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การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์         
การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ .ศ. ๒๕๖3–๒๕๖5 เพ่ือให้การพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ ง  11 แห่ง ด าเนินการได้ตามเป้าหมายมุ่ งสู่ 
“โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มีคุณภาพเพ่ือชุมชนและเป็นต้นแบบการบูรณาการ    
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” ด้วยยุทธศาสตร์ 1 บวก 4 ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Hospital)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Prevention Promotion & Protection Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา แม้ทั่วประเทศจะ
ประสบปัญหาสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 แต่การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ก็ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีผลงาน
เด่น อาทิ โครงการ Smart Hospital การด าเนินงานนวัตกรรมแห่งความพอเพียง โครงการ 
Green Hospital มุ่งสู่รมณียสถาน และการจัดให้บริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
สาขาต่าง ๆ  เช่น ตา ไต ผิวหนัง ทันตกรรม และการให้บริการผู้ป่วย COVID-19 ทั้งการให้บริการใน
โรงพยาบาล การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนการประสานและส่งต่อผู้ป่วย ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานในพื้นที่ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าผลการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖4                       
เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาล
ดังกล่าวไปสู่การเป็นมากกว่าโรงพยาบาล ดังอตัลักษณ์ “More than a hospital”

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กันยำยน 2564
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ที่ ส าม ารถ ใ ห้ ก า รดู แ ลครบทุ กมิ ติ         
ทั้งกาย จิต และสังคมอย่างใกล้ชิด        

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                 
รับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ทั้ ง  ๑๐ แห่ง เ ข้าอยู่ ใน
อุปถัมภ์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงรวมกับโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ   
๖๐ พรรษา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ รวมเป็น ๑๑ โรงพยาบาล 
ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิเทพรัตน
เวชชานุกูล 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงและ
รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
โดยใน พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติข้ึน เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เ ฉ ลิ มพ ร ะ ช นมพ ร ร ษ า  ๘๐  พ ร ร ษ า 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ านวน 10 แห่ง เพ่ือ
ดู แ ลป ร ะ ช า ชน ใ น ถิ่ น ทุ ร กั น ด า ร เ ป็ น
โ ร งพยาบาลที่ ม ากก ว่ า โ ร งพยาบาล             
“More than A hospital” กล่าวคือ เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนผสมผสานการด าเนินงานด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้กับประชาชน เป็นสถานบริการใกล้บ้าน 

๑



& Protection Excellence) ยุทธศาสตร์
บ ริ ก า ร เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Service Excellence)
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People
Excellence) แล ะ ยุ ท ธ ศ าสต ร์ บ ริ ห า ร           
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence) และขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ด้วย 11 โครงการหลัก เพ่ือมุ่งสู่
โ ร งพยาบาลของชุ มชนที่ มี คุณภาพ             
และเป็นเลิศด้านสุขภาวะ สมพระเกียรติ   
ในการเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ”

กองยุ ทธศาสตร์ แล ะแผนง าน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง                 
ไ ด้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง
พัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ 1 บวก 4 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
เ ป็ น โ ร งพย าบาล เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง 
(Sufficiency Economy Hospital) ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention 
& Protection Excellence) ยุทธศาสตร์
บริการเป็นเลิศ 

๒



โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ     
ทั้ ง  11 แ ห่ ง  อยู่ ใ นระดั บการ เ งิ นที่ ดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ไม่ประสบภาวะวิกฤต
การเงินจ านวน 6 แห่ง ในไตรมาส 3 แต่เมื่อ
เทียบข้อมูล 4 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564) ในช่วงไตรมาสที่ 3 พบว่า
ปี งบประมาณ พ .ศ .  2561 - 2562
โรงพยาบาลที่ไม่มีวิกฤตทางการเงินมีจ านวน 
8 แห่ ง และลดลงมาในปี งบประมาณ                    
พศ. 2563 มีจ านวน 5 แห่ง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลที่ไม่มีวิกฤตทาง
ก า ร เ งิ น เ พ่ิ ม ม า เ ป็ น จ า น ว น  6  แ ห่ ง
ทางการเงินเพิ่มมาเป็นจ านวน 6 แห่ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาส
ที่ 3 ถึงแม้โรงพยาบาลที่ไม่มีวิกฤตทาง
การเงินลดลง แต่ในจ านวนโรงพยาบาลที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 5 แห่ง          
มีโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงินระหว่างระดับ 1-6 จ านวน          
3 แห่ง และโรงพยาบาลที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ถึง 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลยี่งอ             
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เนื่องจาก
โรงพยาบาลอยู่ในช่วงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร

๓



การด าเนินงานตามโครงการลด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ก าหนดเป้าหมายลดค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคลดลงร้อยละ 5 ต่อปี ซ่ึงเป็น
การเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโรงพยาบาลที่
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้ 
จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์               
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา (ลดลงร้อยละ 
37.56) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกู ล                   
เฉลิมพระเกียรติ  ๖0 พรรษา (ลดลงร้อยละ        
30.26) โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ                  
80 พรรษา (ลดลงร้อยละ 19.85) โรงพยาบาล
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ลดลง
ร้อยละ 15.31) โรงพยาบาลพระทองค า                          
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ลดลงร้อยละ 12) 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ              
๘๐ พรรษา  (ลดลงร้ อยละ 9.55) และ
โรงพยาบาล (ลดลงร้อยละ 9.55)

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกี ยรติ                      
๘๐ พรรษา (ลดลงร้อยละ 8.44) และ
โรงพยาบาลที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคได้ แต่ยั งไม่ ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเสาไห้               
เฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษา (ลดลงร้อยละ 
4.72)

ทั้งนี้มีโรงพยาบาล จ านวน 3 แห่ง 
ที่มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน คือ 
โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ  80 
พรรษา (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.59) โรงพยาบาล
เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6) และโรงพยาบาลหาดส าราญ
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา (เพ่ิมข้ึน                 
ร้อยละ 0.24) ซ่ึงสาเหตุที่ให้โรงพยาบาล
ทั้ง 3 แห่ง มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคาร ท าให้มีการใช้น้ าและไฟฟ้ามากข้ึน

๔



ได้แก่ โครงการ
ติ ดตั้ ง  Solar roof,  โครงการผ ลิตวั สดุ /
อุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น น้ ายาล้างจาน 
สบู่ หมอนหนุนจากวัสดุ เหลือใช้ ผลิตน้ ายา
ล้างผักผลไม้ ใช้ในโรงพยาบาลและขยายผล
ลงสู่ชุมชน เพ่ือลดสารเคมีตกค้าง ท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายจ านวน 11,200 บาทต่อเดือน, 
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือท าอาหาร 
ในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร                 
ของโรงพยาบาลได้ร้อยละ 50 โครงการ                 
โรงทานสู่โรงครัว จัดตั้งชมรมธนาคารขยะ 
เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและสมุนไพร เพ่ือเป็น
วัตถุดิบที่ปลอดภัยในการประกอบอาหารผู้ป่วย
และลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ยอดขายขยะ 
ประมาณ 40,000 บาทต่อโรงพยาบาล

๕

เช่น การส่งเสริมรายได้ให้ผู้พิการ
และผู้ยากไร้, หมู่บ้านต้นแบบลดปัญหา
หมอกควันไฟป่าตามรอยพระราชด าริ , 
การจัดตั้งกลุ่มสวนพอเพียงในชุมชนของ
ต าบลสระพระ, โครงการสวนซุมบ้านเอ๋ง 
โ ค ร งการการจั ดก ารป่ า ชุ ม ชนหลั ง
โรงพยาบาลเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบ
นิ เ วศจ ากป่ า แล ะภู มิ ปัญญาการ ใ ช้
ประโยชน์จากป่าอย่างยั่ ง ยืน สวนป่า
สมุนไพรหนองแต้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้พืช
สมุนไพรหลังโรงพยาบาล

เป้าหมายการด าเนินโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งนวัตกรรมแห่งความพอเพียง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดไว้ให้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรม               
แห่งความพอเพียง อย่างน้อยแห่งละ 1 เรื่อง สามารถสรุปได้เป็น 3 กลุ่มนวัตกรรม ดังนี้      



เช่น กางเกงผ้าอ้อม, เสื้อให้นมบุตร, กักน้ ามัน, นวัตกรรมเท้าที่สาม, หมอนหนุนและ
พลาสติก  หุ้มเบาะหุ้มเบาะจากถุงน้ ายาล้างไต,I Farm I Herbal นวัตกรรมที่น าเทคโนโลยี AI มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับรดน้ าสวนสมุนไพร แปลงผักและพัฒนาระบบน้ าแบบ air way มาใช้ตั้ง
เวลาเปิด-ปิด อัตโนมัติ สั่งการผ่าน Smart Phone ใช้ภายในโรงพยาบาล , อุปกรณ์ฝึกขยายปอด 
Home use,

๖



โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ในแต่ละวันมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การเกิดขยะ ส่ิงปฏิกูล 
น้ าเสีย รวมไปถึงการใช้พลังงานด้วย ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืน มุ่งสู่รมณียสถาน ได้ก าหนด
เป้ าหมายในปี งบประมาณ พ .ศ. 2564 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus 
จ านวน 7 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน          
เฉลิมพระเกียรติที่ด าเนินการโรงพยาพยาบาล                         
สีเขียวสู่รมณียสถาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลเทพรัตน                   
เวชชานุกู ล เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ       
๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา 

การด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
พบว่า โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                   
ทั้ง 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก plus จ านวน 7 แห่ง 
ได้แก่ 1)โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 2) โรงพยาบาล

ทั้ง 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก plus จ านวน 7 แห่ง ได้แก่               
1 ) โ ร งพยาบาล เทพรั ตน เ วชชานุ กู ล                   
เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา 2) โรงพยาบาล                        
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                  
3) โรงพยาบาลนาวั งเฉลิมพระเกี ยรติ                    
80 พรรษา 4) โรงพยาบาลพระทองค า                           
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   5) โรงพยาบาล                       
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   
6) โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา และ 7) โรงพยาบาลย่ี งอ                            
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ 1) โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๒) โรงพยาบาลเขาชะเมา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาล
หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา

๗



กองยุ ท ธศาสตร์ แล ะแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง 
ได้ร่วมกันจัดท าแนวทางการด าเนินงาน
โรงพยาบาลสีเขียว สู่รมณียสถานเพ่ือให้การ
พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสีเขียว   
สู่รมณียสถาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เพ่ือให้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
แ ล ะหน่ ว ย ง าน อ่ื นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  น า ไ ป
ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า รป รั บ ภู มิ ทั ศ น์ ข อ ง
โรงพยาบาลให้ เป็นโรงพยาบาลสีเขียว        
สู่รมณียสถาน ประชาชนผู้มารับบริการได้รับ
บริการที่ร่มรื่น สะอาด สะดวก และสบาย 
รวมถึ งการเป็นแหล่ง เรี ยนรู้ ทางนิ เวศ
ธรรมชาติให้แก่ประชาชนในพื้นที่

โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน
โรงพยาบาลสีเขียวสู่รมณียสถาน ประกอบด้วย 
4 ส ดังนี้ (1) เสียง (Sound) หมายถึง เสียง
ที่สามารถท าให้เกิดความรื่นรมย์และช่วย

ที่สามารถท าให้เกิดความรื่นรมย์และช่วย
เยียวยาในโรงพยาบาล (2) ส่ิงแวดล้อม 
(environment) หมายถึง การสร้างบรรยากาศ
ทั้งภายนอกและภายในอาคารโรงพยาบาล 
ที่ร่มรื่นและรื่นรมย์ โปร่งสบาย ท าให้ผู้มา
รับบริการสบายกาย สบายใจ (3) สังคม 
(Community) หมายถึง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนให้มีความเป็นเจ้าของร่วมกันกับ
โรงพยาบาลเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน (4) สร้างการ
เรียนรู้ (Knowledge) หมายถึง โรงพยาบาล
เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน ตาม
บริบทของพื้นที่และถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การวัดผลคือ โรงพยาบาลชุมชน
เฉ ลิมพระ เกียรติมี พื้ นที่ สี เ ขียวบนดิน
มากกว่า ร้อยละ 50 และมีพ้ืนที่ สีเขียว           
บนอาคาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

๘



ก า ร ส า ร ว จ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ข อ ง
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง 
แบ่งออกเป็นพื้นที่ สีเขียวบนดินและพื้นที่           
สีเขียวบนอาคาร ดังนี้

1) พื้นท่ีสีเขียวบนดิน มีโรงพยาบาล                
ที่มีพื้นที่สีเขียวบนดินมากกว่า ร้อยละ 50 
จ านวน ๘ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
(ร้อยละ 74.12) โรงพยาบาลวัดจันทร์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ร้อยละ 100) 
โ ร งพยาบาล เสา ไ ห้ เ ฉ ลิ มพระ เกี ย รติ             
๘๐ พรรษา (ร้อยละ 55.11) โรงพยาบาล                
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
(ร้อยละ 74.99) โรงพยาบาลเขาชะเมา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ร้อยละ 100) 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ           
๘๐ พรรษา (ร้อยละ 57.20) โรงพยาบาล
หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
(ร้อยละ 70.7) และโรงพยาบาลย่ีงอ               
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ร้อยละ 76)

และมีโรงพยาบาลที่มีพื้นที่สีเขียว  
บนดินน้อยกว่าร้อยละ 50 จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ    
๘๐ พรรษา (ร้อยละ 44.74) โรงพยาบาล
พระทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
(ร้อยละ 15) และโรงพยาบาลพนมดงรัก
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ร้อยละ 6.48) 

2)  พื้ น ท่ี สี เขี ยวบนอำคำร 
โรงพยาบาลที่ มี พื้ นที่ สี เ ขี ยวบนอาคาร         
มากกว่าร้อยละ 30 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ            
๘๐ พรรษา  (ร้ อยละ  47.43)  และ
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ              
๘๐ พรรษา (ร้อยละ 38.79)

โ ร งพยาบาลที่ มี พื้ นที่ สี เ ขี ยว             
บนอาคาร ระหว่างร้อยละ 10 - 30 จ านวน 
3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา (ร้อยละ 19.55) โรงพยาบาล
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
(ร้ อยละ 23.07 ) และโรงพยาบาล              
พระทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
(ร้อยละ 10.07)

และโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ สีเขียว             
บนอาคารน้อยกว่าร้อยละ 10 จ านวน 6 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา (ร้อยละ 5.74) โรงพยาบาล           
วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา                
(ร้อยละ 6.14) โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา (ร้อยละ 0.42) โรงพยาบาล
เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
(ร้อยละ 0.68) โรงพยาบาลหาดส าราญ 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ร้อยละ 3.75) 
และโรงพยาบาลย่ี งอเฉลิมพระเกี ยรติ           
๘๐ พรรษา (ร้อยละ 6.02)

๙



๑๐



ตามแนวทางการด าเนินงาน 4 ส. สรุปได้ดังนี้ 

1) เสียง ภายในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการเปิดเสียงตามสายส าหรับ
บ าบัดคนไข้ เปิดเป็นช่วงเวลาเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย และยังมีเสียงจากธรรมชาติ          
เช่น เสียงนก เสียงน้ าตก เสียงน้ าไหล เป็นต้น

2) ส่ิงแวดล้อม โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ได้ปรับภูมิทัศน์สวยงาม
ผสมผสานดอกไม้และผักกินได้ สวนน้ าตกและบ่อปลา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับ
ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่

3) สังคม โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ให้ผู้รับบริการ จิตอาสา 
ส าหรับเยียวยาผู้ป่วย และพื้นที่ในการพบปะแลกเปล่ียนความคิดจากชุมชนสู่ชุมชน

4) สร้ำงควำมรู้ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ให้ปราชญ์ชาวบ้าน
พบปะ ถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นแห่งเรียนรู้ทางระบบบนิเวศน์ ต้นไม้ในสวน
พร้อม QR code สามารถสแกนอ่านรายละเอียดของต้นไม้

๑๑



ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง 
ความรู้ แรงจูงใจ และความสามารถของ
ประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และ
ประยุกต์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เพ่ือ
พิจารณาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในตลอดช่วงอายุ  ซ่ึ งตั ว ช้ี วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ได้ก าหนดให้ โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมีการด าเนินการสร้าง 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มปกติ และ
กลุ่มเ ส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย             
1 เรื่อง ต่อโรงพยาบาล

ซ่ึงในปีงบประมาณ พ .ศ .2564 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  ไ ด้
ด าเนินการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและ
การป้องกันโรค แต่เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 การจัดการ
ประชุม หรือ อบรมให้ความรู้จึงท าได้ยาก 
ประกอบกับมาตรการ Social Distancing
ของภาครัฐ การด าเนินงานจึงเน้นไปในเรื่อง
การคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง           
ในพื้นที่โโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                         
เป็นหลัก ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน 
Health literacy คัดกรองภาวะสุขภาพของ
ประชาชน เ พ่ือน ามาวิเคราะห์วางแผน          
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

๑๒



การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ขับเคล่ือนการท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน            
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ซ่ึงมีความร่วมมือใน 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การดูแลผู้สูงอายุ  
2) การก าจัดขยะและสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 3) การลดอุบัติเหตุ 4) อาหารปลอดภัย      
5) การดูแลแม่และเด็ก วัยรุ่น 6) ยาเสพติด 7) โรคไม่ติดต่อ และ 8) โรคติดต่อ และ
ก าหนดตัวช้ีวัดโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ให้มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อย่างน้อย 3 ประเด็น (ร้อยละ 100)

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ            
โรค COVID-19 การด าเนินงาน พชอ. ในพื้นท่ีโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จึงเน้น    
โรค COVID – 19 เป็นหลัก โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 3 กิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้             

1) กิจกรรมการสร้างความรู้ในการป้องกันโรคให้กับประชาชนในชุมชน 
2) กิจกรรม ตั้งจุดเฝ้าระวัง คัดกรองก่อนเข้าภายในพื้นที่ และลงพื้นที่คัดกรอง

ภายในหมู่บ้าน             
3) กิจกรรมการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ของโรงพยาบาลชุมชน               

เฉลิมพระเกียรติ  ทั้ง 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.358 โดยด าเนินการฉีดไปแล้วทั้งส้ิน 
256,301 เข็ม  แบ่งเป็นเข็มที่หนึ่ง 150,213 เข็ม และเข็มที่สอง 106,088 เข็ม 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

๑๓



เป้าหมายการพัฒนาด้านคุณภาพ    
การ ใ ห้บริ การของโรงพยาบาลชุมชน                    
เฉลิมพระเกียรติ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ
บริการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านการ               
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่  3   
(ร้อยละ 100)  โดยผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโรงพยาบาล
จ านวน 10 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA
ขั้ นที่  3 และต่ออายุการรับรอง (Re –
Accreditation) จ านวน 7 แห่ง คือ โรงพยาบาล                            
เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา (r5) ,
โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา                     
(r2), โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา (r1), โรงพยาบาลเบญจลักษ์

๘๐ พรรษา (r1), โรงพยาบาลเบญจลักษ์
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (r1), โรงพยาบาล           
นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (r1e) 
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา (r1e) และโรงพยาบาลเทพรัตน              
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
(3e) มีโรงพยาบาลจ านวน 3 แห่ง ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HAขั้น 3 ในปีงบประมาณนี้ 
ได้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ,  โรงพยาบาลเขาชะเมา 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
และมีโรงพยาบาลจ านวน 1 แห่ง ผ่านเกณฑ์             
HA ขั้นที่ ๒ คือ โรงพยาบาลหาดส าราญ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำมมำตรฐำน HA

๑๔



2) โครงกำรพัฒนำและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน
ต่าง ๆ เช่น LA, ISO, MOPH-DMSc ก็ถือว่า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการตามที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด ซ่ึ งตาม                        
แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนดเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                                            
ผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ                 
ทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ                        
ยอมรับ (LA, ISO, MOPH-DMSc) (ร้อยละ 100) 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาล                
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

โรงพยาบาลที่ ผ่ านการรั บรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LA) จ านวน           
3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล                           
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, และ โรงพยาบาล
เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา

โรงพยาบาลอยู่ ระหว่างขอต่ออายุ         
การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LA)
จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา, โรงพยาบาล                 
เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ 
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ                  
80พรรษา

โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LA) จ านวน 
5 แห่ง  ไ ด้แก่  โรงพยาบาลวัดจันทร์                
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, โรงพยาบาล
เสาไ ห้ เฉ ลิมพระ เกี ยรติ  80 พรรษา 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  โรงพยาบาลหาดส าราญ      
เ ฉ ลิ มพระ เ กี ย รติ  ๘๐  พรรษา  และ
โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลที่ ผ่ านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (MOPH) มี
เพียง ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

๑๕



3) โครงกำรพัฒนำและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยโรงพยำบำลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ  ได้ก าหนดเกณฑ์การวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (ร้อยละ 100) พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11แห่ง มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (X-RAY) 
มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลเสาไห้                 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาล             
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับรอง
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มีจ านวน 9 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิม

ได้ แก่  โรงพยาบาลเทพรั ตนเวชชานุ กู ล            
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, โรงพยาบาลวัดจันทร์
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล                         
เขาชะเมาเฉลิมพระเกี ยรติ  ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ                     
๘๐ พรรษา ,  โรงพยาบาลพนมดงรั ก                            
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล                        
เบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ                    
๘๐  พ ร รษ า  แ ล ะ โ ร งพ ย าบ าล ย่ี ง อ                   
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ทั้ งนี้ มี โ รงพยาบาลพนมดงรั ก                              
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไม่ผ่านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เนื่องจากไม่มี
นักรังสีเทคนิค

๑๖



4) โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว
เ ค รื อ ข่ ำ ย ขอ ง โ ร งพยำบำลชุ ม ชน               
เฉลิมพระเกียรติ  ได้ก าหนดเกณฑ์การวัด               
ต า ม แ ผน ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ฯ  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (ร้อยละ 80) 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล              
เครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ    
ทั้ง 11 แห่ง มีจ านวน 77 แห่ง ผ่านเกณฑ์

คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาว จ านวน 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
79 ทั้งนี้  พบว่า มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเครือข่ายของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 5 แห่ง                
ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว
ครบทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โ ร งพยาบาลนาวั ง เ ฉ ลิมพระ เกี ย รติ                
๘๐ พรรษา ,  โรงพยาบาลพนมดงรัก                   
เฉ ลิมพระ เกี ยรติ   ๘๐ พรรษา  และ
โ ร ง พ ย าบ า ล ย่ี ง อ เ ฉ ลิ มพ ร ะ เ กี ย ร ติ                 
๘๐ พรรษา

๑๗



3.๓.๒ โครงกำรพัฒนำสู่ควำมเปน็เลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) ๘ สำขำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่
พัฒนาเป็นศูนย์เช่ียวชาญทางตา โดยมี
โ ร งพยาบาลนาวั ง เ ฉ ลิมพระ เ กียรติ               
๘๐ พรรษา เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2564 จ านวน  8 แ ห่ง  ไ ด้แก่ 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ              
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ,  โรงพยาบาลเขาชะเมา             
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ,  โรงพยาบาลเบญจลักษ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล
หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  ๘ ๐  พ ร ร ษ า , 
โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐  พรรษา  และ โ ร งพยาบาล ย่ี งอ             
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ปั จจุ บั นมี โรงพยาบาลชุ มชน               
เฉลิมพระเกี ยรติ ที่ เป็ นศู นย์ เช่ี ยวชาญ               
ทางตา จ านวน 9 แห่ง ให้บริการประชาชน           
ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 6,667 ราย 
ให้บริการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก 
เหลือเพียง 2 โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนา ได้แก่ โรงพยาบาล      
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ             
๖๐ พรรษา และโรงพยาบาลห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

1) โครงกำรพัฒนำศูนย์เช่ียวชำญทำงตำของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

๑๘



3) โครงกำรพัฒนำศูนย์เชี่ยวชำญทำงผิวหนัง               
ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                                
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 9 แห่ง 
เป็นศูนย์เช่ียวชาญทางด้านผิวหนัง ได้แก่ 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐  พรรษา ,  โ ร งพยาบาลวั ด จั นทร์            
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,โรงพยาบาล
เสาไห้ เฉ ลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา , 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ    
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ                     
๘๐ พรรษา ,   โรงพยาบาลพนมดงรัก               
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล
พระทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ    
๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ            
๘๐ พรรษา ให้บริการประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 2,894 ราย

2) โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรผู้ป่วยโรคไต
แบบไร้รอยต่อที่เป็นเลิศของโรงพยำบำล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  การด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ                 
๖๐ พรรษา สามารถให้บริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD), โรงพยาบาล
เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
สามารถให้บริการล้างไตทางช่องท้องได้ 
(CAPD Clinic)  และ โรงพยาบาลชุมชน             
เฉลิมพระเกียรติ อีก 9 แห่ง ให้บริการ CKD
Clinic ให้บริการประชาชนกว่า 8,851 ราย

๑๙



4) โครงกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง    
ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลผู้ ป่ วยประคับ                   
ประคอง จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล                 
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา,
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกี ยรติ                    
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ   
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ               
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ผลการด าเนินงาน โรงพยาบาล                
ชุ มชนเฉลิ มพระเกี ยรติ ให้ บริ การผู้ ป่ วย                         
แบบประคับประคองในพื้นที่กว่า 562 ราย

5) โครงกำรดูแลผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลัน  
ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ              
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสามารถ      
พัฒนาศูนย์ เช่ียวชาญด้านผู้ ป่ วยระยะกึ่ ง
เฉียบพลัน จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล                  
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา,
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ                 
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ผลการด าเนินงาน โรงพยาบาล
เป้าหมายทุกแห่ง สามารถด าเนินการพัฒนา  
ระบบส่งต่อบริการและการเข้าถึงของผู้ป่วย               
ระยะกึ่งเฉียบพลันได้ และสามารถให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่กว่า 276 ราย 

๒๐



6) โครงกำรพัฒนำคลินิกผู้สู งอำยุของ
โรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ           
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สามารถพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ ให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ จ านวน 8 
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, โรงพยาบาล
วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ,
โ ร งพยาบาล เสา ไ ห้ เ ฉ ลิมพระ เกี ย รติ                 
๘๐ พรรษา ,  โ ร งพยาบาล เขาชะ เมา                
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา, โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระ

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา , โรงพยาบาลหาดส าราญ 
เฉ ลิมพระ เ กี ย รติ  ๘๐  พรรษา  และ
โ ร ง พ ย าบ า ล ย่ี ง อ เ ฉ ลิ มพ ร ะ เ กี ย ร ติ              
๘๐ พรรษา ผลการด าเนินงาน สามารถ
ด า เนินการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน                
เฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง จัดบริการคลินิก
ผู้สูงอายุและให้บริการผู้สูงอายุติดบ้าน              
ติดเตียง ในพื้นที่กว่า 911 ราย 

6) โครงกำรพัฒนำคลินิกผู้สูงอำยุของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ           

๒๑



7) โครงกำร One-stop dental service ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็น

ศูนย์ทันตกรรม ได้ทั้งส้ิน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ               
๖๐ พรรษา,โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลห้วยกระเจา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเบญจลักษ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ
โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผลการด าเนินงาน โรงพยาบาลชุมชน              
เฉลิมพระเกียรติสามารถให้บริการรักษารากฟัน ท าฟันปลอมและบริการอ่ืน ๆ เช่น ขูด อุด 
ถอน มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการกว่า 40,514 ราย

๒๒



8) โครงกำรพัฒนำคลินิกพัฒนำกำรเด็กของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

สามารถพัฒนาคลินิกพัฒนาการเด็กได้ จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน           
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ                 
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ             
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลหาดส าราญ                        
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ผลการด าเนินงาน โรงพยาบาลเป้าหมายทุกแห่งสามารถด าเนินการพัฒนาคลินิก
พัฒนาการเด็กได้ สามารถจัดบริการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0 – ๕ ปี ในพื้นที่
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ กว่า 3,398 ราย

๒๓



สถานการณ์ปัจจุบันจากการส ารวจ
ข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                 
ทั้ง 11 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564             
มีจ านวนยอดผู้ป่วยสะสม 11 โรงพยาบาล 
มีจ านวน 6,๘๔๒ ราย รักษาตัวอยู่ ๔๑๖ ราย  
หายป่วยสะสม ๖,๓๘๘ ราย  เสียชีวิตสะสม 
38 ราย จ าแนกการรักษาตัวในโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลสนามมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล มีผู้ป่วย
สะสม จ านวน ๒,832 ราย รักษาตัวอยู่ 
227 ราย หายป่วยสะสม 2,57๐ ราย 
เสียชีวิตสะสม ๓๕ ราย ๒) รักษาผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสนามมีผู้ป่วยสะสม จ านวน 
4,010 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 189 ราย 
หายป่วยสะสม 3,818 ราย เสียชีวิต 3 ราย

โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยสะสมมาก
ที่สุด คือ โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 1,994 ราย, 
โ ร งพยาบาล เสา ไ ห้ เ ฉ ลิมพระ เกี ย รติ             
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 1,369 ราย, 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 1,088 ราย, 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 628 ราย , 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ    
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 375 ราย , 

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 525 ราย , 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 491 ราย ,
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ             
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 403 ราย , 
โ ร งพยาบาลนาวั ง เ ฉ ลิมพระ เกี ย รติ        
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 240 ราย , 
โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ            
๘๐ พรรษา มี ผู้ ป่ วยสะสม 74 ราย , 
โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา มีผู้ป่วยสะสม 30 ราย, ส่วน
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา ไม่พบผู้ป่วย

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ          
ทุกแห่ง ผ่านประสบการณ์ในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม บางแห่งมีโรงพยาบาล
สนาม 2-3 แห่ง และบางแห่งยุติการจัดตั้ง
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ยกเว้นโรงพยาบาล         
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ทั้งนี้โรงพยาบาลทั้งสองแห่งได้
ส่งบุคลากรเข้าไปให้บริการ ณ โรงพยาบาล
สนามของจังหวัดเชียงใหม่  

9) โครงการให้บริการรกัษาผู้ป่วย COVID – 19
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ด้านบุคลากร ระหว่างให้บริการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID – 19 ไม่พบ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                        
ติดเชื้อ COVID – 19 จากการให้บริการ และ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ทุกแห่ง ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 อยู่ที่
ร้อยละ 97 – 100

ด้านการให้บริการวัคซีน ประชากรใน
พื้นที่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ           
ทั้ง 11 มีจ านวน 344,692 ราย ให้บริการ
ฉีดวัคซีนทั้งส้ิน 256,301 เข็ม แบ่งเป็น 
วัคซีนเข็มที่ 1 จ านวน 150,213 เข็ม และ
เข็มที่ 2 จ านวน 106,088 เข็ม คิดเป็น                 
ร้อยละ 43.58 ของจ านวนประชากร โดย
โรงพยาบาลที่มีความครอบคลุมในการฉีด
วัคซีนในกลุ่มผู้สู งอายุที่มีอายุมากกว่า      
60 ปีข้ึนไป หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วย 7 กลุ่ม
โรค เรื้ อรั ง  (กลุ่ ม608)  มากที่ สุ ด  คือ 
โ ร งพยาบาล เสา ไ ห้ เ ฉ ลิมพระ เกี ย รติ                   
80 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 92.29 และ
โรงพยาบาลที่น้อยที่สุดคือ โรงพยาบาล               
เทพรัตนเวชชานุกูล  เฉ ลิมพระเกียรติ             
60พรรษา คิดเป็นร้อยละ 22.45

ข้อมูลห้องฉุกเฉินที่ มี ห้ องแยกโรค             
ความดันลบโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ทั้ง 11 แห่ง เพ่ือให้บริการรักษาผู้ป่วยโรค                      
ติดเชื้อ COVID – 19 พบว่า โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มี ห้องแยกโรค
ความดันลบ ได้แก่  โรงพยาบาลนาวัง                
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล                    
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ได้รับสนับสนุนจากชมรมแพทย์ชนบท, และ
เงินบริจาคจากเครือข่ายของท่านองคมนตรี
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ที่บริจาคให้
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11แห่ง
แห่งละ 300,000 บาท มีโรงพยาบาล  2 แห่ง                 
ทีจ่ะน าเงินบริจาคส่วนนี้ จัดท าห้องแยกโรค 
ฯ คือ โรงพยาบาล วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ                         
๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลพระทองค า                           
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ส่วนโรงพยาบาล            
ที่ยังไม่มีห้องแยกโรคฯได้แก่ โรงพยาบาล
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิ มพระเกี ยรติ
๘๐ พรรษา ,  โรงพยาบาลเบญจลักษ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาล                   
หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา
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เป้าหมายของการสร้างโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรแห่งความสุข และสร้างคนดีมี
คุณภาพให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล อาทิ โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
บุคลากร โครงการจิตอาสา และโครงการ Healthy Work Place ส าหรับค่าเฉล่ียคะแนน
ความสุขของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ตามตัวช้ีวัดเกณฑ์ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขของโรงพยาบาลชุมชน                 
เฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 70 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขของโรงพยาบาลชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติภาพรวม ร้อยละ ๕๒ .๙๖ ไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อวิเคราะห์รายมิติ               
ด้านความสุข พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ Happy Money
ร้อยละ 54.3 ล าดับที่สอง คือ Happy Relax ร้อยละ 57 และค่าเฉล่ียคะแนนความสุข
ที่มีค่าเฉล่ีย มากที่สุด คือ Happy Heart ร้อยละ 66.3

โครงกำรสร้ำงควำมสุขให้กับบุคลำกรของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

หมำยเหตุ : รพก.หำดส ำรำญ และ รพก.เบญจลักษ์ ยังไม่ได้ด ำเนนิกำรประเมนิ Happinometer
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
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3.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4
ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) 



3.๕ ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 
๓.5.1 โครงกำรโรงพยำบำลคุณธรรม

การด าเนินการโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
สามารถแบ่งออกได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

2) ด้ำนควำมมีวินัย เช่นสวมหมวก
นิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับ ข่ี
ยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎจราจร 
และท าความสะอาดโรงพยาบาลและ
ปฏิบัติต่อคนไข้ด้วยจิตใจบริการ

1) ด้ำนควำมพอเพียง เช่น ปลูกผัก
ปลอดสารเคมีเพ่ือน ามาประกอบอาหาร
ให้กับผู้ป่วยใน จ าหน่ายแก่เจ้าหน้าที่ และ
การรณรงค์ประหยัดพลังงานและใ ช้

พลังงานทดแทน
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3.๕ ยุทธศำสตร์ที่ 4
บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 

3.ด้ ำนควำมซื่ อสัตย์สุ จริต
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ             
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ ITA ต่อต้านการทุจริต              
และไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และจัดกิจกรรม
ทางศาสนาเป็นประจ า

4.ด้ำนควำมมีน้ ำใจและจิตอำสำ         
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการแพทย์
เบื้องต้น ให้ประชาชนด้วยงบประมาณ
ส่วนตัว จัดกิจกรรมปันน้ าใจ, ร่วมพัฒนา
ชุมชน ,มอบยาสามัญประจ าบ้ าน ,           
มอบทุนการศึกษา
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๓.5.2 โครงกำร Smart Hospital

1)  Smart Place โรงพยาบาล                
ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ  ด าเนินการด้าน               
Smart Place ผ่านเกณฑ์ทุกโรงพยาบาล 

2) Smart Tool โรงพยาบาล
ชุมน เฉ ลิมพระ เกี ยรติ  ด า เนิ นการ      
ผ่านเกณฑ์ Smart tool ครบทุกแห่ง

3) Smart Service มีโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ ผ่านเกณฑ์ 
Smart Service จ านวน 10 แห่ง มีเพียง 
1 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ คือ โรงพยาบาล
หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การด าเนินการโครงการโรงพยาบาล Smart Hospital ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564            
มีโรงพยาบาลน าร่องท่ีจะด าเนินงาน Smart Hospital โดยมีโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ได้แก่ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลเบญจลักษ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สามารถแบ่งการด าเนินงาน Smart Hospital ภาพรวมของ
โรงพยาบาล   ทั้ง 11 แห่ง ได้ 4 ด้าน ดังนี้

4) Smart Outcome Smart Hospital 
มีโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน     
4 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ โรงพยาบาลเสาไห้
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, โรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ            

๘๐ พรรษา ดังภาพที่
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๑.Smart Place
พัฒนารูปแบบระบบบริการ เ ดิมของ
โรงพยาบาลให้มีความทันสมัยมุมมอง
ใ ห ม่ ๆ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ More than
A Hospital ให้บริการเสมือนการเข้ารับ
บริการของโรงแรม (Hospitel) ทั้งมุมมอง 
ความสะอาด สะดวกและสบาย โดยน า
เ กณ ฑ์ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  G&C Hospital
มาประเมิน

๒. Smart Tools
- ตู้ Kios ลงทะเบียนเข้ารับบริการ และตู้ช าระ
เงินอัตโนมัติ Payment
- Vital sign ความดั น  อุณหภู มิ  น้ าหนั ก 
ส่วนสูง และ BMI Link เข้าระบบ HosXP
- Smart TV แสดงส าดับคิว ทั้งจุดซักประวัติ 
เข้าห้องตรวจ และรับยา
- ระบบปฏิบัติการ HosXP xE และ HosOffice
ส าหรับ Back Office

๓. Smart Service
- ยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชน/การสแกนใบหน้า ผ่านระบบระบบ Kios
และช าระเงินบริการอัตโนมัติผ่านตู้ Payment

- ใช้ chart Digital แทนกระดาษ  บันทึกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบ 
การสั่งการการรักษาและบันทึกการรักษาต่างๆ ได้ทันที

๔. Smart Outcome & Hospital
- ลดเวลารอคอยของผู้รับบริการ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ใช้โปรแกรม Dashboard ในการก ากับ ติดตามและประเมินผลมาใช้ส าหรับผู้บรหิาร
เพ่ือ Monitor ผลลัพธ์ ทรัพยากร แบบ real time

๓๑

โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส 
เป็นโรงพยาบาลต้นแบบการพัฒนาสู่ Smart Hospital โดยมีหลักการ ดังนี้



การปรับ เป ล่ียนอง ค์กรใ ห้ เป็ น 
Digital Workplace ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง อ ง ค์ ก ร  
Digital Backoffice เป็นระบบแรกที่น ามาใช้
ในโรงพยาบาลแห่งนี้ โรงพยาบาลยกเลิก
เอกสารกระดาษทั้งหมดใช้การสแกน
แทนการมาลงชื่อปฏิบัติงาน การขอลา 
ขอใช้รถราชการ การขอใช้ห้องประชุม 
การรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียง และอ่ืน  ๆ
ใช้เพียงสมาร์ตโฟนของเจ้าหน้าที่ในการ
ลงข้อมูลเหล่านี้ ในขณะที่หัวหน้างานหรือ
ผู้บริหารสามารถอนุญาต /อนุมัติ ผ่าน
สมาร์ทโฟนหรือ iPad ได้ทุกที่ทุกเวลา
เช่นเดียวกัน รวมถึงระบบงานสารบรรณ 
อาทิ เ ช่น  หนั ง สือ เ ข้ า-ออก  หนั ง สือ
ประกาศต่าง ๆ ผู้บริหารสามารถท างาน
ด้วย iPad ได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นเดียวกับ
ระบบการให้บริการส าหรับผู้รับบริการ  
ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ((smart OPD
และ smart IPD) 

และ smart IPD) ยกเลิกระบบกระดาษ 
หันมาใช้เทคโนโลยีแทน ที่นี่ใช้เพียงบัตร
ประจ าตัวประชาชนในการมาใช้บริการ  
มีระบบนัดออนไลน์ ใช้สมาร์ททีวีแสดง
และเรียกผู้รับบริการ ในขณะที่ระบบ
ผู้ป่วยในแพทย์สามารถตรวจคนไข้ด้วย 
iPad และติดตามและสั่งการรักษาด้วย 
iPad ได้ตลอดเวลาทุกที่ 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ         
ที่ เหลืออีก 10 แห่ง อยู่ระหว่างการ
ด าเนิ นการโดยได้ รั บการสนั บสนุ น                 
จากมูลนิธิ เทพรัตนเวชชานุกูล ในการ
จัดหาและติดตั้งระบบ Smart Hospital
ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใน
การลงทะเบียนรับบริการทางแพทย์             
โดยเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบของกระทรวง
สาธารณสุข ( MOPH Connect ) เพ่ือเข้าถึง
บริการข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที

๓๒
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รพ. รำยกำร
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำร

จัดซ้ือ

1.รพ.วัดจันทร์ ฯ
เคร่ืองเอกเรยท์ั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA

แบบแขวนเพดาน
1,750,000 1,650,000

2.รพ.เทพรัตน ฯ
เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล       

ในชอ่งปาก
400,000 400,000

3.รพ.เสาไห้ ฯ ระบบ Smart Hospital 2,691,000 2,427,500

4.รพ.ห้วยกระเจา ฯ
เคร่ืองเอกเรยฟ์ันและเคร่ืองอ่านและแปลง

สัญญาณข้อมูลภาพเอกเรยเ์ป็นระบบดิจติอล
789,750 789,750

5.รพ.เขาชะเมา ฯ 

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและ

สัญญาณชพี 4 พารามิเตอร ์ระบบรวมศูนย ์

ไม่น้อยกวา่ 4 เตียง

1,000,000 900,000

6.รพ.นาวัง ฯ ระบบ Smart Hospital 2,691,000 2,427,500

7.รพ.พระทองค า ฯ ระบบ Smart Hospital 2,691,000 2,427,500

8.รพ.พนมดงรัก ฯ ระบบ Smart Hospital 2,691,000 2,427,500

9.รพ.เบญจลักษ์ ฯ ระบบ Smart Hospital 2,691,000 2,427,500

10.รพ.ยี่งอ ฯ
- เคร่ืองให้ความอบอุ่นและชว่ยชวีิตทารกแรกเกดิ 500,000 450,000

- เตียงคลอดไฟฟ้า 300,000 270,000

11.รพ.หาดส าราญ ฯ เคร่ืองเอกเรยเ์คลื่อนที่ 1,300,000 1,200,000

รวมทั้งสิ้น 19,794,700 18,097,250

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ ทั้งส้ิน 12 รายการ 
วงเงินงบประมาณ 19.8 ล้านบาท  รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ให้การสนับสนุน ประจ าปี พ.ศ.2564 ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 รำยกำรท่ีได้รับกำรสนันสนนุงบประมำณจำกมูลนิธิเทพรัตนเวชชำนุกูล ปี 2564

๓๔



1.ระบบ Smart Hospital ด ำเนินกำรในโรงพยำบำลน ำร่อง 5 แห่ง  ได้แก่ 
โรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ, โรงพยำบำลนำวังเฉลิมพระเกียรติ        
๘๐ พรรษำ, โรงพยำบำลพระทองค ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ, โรงพยำบำล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ และ โรงพยำบำลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษำ

๓๕



๒.๑ เคร่ืองแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล DR พร้อมระบบ PACS
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผลการด าเนินงาน : ใช้โปรแกรม drop box ส่งภาพถ่ายทางรังสีแทนการใช้แผ่นซีดี           
ลดระยะเวลาการขอรับภาพถ่ายทางรังสีของผู้ป่วยที่น าส่งโดยรถฉุกเฉิน (Ambulance) 
ให้บริการเอกซเรย์ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  3,560 ครั้ง /ภาพถ่ายทางรังสี 6,121 ภาพ /
การส่งต่อภาพรังสี ไปยัง รพ.อ่ืน ๆ 311 ครั้ง

โรงพยาบาลหาดส าราญ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผลการด าเนินงาน : ให้บริการ
ตรวจผู้ป่วย PUI ในพื้นที่จัดไว้เฉพาะ
แยกจากผู้ป่วยทั่วไป 

๒.๒ เคร่ืองเอ็กซเรย์เคล่ือนท่ี  

ผลการด าเนินงาน : ลดการใช้
น้ ายาเคมี สามารถเก็บไฟล์ดิจิทัล
แล ะ ช่ ว ยลดการ ใ ช้ ก ร ะดาษ              
ช่วยให้ภาพรังสีที่ ไ ด้มีคุณภาพ 
และเก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไว้ได้
นานโดยไม่เส่ือมคุณภาพ

๒.๓ เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็ดิจิตอลในช่องปาก

๓๖



3. เครื่องติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและสัญญำณชีพ
โรงพยำบำลเขำชะเมำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน : ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องการติดตามสัญญาณชีพต่อเนื่อง 

4. เตียงคลอดไฟฟ้ำและเคร่ืองให้ควำมอบอุ่น
โรงพยำบำลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ
ผลกำรด ำเนินงำน : เตียงคลอดไฟฟ้าซ้ือทดแทน
เตียงคลอดเดิม เครื่องให้ความอบอุ่น ช่วยชีวิตทารก
แรกเกิดที่ เพียงพอต่อ อุบัติการณ์การการคลอด 
ในช่วงเวลาใกล้เคียง 

๓๗



1. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทุกแห่งบริการประชาชน
ด้วยระบบ Smart Hospital

๒. เป็นโรงพยาบาลต้นแบบนวัตกรรมแห่งความพอเพียง
3. เป็นโรงพยาบาลสีเขียวรมณียสถาน
4. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางตอบสนองบริบทของพื้นท่ี

๓๘
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คณะผูจ้ดัท ำ

คณะทีป่รกึษำ

นายแพทยเ์กียรติภมู ิ วงศร์จติ

ปลดักระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยสุ์ระ  วเิศษศกัด์ิ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารยค์ลนิกิเกียรติคณุ 

นายแพทยปิ์ยะสกล  สกลสัตยาทร

นายแพทยโ์สภณ  เมฆธน

นายแพทยส์มศกัด์ิ  อรรฆศลิป์

ดร.นายแพทยพ์งศธร  พอกเพิม่ดี

บรรณำธกิำร

ผศ.(พเิศษ) นายแพทยสุ์ภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

นายแพทยดิ์เรก  สุดแดน
รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

นางสาวปาณบดี  เอกะจมัปกะ
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

นางจริาภรณ ์ สิงหเสนี
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

คณะบรรณำธกิำร

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรตัน์เวชชานุกลู 
เฉลมิพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวดัจนัทร์
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสาไห้
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหว้ยกระเจา
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชะเมา
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาวงั
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระทองค า
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมดงรกั
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบญจลกัษ์
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดส าราญ
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยีง่อ
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บรรณำธกิำรผูช้ว่ย

นายกันตภณ  สินโพธิ์
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

นางสาวพรพรรณ  ภาครตัน์
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

นางสาวสายสุณยี์ แก้วสุภา
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน



ออกแบบรูปเล่ม

น า ย กั น ต ภณ   สิ น โ พ ธิ์
ก อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น ง า น

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ชัน้ ๔ อาคาร ๔, ๖ ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๘๘/๒๑ ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั
อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๖๒

พมิพค์รัง้ท่ี ๑ :

จดัพมิพโ์ดย: กอ ง ยุ ท ธศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผน ง า น
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตุลาคม ๒๕๖๔

ผลการด าเนินงาน
โ ร งพยาบ าลชุ ม ชน เฉลิ มพร ะ เ กี ย ร ติ
ปร ะ จ า ปี งบปร ะ ม าณ พ .ศ . ๒๕๖๔





กอง ยุทธศาสตร์แล ะ แผนง าน  
ส า นั กง านปลั ดกร ะทร วงส าธ า รณสุข


