.5 Healthcare Healing Environment  
2.6 ดําเนินการภายใน 1ปี 6เดือน ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมทุกโรงพยาบาล  

3) ร่วมมือกัน : ร่วมผสานความร่วมมือและพฒันากลไกความร่วมมือ 
3.1 ความร่วมมือ(MOU) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สาํนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม

สุขภาพและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา   
3.3 เครือข่ายการทํางานร่วมกันของชุมชนในพ้ืนที่  
3.4 มลูนิธิโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  

4) ร่วมพฒันา : พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 
4.1 จัดทําแผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2560-2564) 
4.2 จัด/แสวงหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 80 

พรรษา (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,งบลงทุน/งบดําเนินงานของ กระทรวงสาธารณสุข)  
4.3 จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรกรณีพิเศษ 
4.4 ดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ One Plus Four – Excellences   
4.5 กําหนดเป็นเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด (7 เป้าประสงค์ 17 ตัวช้ีวัด 9 โครงการ) 
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2.2 ข้อมูลทัว่ไป 
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและ
ได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน  โดยในปีพ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา    
5 ธันวาคม 2550 ได้ก่อต้ังโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาขึ้น ซึ่งขณะน้ีได้เปิดทําการอย่าง
เป็นทางการแล้ว จํานวน 9 แห่ง และกําลังจะเปิดทําการอย่างเป็นทางการอีก 1 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง 
กระจายอยู่ตามภาคต่างๆประกอบด้วย 

๑. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร ์ 
๒. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ  
๓. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี  
๔. โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา  
๕. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู  
๖. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง  
๗. โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส  
๘. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลมิพระเกียรติ ๘๐พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
๙. โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง 
10.โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี 

โดยมีทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลแบบนําร่องด้านบริหารจัดการแนวใหม่และพัฒนาคุณภาพบริการ
เทียบเคียงระดับสากล ในรูปแบบของคณะกรรมการโรงพยาบาล มีตัวแทนจากไตรภาคี ได้แก่ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ชุมชนและภาครัฐเข้ามาเป็นคณะกรรมการโรงพยาบาลและมีการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือให้โรงพยาบาลเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง ตามหลักการของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ถือปฏิบัติร่วมกันมาในช่วงทศวรรษแรกของการพัฒนา ประกอบด้วย 
              ๑. ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วม 
เป็นเจ้าของ ร่วมบริหารจัดการ ร่วมดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนกิจการต่างๆของโรงพยาบาล โดยเน้นการ
บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
              ๒. โรงพยาบาลเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนที่ทํางานเช่ือมโยงสอดประสานกับองค์กรอ่ืน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
              ๓. ระบบบริการของโรงพยาบาลเน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกัน
ควบคุมโรค การรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) ในระดับปฐมภูมิ และ ระดับ
ทุติยภูมิ ที่เช่ือมโยงกับสถานีอนามัย และหน่วยบริการด้านสุขภาพอ่ืนๆที่มีในระบบ  
              ๔. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพ่ือเปิด โอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามาร่วมทํางานกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบและ  
              ๕. มีการบริหารจัดการที่ดี ภูมิสถาปัตย์สวยงามเป็นระเบียบ สิ่งแวดล้อมดีและเหมาะสม อาคาร
สถานที่ได้รับการดูแลให้สะอาด สวยงามอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
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      โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จํานวน 10 แห่งกระจายอยู่ตาม
พ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือดูแลสุขภาพและให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ดังภาพที่ 1 
ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ต้ังของโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 

เขตสุขภาพท่ี 1 
ขนาด 10 เตียง 

จํานวนเตียงจริง 10 เตียง  
 

จังหวัดสระบุรี 
เขตสุขภาพท่ี 4 
ขนาด 30 เตียง 

จํานวนเตียงจริง 55 เตียง  
 

จังหวัดกาญจนบุรี 
เขตสุขภาพท่ี 5 
ขนาด 30 เตียง 

จํานวนเตียงจริง 38 เตียง  
 

จังหวัดตรัง 

เขตสุขภาพท่ี 12 
ขนาด 30 เตียง 

จํานวนเตียงจริง 17 เตียง  
 

จังหวัดหนองบัวลําภู 

เขตสุขภาพท่ี 8 
ขนาด 30 เตียง 
จํานวนเตียงจริง 30 เตียง  
 

จังหวัดสุรินทร์ 
เขตสุขภาพท่ี 9 
ขนาด 30 เตียง 
จํานวนเตียงจริง 37 เตียง  
 

จังหวัดศรีสะเกษ 

เขตสุขภาพท่ี 10 
ขนาด 30 เตียง 
จํานวนเตียงจริง 34 เตียง  
 

จังหวัดนราธิวาส 

เขตสุขภาพท่ี 12 
ขนาด 30 เตียง 
จํานวนเตียงจริง 44 เตียง  
 

จังหวัดระยอง 

เขตสุขภาพท่ี 6 
ขนาด 30 เตียง 
จํานวนเตียงจริง 30 เตียง  
 

รพก.วัดจันทร ์

รพก.นาวัง 

รพก.เสาไห ้

รพก.ห้วยกระเจา 

รพก.หาดสําราญ 

รพก.เขาชะเมา 

รพก.ย่ีงอ 

รพก.พนมดงรกั 

รพก.เบญจลกัษ ์

จังหวัดนครราชสีมา 

เขตสุขภาพท่ี 9 
ขนาด 30 เตียง 
จํานวนเตียงจริง 30 เตียง  
 

รพก.พระทองคํา 
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2.3  สถานการณ์ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
       1)  ขนาดความรบัผดิชอบของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ  80 พรรษา 
            ความรับผิดชอบประชากรตํ่าสุดจํานวน 10,301 คน (โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ       
80 พรรษา) มากสุดจํานวน 45,274 คน (โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) จํานวน POP_UC 
ตํ่าสุดจํานวน 10,324 คน (โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) มากสุด จํานวน 40,667 คน
(โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) จํานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่ีโรงพยาบาลดูแลอยู่
ระหว่าง 4-13 แห่ง จํานวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานของโรงพยาบาลมีจํานวนมากสุดคือโรงพยาบาลเสาไห้
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 102 แห่ง ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงขนาดความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

เขต จังหวัด โรงพยาบาล ประชากร POP_UC 
จํานวน
เตียงจริง 

จํานวน  
รพสต.  

ที่รพ.ดแูล 

จํานวน 
ศสม. 

ของ รพ. 

9 สุรินทร ์ โรงพยาบาลพนมดงรัก 35,192 28125 37 7 - 

10 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลเบญจลักษ ์ ๓๖,๓๔๘ ๒๘,๔๙๗ ๓๔ ๖ ๑ 

8 หนองบัวลําภู โรงพยาบาลนาวัง 37,029 33600 30 7 1 

6 ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมา 23,809 18,827 30 6 - 

9 นครราชสีมา โรงพยาบาลพระทองคํา 43,315 33,287 30 5 11 

5 กาญจนบุร ี โรงพยาบาลห้วยกระเจา 32,867 25,646 30 6 0 

12 นราธิวาส โรงพยาบาลย่ีงอ 45,274 40,667 44 6 - 

1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์ 10,301 10,324 10 4 2 

12 ตรัง โรงพยาบาลหาดสําราญ 14,217 12,029 17 4 - 

4 สระบุร ี โรงพยาบาลเสาไห้ 33,110 18,160 50 13 102 

 
2)  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาชพีของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 

บุคลากรสายวิชาชีพของโรงพยาบาลประกอบด้วย จํานวนแพทย์อยู่ระหว่าง 3-5 คน จํานวนทันต
แพทย์อยู่ระหว่าง 1-5 คน จํานวนเภสัชกร อยู่ระหว่าง 2-5 คน จํานวนพยาบาลวิชาชีพ ตํ่าสุดจํานวน28 คน
(โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติห้วยกระเจา) สูงสุดจํานวน74 คน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติย่ีงอ) บุคลากร
ภาพรวมทั้งหมดตํ่าสุดจํานวน64 คนโรง(พยาบาลเฉลิมพระเกียรติวัดจันทร์)และสูงสุด 177 คน(โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติย่ีงอ) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาชีพของโรงพยาบาล 

เขต จังหวดั ชื่อโรงพยาบาล แพทย ์
ทันต
แพทย ์

เภสัช
กร 

พยาบาล
วิชาชีพ 

แพทย์
แผนไทย 

 
อื่นๆ 

บคุคลากร
ภาพรวม
ทั้งหมด 

9 สุรินทร ์ โรงพยาบาลพนมดงรกั  5 3 3 30 2 88 131 

10 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลเบญจลักษ์  ๔ ๑ ๓ ๓๐ ๑ ๕๔ ๙๓ 

8 หนองบัวลําภู โรงพยาบาลนาวัง  4 5 5 34 1 19 68 

6 ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมา  4 2 2 34 1 76 119 

9 นครราชสีมา โรงพยาบาลพระทองคํา  4 3 5 35 - 102 149 

5 กาญจนบุร ี โรงพยาบาลหว้ยกระเจา 4 3 3 28 6 54 98 

12 นราธิวาส โรงพยาบาลยีง่อ  6 2 4 76 3 86 177 

1 เชียงใหม ่ โรงพยาบาลวดัจันทร ์ 3 2 2 15 1 41 64 

12 ตรัง โรงพยาบาลหาด
สําราญ  

2 2 2 23 1 53 83 

4 สระบุร ี โรงพยาบาลเสาไห้  5 3 4 53 5 96 166 

 
2.4 ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย (3-4 ปี) 

1) รายรบัของโรงพยาบาล 
ตารางที่ 4 แสดงรายรับของโรงพยาบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
9 สุรินทร์ โรงพยาบาลพนมดงรัก  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
31,955,528.77 47,618,673.81 52,370,668.53 54,041,258.77 

10 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๔๗,๖๒๓,๐๓๗ ๔๕,๖๑๑,๙๗๓ ๕๐,๔๘๔,๒๕๕ 64,565,254.67 

8 หนองบัวลําภู โรงพยาบาลนาวัง  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

64,524,752.58 75,542,054.03 74,012,956.82 78,928,671.06 

6 ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

25,298,542.57 43,984,452.63 44,620,953.08 56,863,708.24 

9 นครราชสีมา โรงพยาบาลพระทองคํา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

57,543,798.55 61,058,921.31 69,881,802.48 53,538,811.91 

5 กาญจนบุรี โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

68,364,018.23 56,398,163.76 54,506,331.07 24,077,705.58 

12 นราธิวาส โรงพยาบาลย่ีงอ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

46,458,891.97 56,374,702.56 56,149,257.06 68,662,033.88 
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เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
30,665,493.25 30,135,668.37 33,290,383.84 21,200,536.29 

12 ตรัง โรงพยาบาลหาดสําราญ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

- - 27,212,057.62 23,783,599.23 

4 สระบุรี โรงพยาบาลเสาไห้  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

55,423,342.97 53,629,709.52 49,913,945.46 35,227,749.71 

 
2) รายจ่ายของโรงพยาบาล 

ตารางที่ 5 แสดงรายจ่ายของโรงพยาบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
งบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
9 สุรินทร์ โรงพยาบาลพนมดงรัก  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
51,219,712.19 52,575,604.89 55,645,154.65 25,456,420.80 

10 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๓๙,๖๕๖๔,๐๑๒ ๓๘,๖๑๑,๙๕๗ ๓๑๐,๔๑๐,๑๓๗ 61,357,214.77 

8 หนองบัวลาํภู โรงพยาบาลนาวัง  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

50,167,889.81 65,410,706.09 66,165,539.31 85,528,152.93 

6 ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

46,375,622.21 40,286,786.61 50,476,329.33 29,955,812.57 

9 นครราชสีมา โรงพยาบาลพระทองคํา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

56,858,085.90 59,101,348.60 58,784,024.65 34,689,811.44 

5 กาญจนบุรี โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

60,607,501.48 60,450,690.62 59,477,539.75 24,818,086.81 

12 นราธิวาส โรงพยาบาลย่ีงอ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

46,570,232.21 5,508,684.62 61,237,073.18 311,428.74 

1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

19,523,187.44 39,728,844.66 34,059,251.83 35,044,631.44 

12 ตรัง โรงพยาบาลหาดสําราญ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

- - 23,979,021.05 36,602,152.56 

4 สระบุรี โรงพยาบาลเสาไห้  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

56,592,626.38 50,890,449.90 51,061,874.83 34,590,991.82 
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 2.5 ผลการดําเนินงาน 
1) จํานวนผูป้ว่ยนอกเฉลี่ยตอ่วัน (2556-2559)  

จํานวนผู้ป่วยนอกเฉล่ียต่อวันในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงพยาบาลท่ีมีผู้ป่วยนอกเฉล่ียต่อวัน
ตํ่าสุดคือโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีจํานวน 74 ราย และโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยนอก
เฉลี่ยต่อวันสูงสุดคือโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีจํานวน 376 ราย ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนผู้ป่วยนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปงีบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
9 สุรินทร ์ โรงพยาบาลพนมดงรัก  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
84 78 81 81 

10 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลเบญจลักษ ์
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๑๗๑ ๑๖๕ ๑๖๔ 219.63 

8 หนองบัวลําภู โรงพยาบาลนาวัง  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

161 167 177 185 

6 ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

118.15 117.90 125.24 86.04 

9 นครราชสีมา โรงพยาบาลพระทองคํา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

199.19 197.48 217.72 245.54 

5 กาญจนบุร ี โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

161 167 174 179 

12 นราธิวาส โรงพยาบาลย่ีงอ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

161.03 203.23 152.22 111.49 

1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

73 73 77 74 

12 ตรัง โรงพยาบาลหาดสําราญ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

- 46 100 107 

4 สระบุรี โรงพยาบาลเสาไห้  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

393 432 442 376 

 
2)  จํานวนผูป้่วยในเฉลี่ยตอ่วัน (2556-2559) 

จํานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงพยาบาลท่ีมีผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน
ตํ่าสุดคือโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีจํานวน 2 ราย และโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยใน
เฉลี่ยต่อวันสูงสุดคือโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีจํานวน 36.19 ราย ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปงีบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
9 สุรินทร ์ โรงพยาบาลพนมดงรัก  

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
8 8 7 7 
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เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปงีบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
10 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลเบญจลักษ ์

 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๒๕ ๒๐ ๑๖ 12 

8 
 
 

หนองบัวลําภู โรงพยาบาลนาวัง  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 8.66 10.56 9.80 8.3 

6 ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

10 8 10 16 

9 นครราชสีมา โรงพยาบาลพระทองคํา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

8.58 8.24 7.58 8.4 

5 กาญจนบุร ี โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

6 6 6 7 

12 นราธิวาส โรงพยาบาลย่ีงอ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

9.58 9.16 14.06 36.19 

1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

8 6 14 6 

12 ตรัง โรงพยาบาลหาดสําราญ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

- - - 2 

4 สระบุรี โรงพยาบาลเสาไห้  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

33.21 31.92 33.95 28.37 

 
3)  อัตราครองเตียง (2556-2559) 

จํานวนอัตราครองเตียงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงพยาบาลท่ีมีอัตราครองเตียงตํ่าสุดคือ
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีจํานวนร้อยละ 20 สําหรับโรงพยาบาลท่ีมีอัตราครอง
เตียงสูงสุดคือโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีจํานวนร้อยละ 122.56 วัน ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 แสดงอัตราครองเตียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปงีบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
9 สุรินทร ์ โรงพยาบาลพนมดงรัก  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
90.822 83.598 79.598 95.282 

10 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลเบญจลักษ ์
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๙๑.๙๗ ๖๔.๒๐ ๕๙.๓๕ ๕๕๖๓ 

8 หนองบัวลําภู โรงพยาบาลนาวัง  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

77.06 102.59 88.39 78.94 

6 ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

17.35 30.33 39.34 38.92 
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เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปงีบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
9 นครราชสีมา โรงพยาบาลพระทองคํา  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
81.74 73.34 69.51 73.73 

5 กาญจนบุร ี โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

51.83 47 52.89 57.09 

12 นราธิวาส โรงพยาบาลย่ีงอ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

89.69 100.70 75.94 120.93 

1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

79.51 57.48 135.84 87.08 

12 ตรัง โรงพยาบาลหาดสําราญ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

- - - 20 

4 สระบุรี โรงพยาบาลเสาไห้  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

110.71 106.38 113.16 94.55 

 
4) จํานวนวันเฉลี่ยทีน่อนโรงพยาบาล (2556-2559) 

จํานวนวันเฉล่ียที่นอนโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงพยาบาลท่ีมีจํานวนวันเฉลี่ย
ที่นอนโรงพยาบาลตํ่าสุดคือโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีจํานวน 2 วัน สําหรับ
โรงพยาบาลที่มีจํานวนวันเฉลี่ยที่นอนโรงพยาบาลสูงสุดคือโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา      
มีจํานวน 5.93 วัน ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนวันเฉลี่ยที่นอนโรงพยาบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปงีบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
9 สุรินทร ์ โรงพยาบาลพนมดงรัก  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
3 3 3 3 

10 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลเบญจลักษ ์
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๓.๕๑ ๓.๗๘ ๓.๔๗ ๒.๙๘ 

8 หนองบัวลําภู โรงพยาบาลนาวัง  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

2.71 2.96 2.75 2.90 

6 ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

5.47 3.40 2.87 3.32 

9 นครราชสีมา โรงพยาบาลพระทองคํา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

2.35 2.36 2.93 2.35 

5 กาญจนบุร ี โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

2.52 2.47 2.55 2.39 

12 นราธิวาส โรงพยาบาลย่ีงอ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

2.79 2.81 2.61 2.70 
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เขต จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล 
ปงีบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
3 3 4 3 

12 ตรัง โรงพยาบาลหาดสําราญ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

- - - 2 

4 สระบุรี โรงพยาบาลเสาไห้  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

7.03 6.49 6.45 5.93 

 
2.6 อัตราป่วยด้วยโรคตดิตอ่ 10 อันดบัของโรงพยาบาลประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (จําแนกรายจังหวัด) 

1) โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จํานวน 367 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
983.49 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 302 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
809.30 ต่อประชากรแสนคน และป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 113 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 302.82          
ต่อประชากรแสนคนรายละเอียดดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 36,233 367 983.49 
2. โรคอุจจาระร่วง 36,233 302 809.30 
3. โรคไข้เลือดออก 36,233 113 302.82 
4. โรคตาแดง 36,233 111 297.46 
5. โรคปอดบวม 36,233 107 286.74 
6. โรคอาหารเป็นพิษ 36,233 97 259.94 
7. โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์(S.T.D., 

Gonorrhea, Chancroid, อ่ืนๆ) 
36,233 66 176.86 

8. โรคสุกใส 36,233 45 120.59 
9. โรคมือ เท้า ปาก 36,233 7 18.76 

10. โรคไวรัสตับอักเสบ 36,233 6 16.08 

 

 2) โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจํานวน 954 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
๑,๒๗๒.๓๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคตาแดง จํานวน ๒๗๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔๓.๘๗ 
ต่อประชากรแสนคน และป่วยด้วยโรคสุกใส ๒๙.๙๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓๔.๘๗ ต่อประชากรแสนคน
รายละเอียดดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคอาหารเป็นพิษ 36,445 954 ๑,๒๗๒.๓๑ 
2. โรคตาแดง 36,445 ๒๗๒ ๑๔๓.๘๗ 
3. โรคสุกใส 36,445 30 ๑๓๔.๘๗ 
4. โรคไข้เลือดออก 36,445 30 ๑๑๐.๑๕ 
5. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 36,445 20 ๙๖.๖๖ 
6. โรคพยาธิลําไส้แคปิลลาเรีย 36,445 11 ๑๗.๙๘ 
7. โรคไวรัสตับอักเสบดี 36,445 11 ๑๕.๗๔ 
8. โรคบิด 36,445 9 ๑๑.๒๔ 
9. - - - - 

10. - - - - 

 3)  โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 454 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.454 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จํานวน 167 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.167 ต่อประชากร
แสนคน และป่วยด้วยโรคปวดบวม 138 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.138 ต่อประชากรแสนคนรายละเอียด        
ดังตารางที่ 12 
ตารางที่ 12 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคอุจจาระร่วง 37,092 454 0.454 
2. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 37,092 167 0.167 
3. โรคปอดบวม 37,092 138 0.138 
4. โรคอาหารเป็นพิษ 37,092 80 0.080 
5. โรคตาแดงจากเช้ือไวรัส 37,092 74 0.074 
6. โรคมือ เท้า ปาก 37,092 20 0.020 
7. โรคไข้เลือดออก 37,092 4 0.004 
8. โรคไข้เดงกี่ 37,092 4 0.004 
9. โรคสุกใส 37,092 1 0.001 

10. โรคไข้หวัดใหญ ่ 37,092 1 0.001 

 4) โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรค Acute pharyngitis จํานวน 542 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
๑๒๙.๐๔ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคFever of unknown origin จํานวน 381 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย ๙๐.71 ต่อประชากรแสนคน และป่วยด้วยโรค Diarrhoea and gastroenteritis จํานวน 307 
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 73.09 ต่อประชากรแสนคนรายละเอียด ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคคออักเสบ 23,809 542 ๑๒๙.๐๔ 
2. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 23,809 381 ๙๐.71 
3. โรคอุจจาระร่วง 23,809 307 73.09 
4. โรคหลอดลมอักเสบ 23,809 213 51.66 
5. โรคติดเช้ือไวรัสเอสไอวี 23,809 78 18.57 
6. โรคไข้เลือดออก 23,809 27 6.42 
7. โรคผิวหนังอักเสบ 23,809 15 3.57 
8. โรคปอดบวม 23,809 13 3.09 
9. โรคหลอดลมอักเสบ 23,809 11 2.61 

10. โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 23,809 9 2.14 

 5) โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 308 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 730.13 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จํานวน 127 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 301.06 
ต่อประชากรแสนคน และป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จํานวน 103 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 244.17 ต่อ
ประชากรแสนคนรายละเอียด ดังตารางที่ 14 
ตารางที่ 14 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคอุจจาระร่วง 42,184 308 730.13 
2. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 42,184 127 301.06 
3. โรคไข้เลือดออก 42,184 103 244.17 
4. โรคปอดบวม 42,184 91 215.72 
5. โรคไข้หวัดใหญ่ (D.H.F.) 42,184 71 168.31 
6. โรคไข้เดงกี่ 42,184 27 64.01 
7. โรคไข้หวัดใหญ ่(Influenza) 42,184 26 61.63 
8. โรคตาแดงจากเช้ือไวรัส 42,184 12 28.45 
9. โรคสุกใส 42,184 11 26.08 

10. โรคมือ เท้า ปาก 42,184 9 21.34 

 6) โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลโรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 634 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
1,928.98 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคตาแดง จํานวน 171 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 520.27
ต่อประชากรแสนคน และป่วยด้วยโรคปอดบวม จํานวน 147 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 447.25 ต่อประชากร
แสนคนรายละเอียด ดังตารางที่ 15 



 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564                    16 
 

ตารางที่ 15 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคอุจจาระร่วง 32,867 634 1,928.98 
2. โรคตาแดง 32,867 171 520.27 
3. โรคปอดบวม 32,867 147 447.25 
4. โรคอาหารเป็นพิษ 32,867 48 146.04 
5. โรควัณโรคปอดที่วินิจฉัยจาก

การตรวจเสมหะหาเช้ือ 
32,867 35 106.48 

6. โรคมือ เท้า ปาก 32,867 21 63.89 
7. โรคไข้เลือดออก 32,867 9 27.38 
8. โรคสุกใส 32,867 6 18.25 
9. - - - - 

10. - - - - 
 7) โรงพยาบาลย่ีงอ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลโรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 566 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,272.31 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคปอดบวม จํานวน 64 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 143.87 ต่อ
ประชากรแสนคน และป่วยด้วยโรคสุกใส จํานวน 60 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 134.87 ต่อประชากรแสนคน
รายละเอียด ดังตารางที่ 16 
ตารางที่ 16 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคอุจจาระร่วง 45,274 566 1,272.31 
2. โรคปอดบวม 45,274 64 143.87 
3. โรคสุกใส 45,274 60 134.87 
4. โรคตาแดง 45,274 59 110.15 
5. โรคไข้ไทฟอยด์ 45,274 43 96.66 
6. โรคไข้เลือดออก 45,274 8 17.98 
7. โรคไข้เดงกี่ 45,274 7 15.74 
8. โรคอาหารเป็นพิษ 45,274 5 11.24 
9. โรคไข้มาลาเรีย 45,274 4 8.99 

10. โรคไข้หวัดใหญ่ 45,274 4 8.99 
 

8) โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จํานวน 232 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
2}225.85ต่อประชากรแสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 121 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
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1}160.89ต่อประชากรแสนคน และป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน จํานวน 73 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 700.37   
ต่อประชากรแสนคนรายละเอียด ดังตารางที่ 17 
ตารางที่ 17 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 10,423 232 2}225.85 
2. โรคอุจจาระร่วง 10,423 121 1}160.89 
3. โรคสะเก็ดเงิน 10,423 73 700.37 
4. โรคบิด 10,423 9 86.35 
5. โรคท้องร่วงจากบิด 10,423 9 86.35 
6. โรคมือ เท้า ปาก 10,423 4 38.38 
7. โรคไข้มาลาเรยี 10,423 1 9.59 
8. - - - - 
9. - - - - 
10 - - - - 

 
9) โรงพยาบาลหาดสําราญ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลหาดสําราญ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 426 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 2996.4 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคปอดบวม จํานวน 75 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 527.5 ต่อประชากรแสนคน และ
ป่วยด้วยโรคสุกใส จํานวน 26 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 182.8 ต่อประชากรแสนคนรายละเอียด ดังตารางที่ 19 
ตารางที่ 19 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคอุจจาระร่วง 14,217 426 2996.4 
2. โรคปอดบวม 14,217 75 527.5 
3. โรคสุกใส 14,217 26 182.8 
4. โรคไข้หวัดใหญ ่ 14,217 16 112.5 
5. โรคตาแดง 14,217 14 98.4 
6. โรคไข้เลือดออก 14,217 7 49.2 
7. โรคมือ เท้า ปาก 14,217 6 42.2 
8. โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ (ซฟิิลิซ,

ฝีมะม่วง, เริม, แกรนูโลมา, อินไควนาเล) 
14,217 6 42.2 

9. โรคอาหารเป็นพิษ 14,217 5 35.1 
10. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 14,217 4 28.1 

10) โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 อันดับ 1 ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 661 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,996.38 ต่อประชากร
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แสนคน รองลงมาป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จํานวน 249 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 752.04 ต่อประชากร
แสนคน และป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะโลหิตตํ่า จํานวน 106 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 320.14       
ต่อประชากรแสนคนรายละเอียด ดังตารางที่ 18 
ตารางที่ 18 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 10 อันดับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดบั ชื่อโรค ประชากร ยอดผูป้่วย 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
1. โรคอุจจาระร่วง 33,110 661 1,996.38 
2. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 33,110 249 752.04 
3. โรคไข้เลือดออกท่ีมีภาวะโลหติตํ่า 33,110 106 320.14 
4. โรคตาแดง 33,110 78 235.59 
5. โรคอาหารเป็นพิษ 33,110 76 229.54 
6. โรคปอดบวม 33,110 73 220.48 
7. โรคสุกใส 33,110 62 187.25 
8. โรคไข้หวัดใหญ ่ 33,110 51 154.03 
9. โรคมือ เท้า ปาก 33,110 41 123.83 
10 โรคหนองใน 33,110 5 15.10 

 
 
2.7 ข้อมูลคณุภาพบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้พัฒนาโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพด้านการให้บริการ 
จากสถานการณปัจจุบัน พบว่า โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA 
ระดับ 3 มีจํานวน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเสาไห้ (ปี 2546) โรงพยาบาลพระทองคํา (ปี 2557) 
โรงพยาบาลย่ีงอ (ปี 2558) โรงพยาบาลเบญจลักษ์ (ปี 2559) โรงพยาบาลนาวัง (ปี 2559) โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา (ปี 2560) และผ่านระดับ 2 จํานวน 4 โรงพยาบาล และอยู่ระหว่างขั้นเตรียมขอรับตรวจ
ประเมินระดับ 1 จํานวน 1 โรงพยาบาล รายละเอียด ดังตารางที่ 20 
ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลสถานการณ์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพ 

โรงพยาบาล สถานการณ ์
1. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 2 ในปี 2554 , 2555 , 2556 , 

2557 , 2558 , 2559 

2. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 3 ในปี 2559 

 
3. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 3 ในปี 2559 

 
4. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 2 ในปี 2554 , 2555 , 2556 , 

2557 , 2558 , 2559 

5. โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 3 ในปี 2557 
 

6. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 3 ในปี 2560 
 



 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564                    19 
 

โรงพยาบาล สถานการณ ์
7. โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 3 ในปี 2558 

 

8. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 2 ในปี 2555 , 2556 , 2557 , 
2558 , 2559 

9. โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เตรียมการเพ่ือขอรับการตรวจประเมิน ผ่าน
ระดับ 1 

10. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านระดับ 3 ในปี 2546 
 

 
2.8 วันเปิดโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อย่างเป็นทางการ 
ตารางที่ 21 แสดงวัดเปิดโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  

ลําดบั ชื่อโรงพยาบาล/จังหวัด องคป์ระธาน/ประธาน 
วันที่เปดิ

โรงพยาบาล 
1 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

จังหวัดสุรินทร์ 
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

2 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา 15 พฤศจิกายน 2550 

3 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดระยอง 

ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

27 ธันวาคม 2550 

4 โรงพยาบาลเบญจลักษเ์ฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดศรีสะเกษ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

17  เมษายน  2552 

5 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

6 สิงหาคม 2552 

6 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดหนองบัวลําภู 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

1 กันยายน 2552 

7 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดสระบุรี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

26 สิงหาคม 2554 

8 โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดนครราชสีมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

28 พฤศจิกายน 2554 

9 โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดนราธิวาส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

14 มกราคม 2556 

10 โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดตรัง 

ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ - 
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2.9 ข้อมูลผลการประเมิน GREEN and CLEAN ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ณ วันที่ 4 เม.ย. 2560 มีผลการ
ดําเนินงาน ดังตารางที่ 22  
ตารางที่ 22 แสดงผลการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ลําดบั ชื่อโรงพยาบาล/จังหวัด ข้อมูลผลการประเมิน GREEN and CLEAN 

1 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดสุรินทร์ 

ระดับพ้ืนฐาน 

2 โรงพยาบาลเบญจลักษเ์ฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ไม่ผ่าน 

3 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดหนองบัวลําภู 

ระดับพ้ืนฐาน 

4 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดระยอง 

ไม่ผ่าน 

5 โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดนครราชสีมา 

ไม่ผ่าน 

6 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ระดับพ้ืนฐาน 

7 โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดนราธิวาส 

ระดับดีมาก 

8 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับพ้ืนฐาน 

9 โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดตรัง 

ไม่ผ่าน 

10 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  
จังหวัดสระบุรี 

ระดับพ้ืนฐาน 
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โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 10 แห่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชน
บนหลักการ 5 ด้านมาตลอดทศวรรษแรก และพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบมีความโดดเด่นทั้งใน
ด้านอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน( OPD /Ward) ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดห้องพิเศษแยกตึกพิเศษต่างหาก 
การจัดบ้านพักให้เจ้าหน้าที่เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการให้บริการ  การจัดภูมิสถาปัตย์ที่เอ้ือต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และเป็นต้นแบบสิ่งแวดล้อมดี  รวมท้ังมี จุดเด่นบริการเฉพาะของโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับท้องที่ ได้แก่
ระบบการส่งต่อที่มีมาตรฐาน การพัฒนาระบบฟ้ืนฟู แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ศูนย์ล้างไต ศูนย์ผ่าตัดต้อ
กระจก ศูนย์กายอุปกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

1) ให้บริการด้วยการแพทย์ผสมผสานที่มีคุณภาพได้แก่ 
- แพทย์แผนไทย โดยคลินิกเวชกรรมไทยมีการให้บริการ นวด อบ ประคบ ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร

เฉพาะราย ผลิตและจําหน่ายยาสมุนไพร เช่น ลูกประคบ ยาต้มหลังคลอด ยาดมพิมเสนนํ้า ยาอบสมุนไพร  
- แพทย์แผนจีน โดยการให้บริการคลินิกฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว 
- แพทย์พ้ืนบ้าน โดยการผสมผสานความรู้ของหมอพ้ืนบ้านเข้ากับการให้บริการการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ได้แก่ การใช้สมุนไพรรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดด้วยตํารับโลดทะนงแดง และ การรักษาผู้ป่วยโรคตาต้อด้วย
หนามหวาย 

- แพทย์วิถีพุทธ โดยการเปิดคลินิกให้บริการและอบรมการใช้หลักยา 9 เม็ด ให้แก่ผู้ที่สนใจทุกวันศุกร์
โดยทีมจิตอาสาของโรงพยาบาล ได้แก่ 1.การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  2.การกัวซา  3.การสวนล้าง
ลําไส้ใหญ่ 4.การแช่มือแช่เท้าในนํ้าสมุนไพร  5.การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน  
6.การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร  7.การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย  8. ใช้ธรรมะ 
ทําให้ใจสบาย ผ่อนคลายความเครียด  9.รู้เพียรรู้พักให้พอดี 

2) พัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ปัจจุบันไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เช่น คลินิกโรคตา 
ให้บริการตรวจ รักษา โดยจักษุแพทย์ ด้วยอุปกรณ์การตรวจท่ีทันสมัย ได้แก่ เครื่องตรวจวัดความดันลูกตา
แบบไม่สัมผัสกระจกตา กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล ให้บริการตัดแว่นสายตา ด้วยเคร่ืองตรวจวัด
สายตา สั้น ยาว เอียง คลินิกตรวจอัลตราซาวด์ โดยรังสีแพทย์ เพ่ือตรวจ วินิจฉัย ความผิดปกติและคัดกรอง
โรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น  

3) ระบบการให้บริการโดยมีหมอครอบครัวดูแลครอบคลุมทั้งอําเภอ และมีการเปิดให้บริการคลินิก
หมอครอบครัว (Primary care cluster) ทีมหมอตําบลบักได ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา      
นวมินทราชินี บ้านรุน โดยประสานการดูแลตรวจรักษา เย่ียมบ้าน และรับส่งต่อโดยทีมสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีแผนจะขยายคลินิกหมอครอบครัวอีก 2 ทีมเพ่ือที่จะ
ครอบคลุมทั้งอําเภอในปี 2561  

4) ชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าของโรงพยาบาล ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยการผลักดันให้เกิดโครงการโรงพยาบาลประชารัฐ ที่มี
ประชาชนบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการโดยได้รับสิทธิประโยชน์ นอนห้องพิเศษอาคารประชารัฐฟรีเมื่อเจ็บป่วย 

5) ด้านสิ่งแวดล้อม โดย ผ่านการรับรองมาตรฐาน สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน สะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ระดับทอง 5 ปีต่อเน่ือง (2554 – 2558) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถาน
บริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อนประจําปี 2558 

ส่วนที่ 3 จุดเด่นของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
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3.2 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

    1) Intensive Care Unit (ICU) 
- อภิบาลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต 
- ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกลบ้้าน 

2) ได้รับอนุมัติเป็นศูนย์กลางวิชาการในการจัดทําแนวทางการป้องกันการแพร่เช้ือเอดส์จากแม่สูลู่ก 
3) ผ่านการรับรองมาตรฐาน HAบันไดขั้นที่ 1 ปี2552 
4) ผลงานด้านวิชาการดีเด่นระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 “Renal Replacement Therapy  

community setting” 
5) ผ่านการรับรองมาตรฐาน HAบันไดขั้นที่ 2 ปี2553 
6) ผ่านการประเมินเพ่ือรับรองหน่วยล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ 

สปสช.ปี 2554 
7) สปสช.คัดเลือกเป็นรพ.ชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบครบวงจรเพ่ือนําเสนอ ณ ประเทศ

มาเลเซีย ปี2555 
8) One Stop Service การดูแลผู้ป่วยโรคไตครบวงจร (CKD Clinic , CAPD Clinic , HD Unit) 
4) รางวัลชนะเลิศหน่วยล้างไตทางช่องท้องดีเด่น ระดับโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 

 (Top PD Unit  Northern ) จาก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 
5) เป็นศูนย์รบั REFER ผู้ป่วยโรคไตระดับจังหวัดและระดับใกล้เคียง 
6) ผ่านการ Reaccredit HAบันไดขั้นที่ 2 ปี2554 
7) ผลงานวิชาการระดับจังหวัดและระดับเขต เรื่อง การจัดกลุ่มแผล Exit site ในการเลือกใช้ชุดทําแผล

เพ่ือลดต้นทุนในการใช้วัสดุทางการแพทย์  ปี2555 
8) มีนวัตกรรมจากถุงนํ้ายาล้างไต 
9) เป็นแหล่งศกึษาดูงานและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแล

ผู้ป่วยโรคไตระดับจังหวัด 
10) ค่า CMI (การใช้บริการดูแลผู้ป่วยทีม่ีความยุ่งยากซับซอ้น อันดับ1 ของประเทศ ระดับพยาบาล

ชุมชน ปี 2553-2555) 
10) รางวัลชนะเลิศการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) ด้านการแบ่งปันทรัพยากร และการ

พัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development) คปสอ.เบญจลักษ ์ปีงบประมาณ2557 
11) ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กุมภาพันธ์ 2557 
12) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคลินิกไตเรื้อรังดีเด่น (CKD Excellence Center) ระดับประเทศ จาก

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ  ปี 2557 – 2558 
13) รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ผลงานวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันด้วยใจเกินร้อย ปี2558 
14) ผ่านการรับรอง HA ขั้น3ปี2559 
15) องค์กรคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม ปี 2559 
16) ผ่านการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2559 
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3.3 โรงพยาบาลนาวังเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 
    ๑) ด้านการพัฒนาโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ดําเนินการกิจกรรมชมรมเกษตรอินทรย์ี  ชมรมธนาคารแลกสุข(ขยะรีไซเคิล)  ชมรมปุ๋ยชีวภาพ ชมรม
พืชผักสมุนไพร โดยบูรณาการทั้งสี่ชมรมได้เกิดผลผลิตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
   - มีศูนย์การเรียนรู้และสืบสานพระราชดําริ 

๒) ด้านบริการและการดูแลสขุภาพประชาชน 
- ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกเขตบริการสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ของเขตบริการสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
- ดําเนินการทีมงานหมอครอบครัว(FCT:Family Care Team)ต่อเน่ืองมาเป็นเวลา ๒ ปี 

  ๓) ด้านระบบบริการและคณุภาพบริการ 
 - ได้รับการรับรองคุณภาพบริการ HA  (Re-accredit) เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 - ผ่านการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ(LA) 
 - ผ่านการประเมินคุณภาพทางการพยาบาล (QA) 
 - ผ่าน HA ยาเสพติด 
 - ผ่านการประเมินระบบสุขภาพระดับอําเภอ(DHS) 
 - ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) 

๔) ด้านบุคลกร  
           - มีแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล เฉพาะทาง จํานวนที่เหมาะสมกับระบบบริการที่มีความเป็นเลิศ 
  - ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินการโครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการให้บริการสู่ความ
เป็นเลิศ (ESB)   

๕) ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 - ได้รับรางวัลดีเด่น การเสริมส่งเสริมความเป็นไทยการแต่งกายด้วยผ้าไทยเทศกาลสงกรานต์ 
กระทรวงวัฒนธรรมฯ 
 - เป็นโรงพยาบาลจัดการที่มุง่เน้นสู่การเป็นโรงพยาบาล  Green and Clean  
 - ผ่านการรับรองเป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่  
 - ได้รับการบรรจุแผนการพัฒนา ด้านสถาปัตย์ ด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม 

3.4 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 
1) ด้านคุณภาพบริการ 

        - ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA ในปี 2555 
        - ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ในปี 2556 – ปัจจุบัน 
        - ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์สําหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
ต้ังแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
        - รับประเมินการรับรองคุณภาพยาเสพติด รับรองผลต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม2559 ถึงวันที่ 9   
           กันยายน 2557 

2) ด้านการดูแลสุขภาพ 
            - ระบบ Cold chain Vaccine ในเครือข่ายการบริการสุขภาพอําเภอเขาชะเมา 
            - มีระบบการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้ DHS เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมและได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ5 ในปี 2559 
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           -  มีการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้านและการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระบบตําบล 
long Term Care ในเครือข่าย 

3.5 โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
๑) โครงการจิตอาสา 

โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เป็นโรงพยาบาลที่มีการก่อสร้างขึ้นโดยความ
ร่วมมือของชุมชน และภาครัฐ เริ่มต้ังแต่การบริจาคท่ีดินของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) ร่วมกับคนใน
ชุมชน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของจิตอาสาท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และต่อมาได้มีการจัดต้ังกลุ่มจิตอาสา ๒ กลุ่ม  ๑. 
กลุ่มจิตอาสาประชาชน ๒. กลุ่มจิตอาสานักเรียน  และได้ดําเนินการเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี ๒๕๕๐  
จนถึงปัจจุบัน  โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ ๑. โรงพยาบาลเป็นสถานที่แห่งการทําความดี  ๒. มีความรู้ในการ
ดําเนินการ  ๓. มีการร่วมมือ  กิจกรรมที่สําคัญ 

๑.  การจัดเตรียมอาหารสําหรับผู้ป่วย  NCD  โดยคํานึงกับการที่ผู้ป่วยต้องงดอาหารก่อนมาตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้ว  ผู้ป่วยก็สามารถรับประทานอาหารได้ทันทีจากจิตอาสา 
ที่เตรียมไว้ให้   

๒. จัดต้ังกองทุนจิตอาสาโดยมีผู้มีจิตอาสามาร่วมบริจาคเป็นเงินทุนในการดําเนินการ 
๓. ร่วมกิจกรรมที่สําคัญในการดูแลผู้ป่วย เช่น ให้ความรู้ออกเย่ียมบ้าน  ร่วมช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น   

ผลที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากของผู้มารับบริการ และเกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง 
๒) โครงการ  Long  Term  Care  

เป็นความร่วมมือระหว่างพ้ืนที่ชุมชน  ประกอบด้วย  ประชาชน  พระภิกษุ  ผู้นําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ญาติผู้ป่วย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รวมทั้งกลุ่มจิตอาสา  ได้ก่อเกิดการพัฒนาอย่างเป็นลําดับบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมที่สําคัญ  คือ 
๑. จัดต้ังกองทุนการดูแลผู้ป่วย  Long  Term  Care 
๒. ให้การดูแลผู้ป่วย  ในรูปแบบบูรณาการทุกมิติ  ไม่ใช่เพียงด้านสาธารณสุขเท่าน้ัน 
๓. ติดตามเย่ียม และรายงานผลอย่างต่อเน่ือง 
๔. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตียง, เครื่อง O2  

ผลที่เกิดขึ้นพบว่ามีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี  ชุมชนมีความพึงพอใจในการออกไปให้การดูแล 
Long  Term  Care 
3.6  โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา        

1) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
1.1 กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มอบใบประกาศเกียรติ

คุณให้กับหน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ผ่านการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ( รพ.สส.พท.) อยู่ใน
ระดับดีเย่ียม ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  

1.2 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มอบใบ
ประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มาตรฐานการนวดไทย ระดับ ดีเย่ียม  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 
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1.3 งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา เข้าร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก ประจําปี 2559  ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต 
พ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  

2) ด้านคุณภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
2.1 ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้รับการ

รับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการรังสวิีนิจฉัย ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 หมดอายุวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

2.2 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข มอบใบกิตติกรรมประกาศ ให้โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบําบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดและสารเสพติด ระยะเวลาการรับรอง 29 มกราคม 2558-28 มกราคม 2561 

2.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด
กาญจนบุรี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 สําหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ รบัรองรอบที่ 2 ออกให้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2559 มีผลถงึ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

2.4 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรประจําปีพุทธศักราช 2559 ใหแ้ก่
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสท่ีผา่นการประเมินมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก ( ประเมินซ้ํา ) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 

2.5 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน HA ( Hospital accreditation ) ระยะเวลาการรับรอง  วันที่ 24 มกราคม 2560- 
23 มกราคม 2562 

2.6 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 
5 ในการประกวดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่นในระดับประเทศ  ปี 2560 

2.7 กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบใบรับรองให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ
ข้อกําหนด และเง่ือนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557 หมดอายุวันที่ 8 กันยายน 2560 

3.7 โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
1) ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 

- การนําภารกิจหลักของโรงพยาบาลมาเป็นจุดเน้นในการพัฒนาด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แนวคิดการดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ส่งผลให้องค์กรมีความโดด
เด่นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีการบูรณาการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีการดําเนินงาน
ที่ครอบคลุมมากส่งผลให้องค์กรได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมดังน้ี  

- รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ ปี 2556 
- รางวัล Champ of The Champ : Best Public Toilet Of The Year ปี 2558  
- รางวัล ต้นแบบโรงพยาบาลลดโลกร้อน ระดับเขต ปี 2557 
- สถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน ระดับดีมาก 5 ปีซ้อนต้ังแต่ปี 2554-2557 (ปี2558 ได้ระดับดีเด่น) 
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- ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี2559 
- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงสาธารณสุขปี 2559 
จากการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

จึงถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด และต่างประเทศได้แก่สาธารณสุขจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย อีกทั้งเรายังเป็นทีมพ่ีเลี้ยงในการ
ผลักดันการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมลงสู่ชุมชน เช่นการพัฒนาส้วม HAS และการดําเนินงานสถานท่ีทํางานน่า
อยู่น่าทํางาน จนกระทั้งสถานที่ราชการในอําเภอได้แก่ อบต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ จ. นราธิวาส ได้รับรางวัลสุด
ยอดส้วมระดับประเทศประเภทส้วมริมทางในปี 2558 และ ที่ว่าการอําเภอย่ีงอ ได้รับรางวัลสถานที่ทํางานน่า
อยู่น่าทํางานประเภทสถนที่ราชการขนาดใหญ่ระดับจังหวัด ในปี 2559 อีกด้วย 

2) ต้นแบบด้านงานโภชนาการ 
  งานโภชนาการโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการพัฒนางานภายใต้มาตรฐานโรง

ครัวฮาลาล และ มาตรฐาน Hal-Q  จนกระท้ังผ่านการประเมินในปี พ.ศ 2559 อีกทั้งมีการพัฒนางานด้าน
โภชนบําบัดโดยการคิดค้นเมนูอาหารสําหรับผู้ป่วยทั่วไป ได้แก่เมนูอาหารข้าวสายรุ้งเพ่ิมเพ่ิมสีสันของข้าวที่
บริการผู้ป่วยเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น การคิดค้นนํ้าสายใยรัก สําหรับผู้ป่วยหลัง
คลอดในการกระตุ้นการสร้างนํ้านมมารดาหลังคลอด และเมนูอาหารสําหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคภายใต้พฤติกรรม
การบริโภคตามบริบทของคนในพ้ืนที่ ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเมนูอาหารดัดแปลงสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 6     
ใน 10 ชนิด ตีพิมพ์ในหนังสือสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย ปี 2558 จากผลการพัฒนาทําให้งานโภชน
บําบัดเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้กับเครือข่าย ทั้งในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และ
ต่างประเทศได้แก่สาธารณสุขจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  

3) การดูแลผู้ป่วยแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ( PCU, HHC , FCT) 
           จัดทีมสหสาขาวิชาชีพออกให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่ง จํานวน 6 แห่งโดย
มีทีมรับผิดชอบในการดูแลรักษาพยาบาลและให้คําปรึกษาแต่ละหน่วยบริการในรูปแบบ 1 famed 1 PCU 
เพ่ือเช่ือมโยงและส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน โดยคํานึงถึงการเข้าถึงบริการที่สะดวก ลดการ
แออัด ภายใต้มาตรฐานการดูแลเดียวกัน 

4) องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่รูปธรรม ( Effective Learning Organization ) คือ 
- บรรยากาศการทํางานเป็นทีม 
- มีศูนย์ข้อมูลสุขภาพระดับอําเภอ   
- ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนางานคุณภาพ 
- ทีมนําคุณภาพคือองค์กรแพทย์  
- มีการประชุม/ปรึกษาหารือ/ทบทวนอย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา ส่งผลทําให้คุณภาพทางคลินิก

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีผลลัพธ์ความสําเร็จคือ   
- รางวัลชนะเลิศ :  TDE Diabetes Patient care team Award 2015 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2  :  CKD Clinic  ปี 2016 
- คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality ) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก   ปี 2016 
- ชนะเลิศการประกวดวิชาการระดับเขต ประเภท HA Non Clinic  
- ผ่านการประเมิน HA  Accreditation ในปี 2558 (โรงพยาบาลเปิดทําการปี 2553)  
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3.8 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
1) โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 

          เน่ืองจากพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่สูง ที่ต้ังอยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ผู้ป่วยโรค
ตามีโอกาสน้อยมากท่ีจะได้ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ ทางโรงพยาบาลได้จัดทําโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก
ขึ้นต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สําหรับปี 2557 ในช่วงวันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2557 ผลการดําเนินงานมี
ประชาชนมารับบริการตรวจรักษาทั้งหมด 679 คน  ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตาต้อกระจก จํานวน 110 
คน ผ่าตัดต้อเน้ือ จํานวน 37  คน  ผ่าตัดท่อนํ้าตาอุดตัน จํานวน  4 คน ผ่าตัดแผงท่อนํ้าตา จํานวน  1 คน 
แจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ จํานวน 406 ราย แว่นสีชา จํานวน 142 ราย  และประชาชนรู้สึกดีใจ และพึง
พอใจในการจัดทําโครงการน้ีเป็นอย่างมาก  ทางโรงพยาบาลได้รับการช่ืนชมจากประชาชนอย่างมาก 

          2) โครงการใกล้บ้าน ใกลใ้จ  
               เน่ืองจากพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่สูง ที่ต้ังอยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ผู้ป่วย
ในชุมชนหลายๆหมู่บ้านมีความยากลําบากในการมารับบริการทางโรงพยาบาลจึงจัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเร้ือรัง และโรคฟัน รวมทั้งบริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ จากการดําเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2551 พบว่าสามารถลดอัตราการขาดนัดของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และประชาชนในพ้ืนที่ที่ออกให้บริการมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานและต้องการให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

 3.9 โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กมีงบประมาณจํากัด มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการจํานวนน้อยมี

เจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวและรายวันเป็นจํานวนมากกว่า แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานและมีความเสียสละที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีคุณภาพ 
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการโดยไม่แบ่งแยก และทํางานด้วยความซื่อสัตย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

โรงพยาบาลมีทีมจิตอาสาที่เข้มแข็ง โดยมีการทํากิจกรรมตามรอยพ่อภายในโรงพยาบาล สนับสนุน
อุปกรณ์และวัสดุในการทําสวนเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น มีปราญช์ชาวบ้านเข้ามาร่วมดูแลสวนเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 

3.10 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้พัฒนาบริการแบบการแพทย์ผสมผสาน

(Integrated Medication) โดยการผสมผสานด้านการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก ซึ่งมกีารเปิดบริการดังน้ี 

1) การแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทยและ การผดุงครรภ์ไทย 
การนําหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย บริการผู้ป่วย ได้แก่ เผายา พอกยา สระยา น่ังถ่าน พอกตา  
การแพทย์ทางเลือกประกอบด้วยการวิเคราะห์เม็ดเลือดด้วยกล้อง Dark field (Live Blood Analysis)     
การสวนล้างลําไส้(Colon Detox) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก พลังเสียงบําบัด/เรกิ ควอนตัมบําบัด 
หินบําบัด ดนตรีบําบัด- นวดจัดกระดูกไทย สปา/วารีบําบัด อบ Infraredและฝังเข็ม 
2) ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ ดูแลโดยการบูรณาการ การแพทย์ผสมผสานตามรายโรคของผู้ป่วยแต่ละรายท้ังใน
โรงพยาบาลและชุมชนการนํา 7 ยุทธศาสตร์ บูรณาการกับ FCT DHS ในระบบเครือข่ายสุขภาพ 

ในปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สําหรับหน่วยบริการ จังหวัดตรัง ระดับโรงพยาบาลชุมชน 
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4.1 กรอบการดาํเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการทบทวนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข   
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบด้วยจุดยืนองค์กร(re-positioning) วิสัยทัศน์ 
(vision) พันธกิจ(mission) เป้าหมาย(intention) ค่านิยม(core-values) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนําไปปฏิบัติ 

จุดยืนองคก์ร(Positioning) 
- ส่วนกลาง พัฒนานโยบาย กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
- ส่วนภูมิภาค(เขตสุขภาพ) บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

พนัธกิจ (Mission) 
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 

เป้าหมาย (Intention) 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 

ค่านยิม (Core-values) : MOPH  
M :  Mastery เป็นนายตัวเอง : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทํางาน คิดพูด 

อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้สม่ําเสมอ  มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบ) 

O : Originality เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ : สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบสุขภาพ 

P : People centered ใส่ใจประชาชน : ยึดประชาชนเป็นที่ต้ัง เป็นศูนย์กลางในการทํางาน 
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม : มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วย
ผู้อ่ืนแก้ปัญหาในยามคับขัน 

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

4.2 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปดี้านสาธารณสุข  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

ส่วนที ่4  
แผนพฒันาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ.ศ.2560-2564) 
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พนัธกิจ (Mission) 
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 

ค่านยิม (Core-values) : MOPH  
M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทํางาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้

กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้
สม่ําเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบ) 

O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P : People centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ต้ัง เป็นศูนย์กลางในการทํางาน 
H : Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ 

เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหาในยาม
คับขัน 

เป้าหมาย(Intention) 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพย่ังยืน 

ยุทธศาสตรห์ลัก 
1. สุขภาพดี (Prevention& Promotion Excellence) 
2. บริการดี (Service Excellence) 
3. คนดี (People Excellence) 
4. บริหารดี (Governance Excellence) 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ดา้น (16 แผนงาน)  
1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention& Promotion Excellence) 

1.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย(ด้านสุขภาพ) 
1.2 แผนงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
1.3 แผนงานการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
1.4 แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2.1 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
2.2 แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service ) 
2.3 แผนงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
2.4 แผนงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
2.5 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพ้ืนที่เฉพาะ 
2.6 ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 

3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 

4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
4.1 แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
4.2 แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564                    	  
 30 

 

4.3 แผนงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
4.4 แผนงานการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
4.5 แผนงานการปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

    
โครงการภายใต้ 16 แผนงาน (48 โครงการ) 

1. ยุทธศาสตร์สขุภาพด ี(Prevention& Promotion Excellence) 
1.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

- โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
- โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทาํงาน 

1.2 แผนงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
- โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
- โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
- โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

1.3 แผนงานการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
- โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
- โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบรกิารสุขภาพ 

1.4 แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
- โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 
- โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone) 

2. ยุทธศาสตรบ์รกิารดี (Service Excellence) 
2.1 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 

- โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) 
2.2 แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service ) 

- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
- โครงการป้องกันและควบคมุการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
- โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
-  โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง 
- โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลกั 
- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
- โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก 
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- โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
2.3 แผนงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

- โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
2.4 แผนงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 

- โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สําหรับสถานพยาบาล 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 

2.5 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพ้ืนที่เฉพาะ 
- โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพระยุพราช 
- โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสขุภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health) 
- โครงการเพ่ิมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้ 

2.6 ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 
- โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สขุภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

3. ยุทธศาสตร์คนด ี(People Excellence) 
3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 

- โครงการพัฒนาการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพ 
- โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคน 
- โครงการพัฒนาเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ 

 4. ยุทธศาสตรบ์รหิารด ี(Governance Excellence) 
4.1 แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 

- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
- โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

4.2 แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
- โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) 

4.3 แผนงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
- โครงการลดความเหลื่อมล้าํของ 3 กองทุน 
- โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

4.4 แผนงานการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
- โครงการพัฒนางานวิจัย 
- โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 

4.5 แผนงานการปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
- โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
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4.3 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
โรงพยาบาลชุมชน (Community hospital) เป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนทําหน้าที่ทั้งด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและ ฟ้ืนฟู  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นับได้ว่ามี
ความสําคัญที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลชุมชนที่มีการดูแลสุขภาพดี(Prevention &Promotion 
Excellence) มีบริการดี(Service Excellence) และบุคลากรดี(People Excellence ) รวมทั้งมีการบริหารดี
(Governance Excellence) สอดรับกับยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกันจึงได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ร่วมดังน้ี 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “Community Hospital Commemorating His Majesty 
the king’s 80th Birthday Anniversary, 5th December 2007” 

จุดยืน (Positioning) เป็นโรงพยาบาลของชุมชน มุ่งสืบสานพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงพยาบาลของชุมชนท่ีมีคุณภาพและเป็นเลิศด้านสุขภาวะอย่างสมพระเกียรติ
ในการเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

พนัธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรบริหารจัดการที่ดีตามแนวคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุยเดชฯ และสบืสานพระราชดําริ 
2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและบริการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้เป็นคนเก่ง คนดี ด้วยจิตวิญญาณการทํางานอย่างมีความสุข 

เป้าหมายสงูสดุ (Ultimate Goal) ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ระบบสขุภาพย่ังยืน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategies Issue) 
1. โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital) 
2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)   
3. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
4. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
5. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   

เป้าประสงค ์(Goal) 
1. โรงพยาบาลชุมชนเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นศูนย์การเรยีนรูก้ารดําเนินงานตามแนว

พระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
2. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลที่มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและ    

มีส่วนร่วม  
3. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลทีได้รับการรับรองด้านคุณภาพ 
4. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ

ปัญญาไทยและความรู้ที่ทันสมัย  
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5. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการดูสุขภาพ
และทํางานอย่างมีความสุข   

6. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมและโรงพยาบาล
สิ่งแวดล้อมดี  

7. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบท
ของโรงพยาบาล  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด คา่เปา้หมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นศูนย์การเรียนรู้การดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

นิยามของเปา้ประสงค ์   
 ศูนย์/อาคารสําหรับการดําเนินการเรียนรู้และสืบสานพระราชดําริ หมายถึง อาคารพัสดุ คสล. 2 ช้ัน พ้ืนที่
ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10109 ที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้ก่อสร้าง หรือ 
อาคารท่ีโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีอยู่แล้วสําหรับใช้ดําเนินการกิจกรรมตามแนวทาง
พระราชดําริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 การดําเนนิงานตามแนวพระราชดําร ิหมายถึง  มีการดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการให้เป็นไปตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีหลักการที่สําคัญ ประกอบด้วย 
1)การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2)การพัฒนาต้องเป็นไปตามข้ันตอน 3)การพ่ึงตนเอง 4)การส่งเสริมความรู้และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 5)การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 6)การส่งเสริมและปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 1)โครงการตามพระ
ราชประสงค์ 2)โครงการหลวง 3)โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ 4)โครงการตามพระราชดําริ 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือสํานักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2525 – 2546     
มีจํานวน 3,298 โครงการ แยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ 8 ประเภท คือ 1)การเกษตร 2)สิ่งแวดล้อม      
3)การสาธารณสุข 4)การส่งเสริมอาชีพ 5)การพัฒนาแหล่งนํ้า 6)การคมนาคมสื่อสาร 7)สวัสดิการสังคม และอื่นๆ 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่าเปา้หมาย(พ.ศ.2560-2564) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. มีศูนย์/อาคารสําหรับการดําเนินการเรียนรู้และสืบ
สานพระราชดําริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 10    
 แห่ง0 

- -  - 

2. ร้อยละของศูนย์ที่ดําเนินการสาธิตและ
เผยแพร่กิจกรรมสืบสานพระราชดําริ 

- - 30 50 70 100 

3. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- - 3  
แห่ง 

5 
 แห่ง 

7 
แห่ง 

10
แห่ง 
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เป้าประสงค์ที่ 2 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลที่มีการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมและมีส่วนร่วม  

นิยามของเปา้ประสงค ์  
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดความสมดุล กลมกลืนระหว่าง

ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ปัญญา และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในขณะที่ไม่เจ็บป่วยเพ่ือให้เกิดสุขภาวะที่ดี 
รวมถึงการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยคํานึงถึงองค์ประกอบทุกอย่างในตัวคน
และรอบๆตัวคน และยังมุ่งเน้นให้ผู้รับการบําบัดได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลสุขภาพของตน จนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต มีพฤติกรรมสร้างสุขภาพ และหายจากโรคได้ด้วยตนเองเป็นการดูแลรักษาทั้งตัว
คน ไม่ใช่เพียงแค่รักษาโรค 

 การดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การทํางานด้านสุขภาพร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการบูร
ณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ผ่านกระบวนการช่ืนชมและการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนพ่ึงตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเป้าหมายร่วมเพ่ือสุขภาวะของประชาชน 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่าเปา้หมาย(พ.ศ.2560-2564) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯที่มี
การดําเนินงานเรื่องคลินิกหมอครอบครัว 
(PCC: Primary Care Cluster) 

90 20 
 

60 100 100 100 

2. ร้อยละของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯที่มี
การดําเนินงานตามแบบแนวคิดระบบสุขภาพ 
(DHS : District health system)   

100 100 100 100 100 100 

 
 
เป้าประสงค์ที่ 3 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลทีได้รับการรับรองด้าน

คุณภาพ  

นิยามของเปา้ประสงค ์ 

          นิยามของเปา้ประสงค ์
 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการเห็นชอบตาม
มติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ให้เป็น
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 9 แห่ง และตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 3 กรกฏคม 2552 เรื่องพระราชทานช่ือโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อีก 1 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 

การรับรองด้านคุณภาพ หมายถึง เป็นการประกาศยืนยันความสําเร็จของโรงพยาบาลซึ่งมุ่งมั่นสู่
คุณภาพเป็นขั้นตอนท้ายๆ (แต่ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย ) ของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ (HA) การ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล เป็นสิ่งที่นานาประเทศใช้เป็นกลไกกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพเกณฑ์รับรอง
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มาตรฐาน HA โดยโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3 หรือ ผ่าน      
Re-Accredit 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง เป็นกระบวนการดําเนินงานด้านการกํากับควบคุม        
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ 
การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิเคราะห์ว่า
สถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้น้ันบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่กําหนดประโยชน์ของการ
ติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดําเนินการ โดยใช้ดัชนี
ประเมินว่าการดําเนินการใกล้ถึงเป้าหมายท่ีกําหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้
ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสําเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทําให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทาง
ดําเนินการต่อไปได้ 
 การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การให้การรับรองการทําการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ ประเมิน
ภายนอกที่มีคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ สํานักงานกําหนด 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่าเปา้หมาย(พ.ศ.2560-2564) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ที่ได้รับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA 

ปี 2559 60  
 

90  
 

100  
 

100  
 

100  
50 % 

2.จํานวนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
จากสภาวิชาชีพอ่ืนๆอย่างน้อย 1 มาตรฐาน 

ปี 2559 6 
แห่ง 

 

7 
แห่ง 

 

8 
แห่ง 

 

9 
แห่ง 

 

10
แห่ง 

90% 

 
 
เป้าประสงค์ที่ 4 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา

ไทยและความรู้ที่ทันสมัยความรู้ที่ทันสมัย  

นิยามของเปา้ประสงค ์ 
           โรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง โรงพยาบาลท่ีมีการนําองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนใน
โรงพยาบาล ระว่างโรงพยาบาลหรือเครือข่ายสุขภาพ ด้านภูมิปัญญาไทย จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในด้าน
การการนวดไทย การผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย 

รางวัลด้านภูมิปัญญาไทยหรือนวัตกรรมระดับเขต หมายถึง โรงพยาบาลท่ีได้รับโล่ หรือ ประกาศ
เกียรติคุณหรือเอกสารรับรองการได้รับรางวัลด้านภูมิปัญญาไทยหรือนวัตกรรมต้ังแต่ระดับเขตขึ้นไป 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่าเปา้หมาย(พ.ศ.2560-2564) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ที่มีผลงานวิชาการด้านภูมิปัญญาไทย 

- ๓0 ๔0 ๖0 ๘0 ๑๐0 
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ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่าเปา้หมาย(พ.ศ.2560-2564) 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา ทีไ่ด้รับรางวัลด้านภูมิปัญญาไทย
หรือนวัตกรรมระดับเขต 

- 3 
แห่ง 

3 
แห่ง 

3 
แห่ง 

3 
แห่ง 

3 
แห่ง 

 
เป้าประสงคท์ี ่5  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดู

สุขภาพและทํางานอย่างมีความสุข  

นิยามของเปา้ประสงค ์   
 ความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ หมายถึง ความรู้และทักษะของบุคลากรในการหา
มาตรฐานการป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชนและการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังจากเกิดอาการเจ็บป่วยแล้ว 

การทํางานอย่างมีความสุข หมายถึง ความรู้สึกของคนทํางานที่ต้องการให้ตนเป็นที่ยกย่องและ
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจและความคาดหวัง 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่าเปา้หมาย(พ.ศ.2560-2564) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ที่มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

100 100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 83.74 85 85 85 85 85 
3.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

77.28 80 80 80 80 80 

4.ระดับความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

85.25 80 80 80 80 80 

 หมายเหตุ ตวัชี้วัดที่ 51 52 53 54 รายงานจําแนกรายโรงพยาบาล 
 
เป้าประสงคท์ี ่6 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรม และ

โรงพยาบาลส่ิงแวดล้อมดี  
นิยามของเปา้ประสงค ์ 
            โรงพยาบาลคุณธรรม หมายถึง โรงพยาบาล หน่วยบริการ องค์กร  ที่มีการบริหารจัดการด้วยความ
โปร่งใส  ซื่อสัตย์  ประหยัด  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม  วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย  ตลอดจน
ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีนํ้าใจ  เคารพในศักด์ิศรีคุณค่าของผู้รับบริการและบุคคลอ่ืน  
ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน 

  โรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง สิ่งแวดล้อมดี  หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มี
ชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และ
สิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหน่ึง เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์น่ันเอง 
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ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่าเปา้หมาย(พ.ศ.2560-2564) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.จํานวนโรงพยาบาลท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงพยาบาลคุณธรรม 
1.1 องค์กรดีเด่น 1-3 ปี 
1.2 องค์กรต้นแบบ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

3 
- 

 
 

6 
- 

 
 

9 
- 

 
 

10 
3 

2.จํานวนโรงพยาบาลท่ีเป็นต้นแบบ
โรงพยาบาลส่ิงแวดล้อมดี  
2.1 โรงพยาบาลมีแผนแม่บทรองรับการ
พัฒนาภูมิสถาปัตย์ 
2.2 โรงพยาบาลท่ีผ่าน GREEN and CLEAN 
Hospital 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

10 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

- พ้ืนฐาน  2 - - - - 

- ดี  6 6 4 2 - 

- ดีมาก  2 4 6 8 10 

2.3 เป็นโรงพยาบาลต้นแบบสิ่งแวดล้อม - 2 4 6 8 10 
 
เป้าประสงคท์ ี่ 7 โรงพยาบาลชุมชนเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบท

ของโรงพยาบาล  

นิยามของเปา้ประสงค ์ 
 ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน หมายถึง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาให้มีความเป็นเลิศด้าน
บริการ ตามยุทธศาสตร์บริการดี(Service Excellence)โดยการพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน ของผู้ใช้บริการในระดับภูมิภาคมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและการกระจาย
ทรัพยากร สุขภาพของประเทศให้เหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งกําหนดให้พัฒนาเป็นศูนย์แต่่ละด้านตามปัญหาสุขภาพของ ประชาชนตามบริบท
เฉพาะพ้ืนที่ เช่น ด้านหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และอุบัติเหตุเป็นต้นพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา  การสร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการแพทย์ 
เพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่าเปา้หมาย(พ.ศ.2560-2564) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโรงพยาบาลท่ีมีการพัฒนาความ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

๒ 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

2. โรงพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรูค้วามเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

๒ 
แห่ง 

3 
แห่ง 

5 
แห่ง 

7 
แห่ง 

9 
แห่ง 

10 
แห่ง 
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กลยุทธก์ารพฒันา/มาตรการเชิงกลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Hospital) 

 

1.  พัฒนาระบบกลไกรองรับการเป็นศูนย์กลางการ  
เรียนรู้การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ 

2.  เสรมิสร้างความผูกพันบุคลากรและเครือข่ายให้มี
ความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น และมีพันธะสญัญา
ร่วมด้านสืบสานพระราชดําริ 

2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ 
(Prevention & Promotion Excellence)   

 

3.  พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
(Holistic Health Care)   

4.  พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
(People Participation) 

3. บริการเป็นเลิศ  
(Service Excellence) 

 

5.  สร้างจัดระบบบริการท่ีมคีณุภาพและสะดวกต่อการ
เข้าถึงบริการ 

6.  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบทของ
โรงพยาบาล 

4. บุคลากรเป็นเลิศ  
(People Excellence) 

 

7.  สร้างบุคลากรมคีวามรู้ความสามารถด้านบริหาร 
บริการและการดูแลสุขภาพอยา่งมืออาชีพ 

8.  เสรมิสร้างบุคลากรทีใ่หบ้ริการผู้ป่วยดุจเพ่ือน
มนุษย์(Humanized Health Care)และจิตสํานึก
ต่อการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

9.  พัฒนาองคก์รสิ่งแวดล้อมดีและมีบรรยากาศทีเ่อ้ือ
ต่อการทํางาน 

5. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  
(Governance Excellence)   

 

10.พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสู่
องค์กรคุณธรรม  

11.พัฒนาการจัดการโรงพยาบาลเป็นต้นแบบ
โรงพยาบาลชุมชน/GREEN and CLEAN 
Hospital 

12 .พัฒนาคลงัความรู้และสารสนเทศการการบริหาร 
บริการและวิชาการสาธารณสุขที่มีศักยภาพ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564                    	  
 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564                    	  
 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีย่ทุธศาสตรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา 

วสิยัทศัน :โรงพยาบาลของชุมชนทีม่คีณุภาพและเป็นเลศิดานสขุภาวะอยางสมพระเกยีรตใินการเป็นโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 

1. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรบริหารจัดการดีตามแนวคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสืบสานพระราชดําริ 
2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและบริการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้เป็นคนเก่ง คนดี ด้วยจิตวิญญาณการทํางานอย่างมีความสุข 

เป าหมายพนัธกจิ 
องคกรทีม่ีระบบการดแูลสขุภาพและ
บรกิารทีโ่ดดเดนดานสขุภาวะแบบองค

รวมและเป็นหนึ่งเดยีวกบัชุมชน 

องคกรทีม่ีบคุลากรเป็นคนเกง คนด ีดวย
จติวญิญาณการทาํงานอยางมีความสขุ 

เป็นศนูยกลางการเรยีนรูการดาํเนินงาน
ตามแนวพระราชดาํร ิของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

ประสทิธผิลตาม
แผนปฏบิตักิาร 

คณุภาพการ
ใหบรกิาร 

ประสทิธภิาพของ
การปฏบิตัริาชการ 

มีระบบกลไกรองรบัการเป็นศนูยกลางการเรยีนรูการ
ดาํเนินงานตามแนวพระราชดาํร ิ

โรงพยาบาลเป็นตนแบบโรงพยาบาลชุมชน/
GREEN and CLEAN Hospital 

บุคลากรและเครอืขายมคีวามพงึพอใจ ความ
เชือ่ม ั่น มคีวามผกูพนัและมีพนัธะสญัญารวมดาน

สบืสานพระราชดาํร ิ

โรงพยาบาลไดรบัการรบัรองคณุภาพบรกิาร
ตามเกณฑมาตรฐานทีก่าํหนด 

  เสรมิสรางความผกูพนัและจติสาํนึกตอการเป็น
บุคลากรของโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิ

จดัระบบบรกิารทีม่ีคณุภาพและ
สะดวกตอการเขาถงึบรกิาร 

จดัระบบการดแูลสขุภาพแบบองครวมและ
การมีสวนรวม 

การพฒันาองคกร บุคลากรมคีวามรูความสามารถดานบรหิาร บรกิาร
และการดแูลสขุภาพอยามืออาชีพ 

พฒันาคลงัความรูและสารสนเทศการการบรหิาร 
บรกิารและวชิาการสาธารณสขุ 

พฒันาองคกรสิง่แวดลอมดแีละมบีรรยากาศ 
ทีเ่อือ้ตอการทาํงาน 

       พนัธกจิ 

โรงพยาบาลไดรบัการรบัรองดานการการ
ดแูลสขุภาวะองครวมและสิง่แวดลอมด ี

เป าหมายสูงสุด : ประชาชนสขุภาพด ีบคุลากรมคีวามสขุ ระบบสขุภาพย ั่งยนืตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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โครงการภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Hospital)  

1. โครงการสบืสานพระราชดําริ 
2. โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ 
(Prevention & Promotion Excellence)   

3. โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 
และการดูแลสขุภาพแบบองค์รวม  

3) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ  
(Service Excellence) 

 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
5. โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 

(Service Excellence)  
4) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ  

(People Excellence) 
6. โครงการสร้างคนของแผ่นดิน  
7. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งความสุข  

5) ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence)   

 

8. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม  
9. โครงการสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้างเพ่ือสุขภาวะ 

(Building Environment for Health)  
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 

จุดยืน      :  เป็นโรงพยาบาลของชุมชนมุ่งสืบสานพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
วิสัยทัศน์  :  โรงพยาบาลของชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเลิศด้านสุขภาวะอย่างสมพระเกียรติในการเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
พนัธกิจ   : 1. พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้เป็นคนเก่ง คนดี ด้วยจิตวิญญาณการทาํงานอย่างมีความสุข                                                                                         

  2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและบริการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีคณุภาพและมาตรฐาน  
  3. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์การบริหารจัดการที่ดี ตามแนวคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เป้าหมายสงูสดุ : ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรายปี 

กลยุทธ ์ โครงการ 

60 61 62 63 64 

1.พัฒนาโรงพยาบาลเป็น
โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy 
Hospital)  
 

เป้าประสงค์ที่ 1 โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลมิพระเกยีรติ 80 
พรรษา เป็นศูนย์การเรียนรู้การ
ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

1.มีศูนย์/อาคารสาํหรบัการดาํเนินการ
เรียนรู้และสืบสานพระราชดําร ิภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

- 10 
แห่ง
0  

- - - 1.พัฒนาระบบกลไกรองรบัการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้การดําเนินงาน
ตามแนวพระราชดําร ิ
2.เสริมสรา้งความผูกพันบุคลากร
และเครือข่ายให้มคีวามพึงพอใจ 
ความเชื่อมั่น และมีพันธะสญัญาร่วม
ด้านสบืสานพระราชดําร ิ

1.โครงการสบืสานพระราชดําร ิ 
2.โครงการโรงพยาบาล
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2.ร้อยละของศูนย์ที่ดําเนินสาธิตและ

เผยแพร่กจิกรรมสบืสานพระราชดาํร ิ
- 30 50 70 100 

3.โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นโรงพยาบาล
เศรษฐกิจพอเพียงภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- 3  
แห่ง 

5 
 แห่ง 

7 
แห่ง 

10
แห่ง 

2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคที่เป็นเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence)   

เป้าประสงค์ที่ 2 โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ80 
พรรษา เป็นโรงพยาบาลที่มีการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและมี
ส่วนรว่ม 

1.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีการ
ดําเนินงานเรื่องคลินิกหมอครอบครวั 
(PCC: Primary Care Cluster) 

20 
 

60 100 100 100 3.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม(Holistic Health Care)   
4.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม(People Participation) 
 

3.โครงการพัฒนาระบบคลินิก
หมอครอบครัว (PCC) และการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์ร่วม  
 

2.จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ที่มีการดาํเนินงาน
ตามแบบ DHS 

100 100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรายปี 

กลยุทธ ์ โครงการ 

60 61 62 63 64 

 เป้าประสงค์ที่ 4 โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา เป็นโรงพยาบาลแห่งการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิปญัญาไทยและ
ความรู้ที่ทันสมัย 
 

1.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีผลงาน
วิชาการดา้นภูมิปญัญาไทย 

๓0 ๔0 ๖0 ๘0 ๑๐0   

2.จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ที่ได้รบัรางวัลด้าน
ภูมิปัญญาไทยหรอืนวัตกรรมระดบัเขต 

3 
แห่ง 

3 
แห่ง 

3 
แห่ง 

3 
แห่ง 

3 
แห่ง 

3. บริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) 

เป้าประสงค์ที่ 3 โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา เป็นโรงพยาบาลทีได้รับ
การรบัรองด้านคุณภาพ  

1.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ที่ได้รับรอง
คุณภาพมาตรฐาน HA 

60  
 

90  
 

100  
 

100  
 

100  5.สรา้งจดัระบบบริการที่มีคุณภาพ
และสะดวกต่อการเข้าถึงบรกิาร 
6.พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
ตามบริบทของโรงพยาบาล 

4.โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  
5.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านบริการ (Service 
Excellence) 
      

2.จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ที่ผา่นการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพจากสภาวิชาชีพอืน่ๆ
อย่างน้อย 1 มาตรฐาน 

6  
แห่ง  

 

7  
แห่ง  

 

8  
แห่ง  

 

9  
แห่ง  

 

10
แห่ง  

เป้าประสงค์ท ี่ 7 โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลมิพระเกยีรติ80 พรรษา 
มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลศิเฉพาะ
ด้านตามบริบทของโรงพยาบาล 

1.จํานวนโรงพยาบาลที่มกีารพัฒนา
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

2.โรงพยาบาลเปน็แหลง่เรียนรู้ความ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

3 
แห่ง 

5 
แห่ง 

7 
แห่ง 

9 
แห่ง 

10 
แห่ง 

4. บุคลากรเป็นเลศิ (People 
Excellence) 
 

เป้าประสงค์ที่ 5  โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการดูสุขภาพ
และทํางานอย่างมคีวามสุข 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

100 100 100 100 100 7.สรา้งบุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ
ด้านบรหิาร บรกิารและการดูแล
สุขภาพอย่ามืออาชีพ 
8.เสริมสรา้งบุคลากรที่ให้บรกิาร
ผู้ป่วยดจุเพือ่นมนุษย์(Humanized 
Health Care)และจิตสํานึกต่อการเปน็
บุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

6.โครงการสร้างคนของแผ่นดิน 
(สมรรถนะ บรกิาร ภาพลักษณ์
ของคน ร.9)  
7.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่
องค์กรแหง่ความสุข  
 
 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาตามแผน 

85 85 85 85 85 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรายปี 

กลยุทธ ์ โครงการ 

60 61 62 63 64 

  3.ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรต ิ
80 พรรษา 

80 80 80 80 80 9.พัฒนาองค์กรสิ่งแวดลอ้มดแีละมี
บรรยากาศที่เอื้อตอ่การทํางาน 

 

4.ระดับความผูกพันของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรต ิ 
80 พรรษา 

80 80 80 80 80  

5. บริหารเป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence)   
 

เป้าประสงค์ที่ 6 โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา เป็นต้นแบบโรงพยาบาล
คุณธรรมและโรงพยาบาล 
สิ่งแวดล้อมด ี

1.จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
1.1 องค์กรดีเด่น 1-3 ปี 
1.2 องค์กรต้นแบบ 

 
 
- 
- 

 
 

3 
- 

 
 

6 
- 

 
 

9 
- 

 
 

10 
3 

10.พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบ
โรงพยาบาลสู่องค์กรคุณธรรม 
11.พัฒนาการจดัการโรงพยาบาล
เป็นต้นแบบโรงพยาบาลชุมชนด้าน
GREEN and CLEAN Hospital  
12.พัฒนาคลังความรู้และสารสนเทศ
การการบริหาร บรกิารและวิชาการ
สาธารณสุขที่มีศักยภาพ 
 

8.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม  
9.โครงการสิง่แวดล้อมสรรค์สรา้ง
เพื่อสุขภาวะ (Building 
Environment for Health)     
 
 

2.จํานวนโรงพยาบาลที่เป็นต้นแบบ
โรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมดี  
2.1 โรงพยาบาลมีแผนแม่บทรองรับ
การพัฒนาภูมิสถาปัตย์ 
2.2 โรงพยาบาลที่ผ่าน GREEN and 
CLEAN Hospital 

 
 
- 
 
 

 
 

10 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

- พื้นฐาน 2 - - - - 
- ด ี 6 6 4 2 - 
- ดีมาก 2 4 6 8 10 
2.3 เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ
สิ่งแวดล้อม 

  2 4 6 8 10 
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แผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 
แผนงานโครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง  

และ 4 ยุทธศาสตร์หลัก (ยุทธศาสตร์ 1 บวก 4) ดังน้ี 
1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital) 
2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)   
3) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
4) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
5) ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   
รายละเอียดตามแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ แนบท้าย 
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แผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital) 
กลยุทธ์  : พัฒนาระบบกลไกรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ 
โครงการ : โครงการสืบสานพระราชดําริ Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมสืบสานพระราชดําริระดับที่ ๑  
ระยะเตรียมการ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) - 250,๐๐๐ - - - 250,๐๐๐ 

1. ประชุมชี้แจงผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงาน ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
เพื่อรับทราบตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินฯ 

  
- 

         
 

2. การดําเนินการก่อสร้างศูนย์/อาคารสําหรับ
ดําเนินการเรียนรู้ และสืบสานพระราชดําริ 

   
(งบลงทุน ปี2561) 

       
 

3. การดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การดําเนินงานฯ ไปสู่บุคลากรและประชาชนใน
พื้นที่ 

    
25๐,๐๐๐ 

งบสนับสนุน 

       

4. ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานฯ     
-

       

5. รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานฯ จากโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ
ประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

    
- 

 
- 

      

กิจกรรมสืบสานพระราชดําริระดับที่ 2  
ระยะดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๖2– ๒๕๖3) 

- - 5,250,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ - 5,500,000 

1. ประชุมผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงาน ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
เพื่อทบทวนตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินฯ  

     
 
- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกอบด้วย
คณะกรรมการภายในโรงพยาบาล ,หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นําชุมชนหรือประชาชน  

     
- 

      

3. การดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การดําเนินงานฯ ไปสู่บุคลากรและประชาชนใน
พื้นที่ 

      
25๐,๐๐๐ 

งบสนับสนุน 

  
25๐,๐๐๐ 

งบสนับสนุน 

   
 

4. พิธีเปิดอาคารสืบสานพระราชดําริ/ศูนย์การเรียนรู้       
5,000,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

     
 

5. ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานฯ       
- 

  
- 

   

6. รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานฯ จากโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ
ประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

      
- 

  
- 

   

กิจกรรมสืบสานพระราชดําริระดับที่ 3 ระยะต้นแบบ 
(พ.ศ. ๒๕64) - - - - 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 

1. ประชุมผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงาน ของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อทบทวน
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินฯ 

         
- 

  
 

2. การดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การดําเนินงานฯ ไปสู่บุคลากรและประชาชนใน
พื้นที่ 

          
25๐,๐๐๐ 

งบสนับสนุน 

 

3. ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานฯ           
- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

4. รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานฯ จากโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ
ประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

          
- 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 250,๐๐๐ 5,250,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 6,000,000 

หมายเหตุ      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000,000 บาท 
 ของบสนับสนุน เป็นจํานวนเงิน 6,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital) 
กลยุทธ์  : พัฒนาระบบกลไกรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ 
โครงการ : โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - - - - ไม่ใช้

งบประมาณ 
1. อบรมเชิงทฤษฎีและศึกษาดูงานหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เข้าใจและสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

  
 

งบอบรม
โครงการที่ 6 

         
 

2. ประชุมทําแผนยุทธศาสตร์มุ่งสู่โรงพยาบาล
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งคณะกรรมการ กําหนด
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  
 

งบทําแผน
ของ รพก. 

         
 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับที่ ๑ (แบบพื้นฐาน ระดับบุคคล , 
องค์กร) 

- 1,000,000 - - - 1,000,000 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ใน ๓ คุณลักษณะ และ ๓ เงื่อนไข ในระดับของ
บุคคลและองค์กร 

   
- 

        
 

2. จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่โรงพยาบาล
เศรษฐกิจพอเพียง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
หลากหลายช่องทางเพื่อสร้างบรรยากาศแก่
บุคลากรและผู้มารับบริการ 
 

   
 

500,000 

งบสนับสนุน 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

3. ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนด    
200,000 
งบสนับสนุน 

 
200,000 
งบสนับสนุน 

       

4. จัดระบบควบคุม กํากับ ติดตาม ให้มีการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา 

    
- 

       

5. ประกวดบุคลากรต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบที่
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จน
เกิดผลลัพธ์ 

    
 

100,000 

งบสนับสนุน 

       

6. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
และประเมินผลสําเร็จในการเป็นโรงพยาบาล
เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ ๑ 

    
งบประชุม
โครงการที่ 6 

       

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับที่ ๒ (แบบก้าวหน้า ระดับองค์กร , 
เครือข่าย) 

- - 1,650,000 1,0๕๐,๐๐๐ - 2,700,000 

ระดับองค์กร 
๑) ประชุมเพื่อทบทวนกิจกรรมในระดับที่ ๑ และจัดทํา
แผนพัฒนาและกําหนดกิจกรรมเพื่อยกระดับความ
พอเพียงของโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์
มากขึ้น 

     
 

50,000
งบบํารุง  

      
 

๒) ดําเนินการตามแนวทางกิจกรรมหลักข้อ ๒  
ให้ต่อเนื่อง 

     
200,000 

งบสนับสนุน 

 
200,000 
งบสนับสนุน 

 
200,000 
งบสนับสนุน 

 
200,000 
งบสนับสนุน 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

ระดับเครือข่าย 
๓) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ 

     
500,000 
งบสนับสนุน 

      
 

๔) พัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
เครือข่ายในพื้นที่ 

     
100,000 
งบสนับสนุน 

      

๕) คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและจัดกิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่และเครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ความร่วมมือและแรงบันดาลใจ 

     
 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

      

๖) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับชาวบ้านและ
หน่วยงานราชการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อกําหนดนโยบาย
สาธารณะและแนวทางปฏิบัติ 

      
๑๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

     

๗) ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนด        
300,000 
งบสนับสนุน 

 
300,000 
งบสนับสนุน

   

๘) จัดระบบสนับสนุน ควบคุม กํากับ ติดตาม อย่าง
ต่อเนื่อง 

       
- 

 
- 

   

๙) ประชุมสรุปและประเมินผลการดําเนินงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

        
๕๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน

   

๑๐) ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาและ
ประเมินผลสําเร็จในการเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับที่ ๒ 

        
งบประชุม
โครงการที่ 6 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับที่ ๓ (แบบก้าวหน้า ระดับเครือข่าย) - - - - 1,200,000 1,200,000 

๑)  ประชุมทําแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
ดําเนินงานของศนูย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับภาคีเครือข่าย 

         
 
๒๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

  

๒) ขยายพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง          
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

  

๓) จัดประชุมวิชาการ เวทีสาธารณะ และสรุปบทเรียน
เพื่อเผยแพร่ความรู้และนําเสนอความสําเร็จในการ
เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 
๑๐ แห่ง  

          
งบประชุม
โครงการที่ 6 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 1,000,000 1,650,000 1,0๕๐,๐๐๐ 1,200,000 ๔,90๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ      รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,90๐,๐๐๐ บาท 
 ของบสนับสนุน เป็นจํานวนเงิน ๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
 งบบํารุง 50,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)   
กลยุทธ์  : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม(People Participation Care) 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ๘๐ พรรษา ทั้ง ๑๐  แห่ง ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary 
carecluster) อย่างมีคุณภาพ 

- 400,000 400,000 200,000 - 1,000,000 

๑) อบรมเชิงทฤษฎีและศึกษาดูงานหลักการดําเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) 

    
๔  รพ. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

  
๔  รพ. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

  
๒  รพ. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

   
 

๒) ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว (Primary care cluster) ของ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตั้ง
คณะกรรมการ กําหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ 

    
๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

  
๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

  
๑๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

   
 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary 
care cluster ) ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ทั้ง ๑๐ แห่ง ให้มีการดําเนินงานอย่างมี
คุณภาพ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑) จัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิ 
- กําหนดแผนข้อมูลการจัดตั้งคลกิหมอครอบครัว 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๙ 
- จัดหน่วยบริการโดยยึดจํานวนประชากรเป็นหลักโดย 

    
 

- 

  
 
- 

  
 

- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

Cluster ประกอบด้วย๑–๓ศูนย์ขึ้นกับบริบทของพื้นที่ 
 
๒) จัดระบบบริการ 
- การจัดตั้งศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโดยพัฒนา
ยกระดับจากหน่วยบริการเดิม 
- การบริการต่อเนื่อง 
- การให้บริการเชิงรุกในชุมชน 
- การสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม 
- การรับข้อมูลให้คําปรึกษาแก่ประชาชน 
- บูรณาการงานเชื่อมต่อกับบริการภายในรพ.แม่ข่าย
ตาม Service Plan 

    
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

   
 

๓)ระบบบริหารจัดการและการจัดระบบสนับสนุน
เครือข่ายให้กับคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care 
Cluster) 
- การนําการกํากับและการอภิบาลระบบ (Leader & 
Monitor)  
- การบริหารด้านการเงินการคลงั 
- ภารกิจการจัดกระบวนการรับส่งต่อในระบบบริการ
(Service pathway) 
- การจัดระบบสนับสนุนเครือข่าย(Supportive 
system) 

    
 
- 

  
 

- 

  
 

- 

   
 

๔) การควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผล 
- การจัดการระบบติดตามประเมินผลภายใน 
- การวิจัยและพัฒนา 

    
- 

  
- 

  
- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๓ จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์  - - 4,260,000 710,000 - 4,970,000 
ได้แก่ - AED        

1,560,000 
งบสนับสนุน 

  
260,000 
งบสนับสนุน 

   
 

 - EKG       
1,800,000 
งบสนับสนุน 

  
300,000 
งบสนับสนุน 

   

- Drop tone       
900,000 
งบสนับสนุน 

  
150,000 
งบสนับสนุน 

   
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 400,000 4,660,000 910,000 - 5,970,000 

หมายเหตุ      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,970,000 บาท 
 ของบสนับสนุน เป็นจํานวนเงิน 4,970,000 บาท 
 งบบํารุง  เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
กลยุทธ์  : สร้างจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ 
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลคุณภาพขั้น
พื้นฐาน 850,000 800,000 800,000 800,000 700,000 3,950,000 

๑.๑  จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสร้างแรงบนัดาล
ใจหรือสุนทรียสนทนาแก่ ทีมนําและเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง 

 
3๐0,000 
งบบํารุง 

 
3๐0,000 
งบบํารุง 

 
3๐0,000 
งบบํารุง 

 
3๐0,000 
งบบํารุง 

 
2๐0,000 
งบบํารุง 

 
 

๑.๒ อบรมความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน 
(โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถเลือกได้ตามความ
เหมาะสม) 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
 

๑.๓  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามบันไดขั้นที่ 1 และ 2  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๑.๓.๑  ๑๒ กิจกรรมทบทวนและ CQI  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๑.๓.๒  กําหนดเป้าหมายระดับ โรงพยาบาล  ระบบงาน
ที่สําคัญ และหน่วยงาน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  

๑.๓.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๑.๓.๔  ทีมคุณภาพกําหนดแผนในการพัฒนาคุณภาพ  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

๑.๓.๕   การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ  อย่าง
ต่อเนื่องทุก 3  เดือน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๑.๓.๖  ประเมินตนเองโดยใช้ Overall Scoring  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๑.๓.๗  อบรมความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
(โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถเลือกได้ตามความ
เหมาะสม) 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
250,000 
งบบํารุง 

 
250,000 
งบบํารุง 

 

๑.๓.๘  การตรวจประเมินจาก สรพ.ขั้นที่ 2  
๑๕,000 

งบสนับสนุน 

         

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสําหรับโรงพยาบาล
ที่เข้าสู่การรับรองตามมาตรฐาน HA - - - - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

๒.๑.  โรงพยาบาลแต่ละแห่ง SWOT องค์เพื่อนําไป
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 

 

- 
  

- 

  

- 
  

- 
  

- 
  

 

๒.๒   จัดทําแผนยุทธศาสตร์และกําหนดตัวชี้วัดระดับ
โรงพยาบาล ระบบงานที่สําคัญ 

 

- 
  

- 

  

- 
  

- 
  

- 
  

 

๒.๓  ติดตามกํากับผลการดําเนินงานตามแผน และ
ติดตามตัวชี้วัดทุก ๓ เดือน 

 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

๒.๔  ประชุมทีมที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

๒.๕.   การเยี่ยมสํารวจภายใน ทุก ๓ เดือน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๒.๕.๑ จัดทําแผนการเยี่ยมสํารวจภายใน  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๒.๕.๒ เยี่ยมสํารวจภายในตามแผนและรายงานผลการ
เยี่ยมสํารวจ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๒.๕   การประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA            

๒.๕.๑ แบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาล ( SAR 
2011) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 

๒.๕.๒ แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงาน   
-

  
-

  
-

  
-

  
-

 

๒.๕.๓  HA Scoring   
-

  
-

  
-

  
-

  
-

 

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

๓.๑ จัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยม
สํารวจหลังจากได้รับเอกสารจากสรพ. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

๓.๒ ทีมคุณภาพติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
ที่กําหนดไว้โดยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(ใช้การตามรอย) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๓.๓ เยี่ยมสํารวจภายในทุก 3 เดือนโดยศูนย์คุณภาพ
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

๓.๔  ประเมินผลตามมาตรฐานโดยใช้ SPA IN  
ACTION และ HA Scoring ต้องมีคะแนนอย่างน้อย 
มากว่า 3 คะแนนในทุกข้อ 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

๓.๕ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI/R2R)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๓.๕.๑  อบรมความรู้เรื่อง R2R ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

 

๓.๕.๒  จัดให้มีเวทีการทําเสนอผลงานคุณภาพอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง

 
๓๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง

 
๓๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

๓.๖ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนากับ
โรงพยาบาลอื่น  

           

๓.๖.๒  จัดให้มีเวทีในการนําเสนอผลงานทั้งในระดับ
โรงพยาบาลและ HA national Forum ปีละ ๑ ครั้ง 

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

กิจกรรมที่ ๔ การขอรับรองตรวจประเมินจากองค์กร
ภายนอก 

๔๐๐,๐๐๐ 200,000 900,000 200,000 100,000 1,800,000 

๔.๑ โรงพยาบาลแต่ละแห่งจัดทํา Timeline ในการ
ขอรับรองตามกรอบที่ สรพ กําหนด 

 

- 
  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

๔.๒ จัดทําเอกสารส่งให้กับ สรพ. ตามที่กําหนดไว้  
กรณี Accreditation ส่งเอกสารก่อนวันเยี่ยม ๓ เดือน 
Re-  Accreditation ส่งเอกสารก่อนวันหมดอายุ ๖ 
เดือน 

  

- 
  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 

๔.๓ เตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจเยี่ยม   
-

  
-

  
-

  
-

  
-
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

๔.๔ องค์กรภายนอกเข้าตรวจเยี่ยมตามเวลาที่กําหนดไว้ 
  

 
๔๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
200,000 
งบสนับสนุน 

 
900,000 
งบสนับสนุน 

 
200,000 
งบสนับสนุน 

 
100,000 
งบสนับสนุน 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,250,000 2,000,000 2,700,000 2,000,000 1,800,000 10,715,000 

หมายเหตุ      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,715,000 บาท 
 ของบสนับสนุน เป็นจํานวนเงิน 1,815,000 บาท 
 งบบํารุง  เป็นจํานวนเงิน 8,900,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
กลยุทธ์  : พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล 
โครงการ : โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 ระบุความเป็นเลิศด้านการบริการของ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 30,000 20,000 20,000 20,000 10,000 100,000 

๑.1 ประชุมชี้แจงกําหนดแนวทางและแนวทางสู่ความ
เป็นเลิศ 

  

15,000 
งบบํารุง 

 
10,000 
งบบํารุง 

  
10,000 
งบบํารุง 

  
10,000 
งบบํารุง 

  
5,000 
งบบํารุง 

  
 

1.๒ ประชุมหารือเพื่อระบุการการบริการที่จะพัฒนา
บริการสู่ความเป็นเลิศ 

  
15,000 
งบบํารุง 

 
10,000 
งบบํารุง 

  
10,000 
งบบํารุง 

  
10,000 
งบบํารุง 

  
5,000 
งบบํารุง 

  

1.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด บทบาทหน้าที่
โครงสร้างแนวทางการจัดบริการสู่ความเป็นเลิศ และ
จัดทําแผนปฏิบัติ 

  
- 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  

กิจกรรมที่ 2 กําหนดคํานิยามหลักการและ
ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 330,000 220,000 220,000 220,000 110,000 1,100,000 

2.1 คณะกรรมการ ประชุมเพื่อกําหนดคํานิยาม 
หลักการ และยุทธศาสตร์ บริการที่ได้ระบุความเป็นเลิศ
ไว้ 

  
30,000 
งบบํารุง 

 

20,000 
งบบํารุง 

  
20,000 
งบบํารุง 

  
20,000 
งบบํารุง 

  
10,000 
งบบํารุง 

  
 

2.2 ดําเนินการบริหารจัดการตามแผนงาน ได้แก่ด้าน
โครงสร้าง สถานที่  บุคลากร วัสดุ และการเงิน 

  
300,000 
งบบํารุง 

  
200,000 
งบบํารุง 

  
200,000 
งบบํารุง 

  
200,000 
งบบํารุง 

  
100,000 
งบบํารุง 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ 3 สร้างความเข้าใจและร่วมใจในการสร้าง
ความเป็นเลิศขององค์การ 30,000 20,000 20,000 20,000 10,000 100,000 

3.1 ประชุมเพื่อทบทวนกิจกรรมในระยะที่ ๑ และ
จัดทําแผนพัฒนาและกําหนดกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ความเป็นเลิศด้านบริการของโรงพยาบาลให้มีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น 

   
15,000 

งบบํารุง 

  
10,000 

งบบํารุง 

  
10,000 

งบบํารุง 
 

  
10,000 

งบบํารุง 
 

  
5,000 

งบบํารุง 
 

 
 

3.๒ ดําเนินการตามแนวทางกิจกรรมหลักข้อ ๑ เรียนรู้
จาก การปฏิบัติ และพัฒนาให้ต่อเนื่อง 

   
15,000 

งบบํารุง 
 

  
10,000 

งบบํารุง 
 

  
10,000 

งบบํารุง 
 

  
10,000 

งบบํารุง 
 

  
5,000 

งบบํารุง 
 

 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดําเนินการ 30,000 20,000 20,000 20,000 10,000 100,000 

4.1 จัดประชุมวิชาการเวทีสาธารณะและสรุปบทเรียน
เพื่อเผยแพร่ความรู้และนําเสนอความสําเร็จในการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 10 แห่ง 

   
30,000 
-  งบบํารุง 

- งบประชุม
โครงการที่6 

  
20,000 
- งบบํารุง 

- งบประชุม
โครงการที่6 

  
20,000 
- งบบํารุง 

- งบประชุม
โครงการที่6 

  
20,000 
- งบบํารุง 

- งบประชุม
โครงการที่6 

  
10,000 
- งบบํารุง 

- งบประชุม
โครงการที่6 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 420,000 280,000 280,000 280,000 140,000 1,400,000 

หมายเหตุ      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,400,000 บาท 
 งบบํารุง  เป็นจํานวนเงิน 1,400,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
กลยุทธ์  : สร้างบุคลากรมคีวามรู้ความสามารถด้านบริหาร บริการและการดูแลสุขภาพอยา่มืออาชีพ 
  : เสริมสร้างบุคลากรที่ให้บรกิารผู้ป่วยดุจเพื่อนมนุษย์(Humanized Health Care) และจิตสํานึกต่อการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
  : พัฒนาองค์กรสิ่งแวดล้อมดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน 
โครงการ : โครงการสร้างคนของแผ่นดิน  Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

หลักสูตรที่ ๑  พัฒนาบุคลากรอบรมด้านบริหารแบบ
มืออาชีพ - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

      ๑. ผู้บริหารระดับกลาง 
      ๒. ผู้บริหารระดับต้น 
      ๓. การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

   
๑๗๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๑๑๐,๐๐๐ 

งบบํารุง 

 
๑๑๐,๐๐๐ 

งบบํารุง 

 
๑๑๐,๐๐๐ 

งบบํารุง 

 
 

หลักสูตรที่ ๒พัฒนาบุคลากรอบรมทีมนําด้าน
คุณภาพ (HA) 

 
๓๑๒,๕๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๖๒,๕๐๐ 

      ๑. ทีมนําคุณภาพ (Lead Team) 
      ๒. ทีมนําระดับกลาง 
      ๓. ทีมสหวิชาชีพเฉพาะ 

  
๓๑๒,๕๐๐ 
งบบํารุง 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

หลักสูตรที่ ๓ พัฒนาบุคลากรอบรมด้านบริการแบบ
มืออาชีพ ๕8๐,๐๐๐ 1,130,๐๐๐ 28๐,๐๐๐ 1,230,000 130,000 3,3๕๐,๐๐๐ 

3.๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตปัญญา      
150,000 
งบบํารุง 

     

3.๒. โครงการอบรมพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ 
(Excellent Service Behavior : ESB) 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

3.๓.โครงการคณุธรรม จริยธรรม นําสู่องค์กรแห่ง
ความสุข  

       
๔๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

  
 

 
 

3.๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
๕๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

 
๕๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๕๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๕๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๕๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

3.๕. โครงการ GREEN AND CLEAN HOSPITAL  
๕๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

          

3.๖. โครงการพัฒนาองค์กร (OD : Organization  
Development)ร้อยละ 100   

 
 
 

 
 

 

 
๗๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

  
 

 
๗๐๐,๐๐๐ 
งบบํารุง 

   

3.๗. โครงการจดัสวัสดิการ 
   - บ้านพัก 
    - เยี่ยมป่วย/คลอด 
    - งานแต่ง/งานบวช 

 
 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

     

3.8. โครงการกีฬาฮาเฮมหาสนุก    
50,000 
งบบํารุง 

 
50,000 
งบบํารุง 

 
50,000 
งบบํารุง 

 
50,000 
งบบํารุง 

 

3.9. โครงการปฐมนิเทศและรับเจ้าหน้าที่ใหม่  
๑๒,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๑๒,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๑๒,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๑๒,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 
๑๒,๐๐๐ 
งบบํารุง 

 

3.10. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ไทย  โครงการทําดีเพื่อพ่อ (๖ ชมรม) 

18,000 
งบบํารุง 

18,000 
งบบํารุง 

18,000 
งบบํารุง 

18,000 
งบบํารุง 

18,000 
งบบํารุง 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

หลักสูตรที่ 4 พัฒนาบุคลกรและเครือข่าย
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 8,800,000 

4.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการ
เป็นเลิศสําหรับทีมผู้บริหารและทีมนํา 

- ประชุมสัญจร  ๑๐  รพก. 
รพก.ละ ๑๐ คน   แบ่ง ๓ รุ่น 

  
75๐,๐๐๐  
งบสนับสนุน 

 

 
75๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
75๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
75๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
 
 

4.๒ โครงการพัฒนาทีมนําสู่โรงพยาบาลต้นแบบคนดี มี
คุณค่า  มีความสุข (รพก.ละ ๑๒ คน) แบ่ง  ๓ รุ่น 

- โรงพยาบาลคุณธรรม 
- GREEN & CLEAN Hospital 
- บริการเป็นเลิศ 

 
 

75๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
75๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
75๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
75๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 

4.๓ โครงการมหกรรมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ( รพก. ละ ๑๐ คน)    
คัดเลือกต้นแบบคนดีศรี รพก. 

(คัดเลือกจํานวน  ๑ คน/รพก./ปี)  รวม ๑๐ คน / ปี 
   - นําเสนอผลงานเด่น รพก.  ๑๐ แห่ง 

 

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 
๕๐๐,๐๐๐ 
งบสนับสนุน 

 

4.4 ประชุมปรึกษาหารือทีมผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

- ประชุมปรึกษาหารือทีมผู้บริหารโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รพ.ละ 3 
คน) 3 เดือน 2๐,๐๐๐ บาท 

 
80,000 

งบสนับสนุน 

 
80,000 

งบสนับสนุน 

 
80,000 
งบสนับสนุน

 
80,000 

งบสนับสนุน 
 

 
80,000 
งบสนับสนุน 

 
80,000 

งบสนับสนุน 
 

 
80,000 
งบสนับสนุน

 
80,000 

งบสนับสนุน 
 

 
80,000 
งบสนับสนุน

 
80,000 

งบสนับสนุน 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 740,000 3,772,500 2,700,000 3,650,000 2,550,000 13,412,500 

หมายเหตุ      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,412,500 บาท 
 ของบสนับสนุน เป็นจํานวนเงิน 8,800,000 บาท  
 งบบํารุง  เป็นจํานวนเงิน 4,612,500 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
กลยุทธ์  : สร้างบุคลากรมคีวามรู้ความสามารถด้านบริหาร บริการและการดูแลสุขภาพอยา่มืออาชีพ 
  : เสริมสร้างบุคลากรที่ให้บรกิารผู้ป่วยดุจเพื่อนมนุษย์(Humanized Health Care) และจิตสํานึกต่อการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
  : พัฒนาองค์กรสิ่งแวดล้อมดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน 
โครงการ : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งความสุข  Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๑ สร้างกรอบความคิดองค์กรแห่งความสุข 
- - - - - ไม่ใช้

งบประมาณ 
1.1 กําหนดนโยบาย(Policy)องคก์รแห่งความสุข   

- 
         

๑.๒ จัดตั้งทีม   
- 

         

๑.3. วินิจฉัยองค์กร(สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาของ
องค์กร) 

   
- 

 
- 

       

1.๔ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทํางาน   บูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
กิจกรรมที่ ๒ ระยะดําเนินการ 6,241,140 6,241,140 6,900,000 6,630,000 6,900,000 32,912,280 

๑.การจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมความสุข ทั้ง 8 ประการ
(Happy 8 Menu)/OD 

  
6,241,140 

งบบาํรุง 

 
6,241,140 

งบบาํรุง 

  
3,450,000 

งบบาํรุง 

 
3,450,000 

งบบาํรุง 

 
3,382,500 

งบบาํรุง 

 
3,382,500 

งบบาํรุง 

 
3,450,000 

งบบาํรุง 

 
3,450,000 

งบบาํรุง 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ ติดตามประเมินผล 
- - - - - ไม่ใช้

งบประมาณ 
1.ผลการใช้เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง 
(HAPPINOMETER) 

         
- 

 
- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

2.ผลการใช้เครื่องมือวัดความสุของค์กร (Happy 
Workplace Index) 
 

         
- 

 
- 

 

๓. จัดประชุมวิชาการ และสรุปบทเรียนเพื่อเผยแพร่ 
Happy Model 

         
งบอบรมโครงการที่ 6 

 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,241,140 6,241,140 6,900,000 6,630,000 6,900,000 32,912,280 

 

หมายเหตุ      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,912,280 บาท 
 งบบํารุง  เป็นจํานวนเงิน 32,912,280 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   
กลยุทธ์  : พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณธรรม   
โครงการ : โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม  Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการดําเนินงาน โรงพยาบาลต้นแบบ(จัด
ประชุมร่วมกับโครงการคนของแผ่นดิน) 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมอบรม
หลักเกณฑ์และหลักการการดําเนินงาน  
1.2. ศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบที่มีการดําเนินงาน 
โรงพยาบาลคุณธรรม 

  
- 

         
 

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดสู่หน่วยงานและประเมินตาม
ตัวชี้วัด 

500,000 - - - - 500,000 

2.1 ถ่ายทอดสู่บุคลากรในโรงพยาบาล 
2.2 ประเมินตนเอง 
2.3 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบที่มีการดําเนินงาน 
โรงพยาบาลคุณธรรม 

  
 
500,000 
งบบํารุง 

         
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมให้เป็น
องค์กรดีเด่น  และองค์กรต้นแบบ - - - - - ไม่ใช้

งบประมาณ 
แนวทางการดําเนินงานให้เป็นองค์กรดีเด่นและองค์กร
ต้นแบบ  
1.ทุกคนตกลงใจว่าจะร่วมกันสร้างองค์กรของตนให้เป็น
องค์กรคุณธรรม  
 

  
- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

2.ระดมความคิดเพื่อค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
3. ระดมความคิดอีกครั้งเพื่อกําหนด  “ยาวิเศษ = 
คุณธรรมหลัก” ประมาณ 3 ข้อ เช่น ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ จิตอาสา ซึ่งเห็นว่าจะลด / เลิก พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
อย่างไรบ้าง  
4. แปลง “คุณธรรมหลัก” ขององค์กร เป็นจริยปฏิบัติ
ของทุกกลุ่มคนในองค์กร 
5. กําหนดวงรอบการปฏิบัติและประเมินพฤติกรรม 1 
ปี เมื่อครบปีแล้วให้หาข้อมูลเปรียบเทียบว่า พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ลดลงเท่าไรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพิ่มขึ้นเท่าไร ผลข้างเคียงเป็นอย่างไร 
6.เริ่มวงรอบปีใหม่ก็ให้ทําตามขั้นตอนที่ 1-5 องค์กร
คุณธรรมจะปรากฎทุกคนได้ประโยชน์และมีความสุข
รวมถึงสังคมโดยรวมก็จะดีขึ้นด้วย 

           
 

กิจกรรมที่ 4  กระบวนการดําเนินงานการประเมิน
องค์กรคุณธรรม   - - - - - ไม่ใช้

งบประมาณ 
1 โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
4.2 การขอรับการประเมินองค์กรคุณธรรม 
4.3 การตรวจประเมินรับรอง 
4.4 การรายงานผลการตรวจรับรอง 
4.5 การรับมอบประกาศนียบัตร  

  
- 
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กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

4.6  ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม 3 ปี รับคัดเลือกเป็น
องค์กรดีเด่น 
4.7  และขอรับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 - - - - 500,000 

หมายเหตุ      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท 
 งบบํารุง  เป็นจํานวนเงิน 500,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   
กลยุทธ์  : พัฒนาการจัดการโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลชุมชนด้าน GREEN and CLEAN Hospital 
โครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ(Building Environment for Health)  Project manager : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

กิจกรรมย่อย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ งบประมาณ 

(5 ปี) ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.–มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๑  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการดําเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital 

งบประชุมโครงการที่ 6 - - - - 181,700 

กิจกรรมที่ ๒โรงพยาบาลจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา
ภูมิสถาปัตย์ ร่วมกับทีมคณะสถาปัตย์ที่รับผิดชอบแต่ละ
โรงพยาบาล 

 
6,270,000 

งบบํารุง 1,070,000 
งบสนับสุนน 5,200,000 

 
3,620,000 

งบบํารุง 1,320,000 
งบสนับสนุน 2,300,000 

 
2,610,000 

งบบํารุง 610,000 
งบสนับสนุน 2,000,000 

 
4,380,000 

งบบํารุง 1,480,000 
งบสนับสนุน 2,900,000 

 
2,170,000 

งบบํารุง 470,000 
งบสนับสนุน 1,700,000 

19,050,000 

กิจกรรมที่ ๓ ดําเนินงานภายใต้มาตรฐาน GREEN and 
CLEAN Hospital 

 2,500,000 

งบสนับสุนน 
2,500,000 

งบสนับสุนน 
- - 5,000,000 

กิจกรรมที่ ๔ กระบวนการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๕ ขยายผลการดําเนินงาน GREEN สู่ชุมชน      
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,270,000 6,120,000 5,110,000 4,380,000 2,170,000 24,050,000 

หมายเหตุ    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,050,000 บาท 
 ของบสนับสนุน เป็นจํานวนเงิน 19,100,000  บาท  
 งบบํารุง  เป็นจํานวนเงิน 4,950,000 บาท 
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สรุปภาพรวมงบประมาณโครงการเชิงกลยุทธ์ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 
 

โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 รวมงบประมาณ 

5ปี งบบํารุง งบสนับสนุน งบบํารุง งบสนับสนุน งบบํารุง งบสนับสนุน งบบํารุง งบสนับสนุน งบบํารุง งบสนับสนุน 
1) โครงการสืบสานพระราชดําริ - - - 250,000 - 5,250,000 - 250,000 - 250,000 6,000,000 
2)  โครงการโรงพยาบาล
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - 1,000,000 50,000 1,600,000 - 1,050,000 - 1,200,000 
4,900,000 

3) โครงการพัฒนาระบบ
คลินิกหมอครอบครัว (PCC) 
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

- - 400,000 - 400,000 4,260,000 200,000 710,000 - - 
5,970,000 

4) โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

1,800,000 415,000 1,800,000 200,000 1,800,000 900,000 1,800,000 200,000 1,700,000 100,000 
10,715,000 

5) โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านบริการ (Service Excellence) 

420,000 - 280,000 - 280,000 - 280,000 - 140,000 - 1,400,000 

6) โครงการสร้างคนของแผ่นดิน 580,000 160,000 1,612,500 2,160,000 540,000 2,160,000 1,490,000 2,160,000 390,000 2,160,000 13,412,500 
7) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่
องค์กรแห่งความสุข 

6,241,140 - 6,241,140 - 6,900,000 - 6,630,000 - 6,900,000 - 
32,912,280 

8) โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม 500,000 - - - - - - - - - 500,000 
9) โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้างเพื่อสุขภาวะ (Building 
Environment for Health) 

1,070,000 5,200,000 1,320,000 4,800,000 610,000 4,500,000 1,480,000 2,900,000 470,000 1,700,000 
21,050,000 

รวมงบประมาณ 
10,611,140 5,775,000 11,653,640 8,410,000 10,580,000 18,670,000 11,880,000 7,270,000 9,600,000 5,410,000 

99,859,780 
16,386,140 20,063,640 29,250,000 19,150,000 15,010,000 

หมายเหตุ    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 99,859,780 บาท 
 ของบสนับสนุน เป็นจํานวนเงิน  45,535,000  บาท  
 งบบํารุง  เป็นจํานวนเงิน 54,324,780 บาท 
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