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 “เศรษฐกิจพอเพียง…
จะท�ำควำมเจริญให้แก่ประเทศได้
แต่ต้องมีควำมเพียร แล้วต้องอดทน
ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมำก
ต้องไม่ทะเลำะกัน ถ้ำท�ำโดยเข้ำใจกัน
เชื่อว่ำทุกคนจะมีควำมพอใจได้…”

 “เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเสมือนรำกฐำนของชีวิต

รำกฐำนควำมมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสำเข็มที่ถูกตอก

รองรับบ้ำนเรือนตัวอำคำรไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้ำงจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสำเข็ม

แต่คนส่วนมำกมองไม่เห็นเสำเข็ม
และลืมเสำเข็มเสียด้วยซ�้ำไป”

พระราชด�ารัสเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541
พระราชด�ารัส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากวารสารชัยพัฒนา

ประจ�าเดือนสิงหาคม 2542

…ข้ำรำชกำรไม่ว่ำจะอยู่ต�ำแหน่งใด
ระดับไหน มีหน้ำที่อย่ำงไร
ล้วนแล้วแต่มีส่วนส�ำคัญ
อยู่ในงำนของแผ่นดินทั้งสิ้น
ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่
โดยเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ
ด้วยอุดมคติ ด้วยควำมเข้มแข็ง
เสียสละและระมัดระวัง
ให้กำรทุกอย่ำงในหน้ำที่เป็นไป
อย่ำงถูกต้องเที่ยงตรง
ด้วยควำมระลึกรู้ตัว อยู่เสมอว่ำ
กำรปฏิบัติตัวปฏิบัติงำนของตน
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชำชน
ตลอดจนควำมเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงของประเทศชำติ…”

พระบรมราโชวาท

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
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 “ปัจจุบันแม้กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขแม้ว่ำจะมีควำมก้ำวหน้ำไปไกลมำกเพียงใด
แต่ก็ยังมีผู้คนอีกมำกมำยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มีมำแต่เดิม และโรคที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน
ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงไปของสภำพแวดล้อมมลภำวะ
หรือเชื้อโรคที่พัฒนำสำยพันธุ์จนแข็งแรง สำมำรถต่อต้ำนฤทธิ์ยำ และกำรรักษำ
กำรค้นคว้ำวิจัยทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อที่จะแสวงหำควำมรู้ใหม่ในนวัตกรรมที่จะใช้ในกำรควบคุมและป้องกันโรค
กำรรักษำหรือฟื้นฟู ช่วยให้ประชำชนปลอดจำกโรค มีสุขภำพ คุณภำพชีวิตที่ดี
สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงเป็นสุข”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมวิชาการ บริษัทดุสิตกรุงเทพเวชการ  จ�ากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559



ก้ำวสู่ทศวรรษที่ 2 : 
กำรพัฒนำโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
สู่กำรสนับสนุนจำกมูลนิธิเทพรัตนเวชชำนุกูล

 (นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย)  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้ก่อตั้ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง 

ในการด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริของในหลวง

รัชกาลที่  9 โดยเป ็นโรงพยาบาลชุมชนที่สง ่างาม 

สมพระเกียรติ ด�าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงตามแนวพระราชด�าริ ตลอดจนสร้างรูปแบบ 

การบรหิารจดัการโรงพยาบาลทีด่ ีมรีะบบบรกิารสุขภาพ

ที่ดี บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน และในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง

 ในปี พ.ศ. 2560 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 

อันหาที่ สุ ด มิ ได ้  ท่ี สม เด็ จพระกนิษฐาธิ ราช เจ ้ า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธ ิ

เทพรัตนเวชชานุกูล สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชม

เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ทัง้ 10 แห่ง และโรงพยาบาล

เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  

รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 11 แห่ง และได้มีการตรวจเยี่ยม

การด�าเนินงานของโรงพยาบาลที่มูลนิธิ เทพรัตน 

เวชชานุกูลให้การสนับสนุน ตลอดจนติดตามการพัฒนา

ศักยภาพโรงพยาบาล ท้ัง 11 แห่ง โดย องคมนตรี  

รองประธานกรรมการมูลนิธิ เทพรัตนเวชชานุ กูล  

เป็นประจ�าทุกปี

 เพ่ือให้การพัฒนาโรงพยาบาลชมุชมเฉลิมพระเกยีรติ 

๘๐ พรรษา ทั้ง 10 แห่ง และโรงพยาบาลเทพรัตน 

เวชชานกุลู เฉลมิพระเกยีรติ ๖๐ พรรษา ทีม่ลูนธิเิทพรตัน

เวชชานุกูลสนับสนุนได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

และบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ประกอบกับกระทรวง

สาธารณสุขได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (พ.ศ. 2560-2564) 

มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว เห็นควรให้มีการทบทวนและ 

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน 

เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อเป็นกรอบ 

ในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้นสืบไป

 ตามที่ กองยุทธศาสตร ์และแผนงานร ่ วมกับ 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้จัดท�า

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา (พ.ศ. 2560-2564) และมีการขับเคลื่อนแผน

มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ประกอบกับใน พ.ศ. 2560  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงรับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา ให้อยู่ในการสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน 

เวชชานุกูล กองยุทธศาสตร ์และแผนงานร ่วมกับ 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง จึงได้มีการ

ท บ ท ว น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น 

เฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา (พ.ศ. 2560-2564) วเิคราะห์

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนา 

โรงพยาบาลเพื่อจัดท�าเป็นแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง (พ.ศ. 2563-

2565) ซึ่งแผนดังกล่าวให้ความส�าคัญกับกระบวนการ 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห ่ง กรมการแพทย์  

กองบริหารการสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อร่วมก�าหนดอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผน 

เพื่อมุ ่งสู ่ “โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีมี

คุณภาพเพื่อชุมชนและเป็นต้นแบบการบูรณาการหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

 การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

11 แห่ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เป็นการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยยุทธศาสตร์ 1 บวก 4  

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็น 

โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 

Hospital) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & 

Protection Excellence) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ 

(Service Excellence) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ 

(People Excellence) ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ 

ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็น 

อย่างยิง่ว่า แผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลชมุชน

เฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ. 2563-2565 ท่ีจัดท�าขึ้น 

เพื่ อ เป ็นกรอบในการแปลงแผนไปสู ่ การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การบูรณาการการท�างานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง

ค�ำน�ำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บทสรุปผู้บริหำร

 ตามท่ีโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท้ัง 11 แห่ง  
ได้ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2564 มาเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว ประกอบกับ 
ใน พ.ศ. 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล ้ า โปรดกระหม ่อม รับโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง 10 แห่ง เข้าอยู่ในอุปถัมภ์
ของมลูนธิิเทพรตันเวชชานกุลู ซ่ึงรวมกบัโรงพยาบาลเทพรตัน
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อ�าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่ รวมเป็น 11 โรงพยาบาลภายใต้การอปุถัมภ์
ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จึงจ�าเป็นต้องมีการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิพ.ศ. 2563-2565 ภายใต้
อตัลกัษณ์เดยีวกนั คอื โรงพยาบาลท่ีเป็นมากกว่าโรงพยาบาล 
“More Than A Hospital” เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาล
ชมุชนเฉลมิพระเกยีรตทิีม่คีณุภาพเพือ่ชุมชนและเป็นต้นแบบ 
การบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  
ด้วยยุทธศาสตร์ 1 บวก 4 ประกอบด้วย
 ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital) 
ประกอบด้วย 3 โครงการ 3 ตัวชี้วัด เน้นการสืบสานพระราช
ปณิธานตามแนวพระราชด�าริ และการด�าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม 
แห่งความพอเพียงและการสร้างภูมิคุ ้มกันด้านการเงิน 
ของโรงพยาบาล

 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง 
ผู ้ บริ โภค เป ็น เลิ ศ  (P revent ion Promot ion  
& Protection Excellence) ประกอบด้วย 3 โครงการ 
4 ตัวชี้วัด เน้นการส่งเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับภาคี 
เครือข่ายและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ประกอบด้วย 2 โครงการ 12 ตัวชี้วัด เน้นการพัฒนาระบบ
บริการที่มีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการและ 
การพัฒนาสู ่ความเ ช่ียวชาญเฉพาะด ้ านตามบริบท 
ของโรงพยาบาล
 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
ประกอบด้วย 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด เน้นการส่งเสริม 
ให้บุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการท�างาน
 ยุทธศาสตร ์บริหารเป ็นเลิศด ้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) ประกอบด้วย 2 โครงการ 
2 ตัวชี้วัด เน้นการเสริมสร้างศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็น 
โรงพยาบาลคุณธรรม และพัฒนาโรงพยาบาลรองรับ 
Smart Hospital
 เพ่ือให้การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์บังเกิดผล 
ในทางปฏิบัติ ได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม จึงได ้ขับเคลื่อน 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกียรติ 
พ.ศ. 2563-2565 พร้อมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี  
และก� ากับ  ติดตาม ตรวจเยี่ ยมโรงพยาบาลชุมชม
เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง



• ความเป็นมา 
ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

• การพัฒนา 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

บทที่ 1

บทน�ำ
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 กระทรวงสาธารณสขุมนีโยบายให้ประชาชน

ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลสามารถ

เข้าถึงและได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

เท่าเทียมกัน โดยในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการ

ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 ได้ก่อตัง้โรงพยาบาลชุมชนเฉลมิพระเกยีรต ิ

๘๐ พรรษาขึ้น รวมเป็น 10 แห่ง กระจายอยู่ 

ตามภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.1 ควำมเป็นมำของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 โดยมีทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลแบบน�าร่อง 

ด้านบริหารจัดการแนวใหม่และพัฒนาคุณภาพบริการ

เทียบเคียงระดับสากล ในรูปแบบของคณะกรรมการ 

โรงพยาบาลมีตัวแทนจากไตรภาคี ได้แก่ องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น ชุมชนและภาครัฐเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 

โรงพยาบาลและมีการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เพือ่เป็นต้นแบบให้กบัชมุชน ทัง้นีเ้พือ่ให้โรงพยาบาลเป็น

ของชุมชนอย่างแท้จริง ตามหลักการของโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ถือปฏิบัติร ่วมกันมาในช่วง

ทศวรรษแรกของการพัฒนา ประกอบด้วย

1. ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง โดยจัด

ระบบให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น

เจ้าของ ร่วมบริหารจัดการ ร่วมดูแลรับผิดชอบและ

สนบัสนนุกิจการต่าง ๆ  ของโรงพยาบาล โดยเน้นการ

บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

2. โรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ท�างาน 

เชื่อมโยงสอดประสานกับองค์กรอื่น องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพ

แบบองค์รวม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ระบบบริการของโรงพยาบาลเน้นงานเวชศาสตร์

ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน  

ควบคุมโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพแบบ 

องค์รวม (Holistic Health Care) ในระดับ 

ปฐมภูมิ และ ระดับทุติยภูมิ ที่เชื่อมโยงกับ รพ.สต. 

และหน่วยบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่มีในระบบ

4. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายรูปแบบ  

ทั้ งในและนอกโรงพยาบาล  เพื่อเป ิดโอกาส 

ให ้ประชาชนได้เข ้ามาร ่วมท�างานกับบุคลากร

สาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ

5. มีการบริหารจัดการที่ดี ภูมิสถาปัตย์สวยงามเป็น

ระเบียบ สิ่งแวดล้อมดีและเหมาะสม อาคารสถานที่

ได้รับการดูแลให้สะอาด สวยงามอย่างต่อเนื่อง 

และสม�่าเสมอ

 ใน พ.ศ. 2560 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้ า 

โปรดกระหม่อม รับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ทั้ง 10 แห่ง รวมกับโรงพยาบาลเทพรัตน 

เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อ�าเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็น 11 โรงพยาบาล เข้าไป 

อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล• โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

• โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี

• โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

• โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง

• โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวล�าภู

• โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์

• โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

• โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

• โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส

• โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง
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ภำพที ่1.1 แผนทีต่ัง้ของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิ11 แห่ง

โรงพยาบาลวัดจันทร์
จังหวัดเชียงใหม่
เขตสุขภาพที่ 1
ขนาด 10 เตียง
จ�านวนเตียงจริง 28 เตียง

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
จังหวัดเชียงใหม่
เขตสุขภาพที่ 1
ขนาด 60 เตียง
จ�านวนเตียงจริง 60 เตียง

โรงพยาบาลห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
เขตสุขภาพที่ 5
ขนาด 30 เตียง
จ�านวนเตียงจริง 38 เตียง

โรงพยาบาลเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
เขตสุขภาพที่ 4
ขนาด 30 เตียง
จ�านวนเตียงจริง 45 เตียง

โรงพยาบาลหาดส�าราญ
จังหวัดตรัง
เขตสุขภาพที่ 12
ขนาด 30 เตียง
จ�านวนเตียงจริง 17 เตียง

โรงพยาบาลนาวัง
จังหวัดหนองบัวล�าภู

เขตสุขภาพที่ 8
ขนาด 30 เตียง

จ�านวนเตียงจริง 30 เตียง

โรงพยาบาลพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์

เขตสุขภาพที่ 9
ขนาด 30 เตียง

จ�านวนเตียงจริง 37 เตียง

โรงพยาบาลเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

เขตสุขภาพที่ 10
ขนาด 30 เตียง

จ�านวนเตียงจริง 34 เตียง

โรงพยาบาลพระทองค�า
จังหวัดนครราชสีมา

เขตสุขภาพที่ 9
ขนาด 30 เตียง

จ�านวนเตียงจริง 30 เตียง

โรงพยาบาลเขาชะเมา
จังหวัดระยอง

เขตสุขภาพที่ 6
ขนาด 30 เตียง

จ�านวนเตียงจริง 30 เตียง

โรงพยาบาลยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส
เขตสุขภาพที่ 12
ขนาด 30 เตียง

จ�านวนเตียงจริง 44 เตียง

 ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ตามบริบท 

ของพืน้ทีโ่รงพยาบาล ไม่มยีทุธศาสตร์การพฒันาร่วมกัน จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสขุได้ก�าหนดทศิทาง 

การพฒันาโดยจดัท�าเป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2564 และได้ด�าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นระยะเวลา 3 ปี กระทรวงสาธารณสุข 

จึงเห็นควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง (พ.ศ. 2563-2565) 

เพื่อให้การพัฒนาไปอย่างมีทิศทางร่วมกันที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทตาม 

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข น�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 กำรพัฒนำโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
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บทที่ 2

สถำนกำรณ์และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนา

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
• การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญ

• การเปลี่ยนแปลงภายใน
• สถานการณ์ก�าลังคนด้านสุขภาพ

• ข้อมูลคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
• การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
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2.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ
 ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ ่านมา การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีความ

ม่ันคงและภาคการผลิตมีการปรับเปลี่ยนข้าสู่โครงสร้าง

การผลิตของประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงก็ตาม  

แต่ผลการพัฒนาในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-

2554) เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ�ากัดในการขยายตัว 

ทาง เศรษฐกิจ  การลดลงของขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคการผลิต การลงทุนทั้งภาครัฐ 

และเอกชน มีการขยายตัวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.9  

ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ในระยะต่อไป และมีแนวโน้มที่จะท�าให้เศรษฐกิจไทย  

ไม่สามารถยกระดับการพัฒนาออกจากการเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางได้

 กระทรวงสาธารณสุข ได ้ รับผลกระทบจาก 

งบประมาณภาครัฐที่จัดสรรให้ลดลง ท�าให้กระทรวง

สาธารณสุขต้องมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�าเป็น

ต้องมีการปรับตัวเพื่อไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย  

ที่เพิ่มมากขึ้น โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง (18 กรกฎาคม 2517) เป็นแนวทาง

การพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความ 

ไม่ประมาท ค�านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล  

การสร้างภูมิคุ ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และ

คุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน ประยุกต ์ใช ้ ในการสร ้าง 

ภูมิคุ้มกันทางการเงินของโรงพยาบาล ด้วยการพัฒนา 

เป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 กำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกที่ส�ำคัญ 2.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
 ประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่

สั งคมผู ้ สู งอายุ โดยสมบูรณ ์  (Ag ing  Soc iety )  

โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้า 

สู ่สั งคมผู ้สูงวัยอย ่างสมบูรณ ์ เป ็นประเทศที่สอง 

ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ โดยประชากรที่มีอายุ  

60 ปีขึ้นไป จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน หรือ 

ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 20 ปีข้างหน้า 

ใน พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงวยัจ�านวน 20 ล้านคน 

หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงวัย ส่งผลต่อภาระ 

ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข 

ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู ้สูงอายุ ตามกรอบ 

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ในผู ้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

มหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานผู้สูงอายุ 3 S ประกอบด้วย 1. Social 

Participation (ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในสงัคม) 2. Social 

Security (ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย) 3. Strong 

Health (ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง) โดยกระทรวง

สาธารณสุข ได้ด�าเนินการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุและ 

จัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนาระบบการดูแล 

ผู้สูงอายุระยาว (Long Term Care) ในชุมชนและจัดท�า

แผนรายบุคคล (Care Plan) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู ้สูงอายุ และส่งเสริมพัฒนา 

การรวมกลุ ่มและชมรมผู ้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ  

และศาสนสถานอื่น ๆ ส่งผลให้โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ ต้องมีการจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุ

แบบครบวงจร ต้ังแต่การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 

ในชุมชน การดูแลรักษาในโรงพยาบาล และการดูแล/

ฟื้นฟูต่อเนื่องในชุมชน

  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสุขภาพมีแนวโน้มจะเพิ่ม 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านดิจิทัล 

มีบทบาทมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในการด้านการรักษา

พยาบาลและชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงจากการจัดอันดับของ 

World Economic Forum ได้จัดอันดับประเทศไทย 

มีความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ  

อยู ่ ในอันดับที่  38 ในปี 2562 ดีขึ้นจากปี 2561  

ทีป่ระเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่42 จากทัง้หมด 141 ประเทศ 

และจากรายงานการส�ารวจมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 พบว่า ประชาชน

ใช้โทรศัพท์มือถอืเพิม่ขึน้จาก ร้อยละ 77.2 ใน พ.ศ. 2557 

เป็นร้อยละ 91.5

 ใน พ.ศ. 2561 ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 

34.9 เป็น ใน พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 60.8 ใน พ.ศ. 2561 

อันแสดงถึงประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ

สื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
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 กระทรวงสาธารณสขุ น�าเทคโนโลยดีจิทิลั และระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มาประยกุต์ใช้ ในการบรหิารจัดการ 

ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการ

ประชาชน ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็ว และความ

ปลอดภัย เพิ่มคุณภาพระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย  

การรักษา และการเข้าถึงข้อมูลผู้รับการรักษาสนับสนุน

ให ้ โรงพยาบาลในสังกัดเป ็น Smart Hospital  

ตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้น โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ จึงต ้องมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

และนวัตกรรมสุขภาพมาใช้ในการจัดบริการ และ 

การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน 

ในการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัย 

ทั่วถึงและเท่าเทียม

2.1.4 กำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนสภำพแวดล้อม
 ป ัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม

เสื่อมโทรมลงอันเนื่องจากการลดลงของพื้นที่ป ่าไม้ 

ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน�้า  

ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัว

ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวน 

และรุนแรงมากข้ึน และข้อตกลงระหว่างประเทศ 

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศจากภาวะโลกร้อน  

ท�าให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจก

มากขึ้นภายใต้กระแสการแข่งขันการค้าที่เข้มข้น

 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชวีติท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม บรรจุอยูใ่นแผนยทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กระทรวงสาธารณสุข 

ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้รวมใจ รณรงค ์

ลดโลกร้อน ด�าเนินงาน GREEN & CLAEN Hospital  

เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้

หลกัการสขุาภบิาลอย่างยัง่ยนืและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

โดยใช้กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN เพื่อให้

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติได้ด�าเนินการ 

ตามนโยบาย GREEN & CLAEN Hospital ร่วมกับ 

การพัฒนาโรงพยาบาลให ้เป ็นโรงพยาบาลสีเขียว  

ตามพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้โรงพยาบาลเทพรัตน 

เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ด�าเนินการ 

ปรับสภาพภูมิทัศน์ ทั้งภายในและบริเวณโรงพยาบาล  

เป ็นโรงพยาบาลสีเขียว ที่ มุ ่งเน ้นสภาพธรรมชาต ิ

ที่ร่มรื่น สวยงาม ลดการใช้พลังงาน แนวคิดภายใต้ชื่อ  

“สวนธรรมชาติบ� าบัดและสิ่ งแวดล ้อมศึกษา”  

โดยได้ผสมผสานแนวคิด 4 ส ได้แก่ 1. เสียง (Sound) 

เป็นการสร้างบรรยากาศจากเสียงธรรมชาติเพื่อการ 

ผ่อนคลาย 2. สังคม (Community) มุ ่งเน้นความ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่เป็นสังคมเอื้ออาทร 

สังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

3. สิ่งแวดล้อม (Environment) ค�านึงถึงสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่มีความเขียวขจี เป็นการเพิ่มพื้นที ่

สีเขียว ช่วยเพิ่มออกซิเจน และอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่  

4. สร้างความรู้ (Knowledge) การให้ความรู้เพื่อก่อ 

ให้เกิดจิตส�านึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  

ให้คนสามารถอยู ่ร ่วมกับป่า อย่างเก้ือกูลกัน ท�าให้ 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่เหลืออีก 10 แห่ง 

ต้องด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริฯ ต่อไป

2.1.5 ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร
 รัฐบาลมีงบประมาณที่จ�ากัดในการดูแลสุขภาพ

อนามัยประชาชน จึงท�าให้โรงพยาบาลไม่สามารถ 

ให้บริการได้อย่างทั่วถึง แม้ว่าจะมีการขยายจ�านวนเตียง

ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน ผู้รับบริการมีความคาดหวังมากที่สุดว่า  

จะได้รบัการบรกิารทีด่ทีีส่ดุของโรงพยาบาลใน ทกุ ๆ  ด้าน 

ทั้งด้านการอ�านวยความสะดวกให้ญาติมาดูแลได้อย่าง 

เตม็ท่ี ด้านการได้รบัการตรวจรกัษา อย่างละเอยีดถกูต้อง  

และด้านการให้บริการที่รวดเร็วทันเวลา ลดเวลารอคอย

ของผู้มารับบริการ

 ป ัจจุ บันโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรต ิ

มีผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น จาก 219 คนต่อวัน ใน พ.ศ. 2559 

เป็น 232 คนต่อวนั ใน พ.ศ. 2562 และผูป่้วยในเฉลีย่ เพ่ิมขึน้ 

จาก 20 คนต่อวัน ใน พ.ศ. 2559 เป็น 21 คนต่อวัน  

ใน พ.ศ. 2562 และจากการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง พบว่า ความพึงพอใจ 

ของผู ้ป่วยนอก ร้อยละ 83.49 ความพึงพอใจของ 

ผู้ป่วยใน ร้อยละ 85.89 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อย่างไร

ก็ตามโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติก็ยังต้องม ี

การพัฒนาการให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่ เช่น 

โครงการพาหมอไปหาคนไข้ ตลอดจนน�าเทคโนโลยีมาใช้

ทั้งในโรงพยาบาลและบริการทางไกล (Telehealth)  

เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ
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2.2.1. สถำนบริกำรของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
 สถานบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีทั้งหมด 11 แห่ง 340 เตียง กระจายอยู่ในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 

5, 6, 8, 9, 10 และ 12 ดังตารางที่ 2.1

ตำรำงที ่2.1 จ�านวนสถานบรกิารและจ�านวนเตยีงของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ

เขตสุขภาพ สถานบริการ จ�านวนเตียง

เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 60 เตียง

เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 10 เตียง

เขตสุขภาพที่ 4 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี ขนาด 30 เตียง

เขตสุขภาพที่ 5 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 30 เตียง

เขตสุขภาพที่ 6 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง ขนาด 30 เตียง

เขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวล�าภู ขนาด 30 เตียง

เขตสุขภาพที่ 9 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ขนาด 30 เตียง

เขตสุขภาพที่ 9 โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 30 เตียง

เขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 30 เตียง

เขตสุขภาพที่ 12 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส ขนาด 30 เตียง

เขตสุขภาพที่ 12 โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง ขนาด 30 เตียง

รวม 11 แห่ง 340 เตียง

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

2.2 กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน 2.2.2 จ�ำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตรำครองเตียงของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

1) จ�ำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน
 ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2562) พบว่า ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้นจาก 220 

คนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 234 คนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2562 โดยโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยน้อย

กว่า 200 คนต่อวัน จ�านวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาล

หาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขณะที่อีก 9 โรงพยาบาลมีจ�านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยมากกว่า 200 คนต่อวัน 

ดังตารางที่ 2.2

ตำรำงที ่2.2 จ�านวนผู้ป่วยนอกเฉล่ียของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิปีงบประมาณ 2559-2562

ล�าดับ สถานบริการ ปีงบประมาณ (คนต่อวัน) 

2559 2560 2561 2562

1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 359 365 386 362

2. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 83 85 96 104

3. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 386 389 408 286

4. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 212 239 257 223

5. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 172 191 204 214

6. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 192 189 210 216

7. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 211 224 239 227

8. โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 228 231 245 257

9. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 217 214 220 247

10. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 215 238 255 275

11. โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 142 140 158 163

รวม ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 11 โรงพยาบาล 220 228 243 234

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง
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2) จ�ำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน
 ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2562) พบว่า ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้นจาก 20 

คนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 21 คนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2562 โดยโรงพยาบาลที่มีจ�านวนผู้ป่วยในเฉลี่ย

มากกว่า 30 คนต่อวัน จ�านวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเทพรัตน

เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขณะที่อีก 8 โรงพยาบาล

มีจ�านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยน้อยกว่า 30 คนต่อวัน ดังตารางที่ 2.3

ตำรำงที ่2.3 จ�านวนผู้ป่วยในเฉล่ียของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิปีงบประมาณ 2559-2562

ล�าดับ สถานบริการ ปีงบประมาณ (คนต่อวัน) 

2559 2560 2561 2562

1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 47 33 36 31

2. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 9 8 10 12

3. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 31 29 42 22

4. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 17 17 20 18

5. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 10 10 12 13

6. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 26 24 29 31

7. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 8 8 8 11

8. โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 19 18 18 25

9. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 16 17 20 21

10. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 36 39 37 39

11. โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3 5 6 6

รวม ผู้ป่วยในเฉลี่ย 11 โรงพยาบาล 20 19 22 21

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

3) อัตรำครองเตียง
 อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2562) พบว่า อัตรา 

ครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65.07 ใน ปีงบประมาณ2559 เป็นร้อยละ 75.80 

ในปีงบประมาณ 2562 โดยอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต�่ากว่าร้อยละ 70 จ�านวน 5 

โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

และโรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขณะทีอั่ตราครองเตยีงของโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ

อีก 6 โรงพยาบาล มากกว่าร้อยละ 70 ส่วนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีอัตราการครองเตียง 

สูงที่สุดถึงร้อยละ 110.99 ในปีงบประมาณ 2562 ดังตารางที่ 2.4

ตำรำงที ่2.4 อตัราครองเตยีงของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิปีงบประมาณ 2559-2562

ล�าดับ สถานบริการ ปีงบประมาณ (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562

1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 78.57 55.49 60.69 51.07

2. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 88.72 76.99 93.84 110.99

3. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 63.35 59.26 84.95 69.15

4. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 56.61 55.38 65.00 62.40

5. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 33.44 32.29 39.83 46.25

6. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 85.51 79.92 97.73 104.35

7. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 76.64 69.84 73.45 89.17

8. โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 69.48 65.10 68.45 82.89

9. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 53.74 55.03 67.00 70.66

10. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 83.43 85.96 82.19 86.54

11. โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 26.32 42.21 59.60 60.34

รวม อัตราครองเตียง 11 โรงพยาบาล 65.07 61.59 72.07 75.80

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง



แผนยุทธศาสตร  ์
การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 32 แผนยุทธศาสตร  ์

การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 33

2.2.3 สถำนะสุขภำพของประชำชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 
ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

1) สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอก
 พบว่า สาเหตุการป่วยของผูป่้วยนอก 6 อนัดบัแรกของประชาชนทีม่ารับบริการในโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกียรติ 

พ.ศ. 2561 ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 31.2) รองลงมาเป็นไข้หวัด (ร้อยละ 29.4) ฟันผุ (ร้อยละ 14.8)  

อาหารไม่ย่อย (ร้อยละ 12.6) ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ6.4) และเบาหวาน (ร้อยละ5.6) ตามล�าดับ ดังภาพที่ 2.1 

และตารางที่ 2.5

ภำพที ่2.1 สาเหตกุารป่วยของผู้ป่วยนอก 6 อนัดับแรกของประชาชนทีม่ารบับรกิารของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ศ. 2561

ที่มา : รายงานการป่วย, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำรำงที ่2.5 สาเหตกุารป่วยของผู้ป่วยนอก 6 อนัดับแรกทีม่ารบับรกิารของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2561

ล�าดับ ชื่อโรค จ�านวนประชากรของ
อ�าเภอที่เป็น 

ที่ตั้งของโรงพยาบาล
ชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ  
11 แห่ง

จ�านวนผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ  

11 แห่ง

อัตราผู้ป่วยนอก ต่อ
แสนประชากร

ร้อยละของสาเหตุการ
ป่วย 6 อันดับแรกที่มา

รับบริการของโรง
พยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ  

11 แห่ง

1 ความดันโลหิตสูง 377,015 27,606 7,322.25 31.2

2 ไข้หวัด 377,015 26,005 6,897.60 29.4

3 ฟันผุ 377,015 13,117 3,479.17 14.8

4 อาหารไม่ย่อย 377,015 11,100 2,944.18 12.6

5 ไขมันในเลือดสูง 377,015 5,639 1,495.69 6.4

6 เบาหวาน 377,015 4,958 1,315.06 5.6
ที่มา : รายงานการป่วย,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขความดันโลหิตสูง

ไข�หวัด

ฟ�นผุ

อาหารไม�ย�อย

ไขมันในเลือดสูง

เบาหวาน

29.4%

31.2%

14.8%

12.6%

6.4%
5.6%
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2) สำเหตุกำรตำย 6 อันดับแรก
 พบว่า สาเหตุการตาย 6 อันดับแรกของประชาชนที่มารับบริการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2561 

ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ได้แก่ มะเรง็และเนือ้งอกทกุชนดิ โรคหลอดเลอืดสมอง อบุติัเหตจุราจร ความดนัโลหติสูง 

หัวใจ และเบาหวาน ตามล�าดับ ดังภาพที่ 2.2 และตารางที่ 2.6

ภำพที ่2.2 สาเหตกุารตาย 6 อนัดับแรกของประชาชนทีม่ารบับรกิารของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2561

ที่มา : สถิติสาธารณสุข, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำรำงที ่2.6 สาเหตกุารตาย 6 อนัดับแรกของประชาชนทีม่ารับบรกิารของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2561

ล�าดับ สาเหตุการตาย จ�านวนประชากร
ของอ�าเภอที่เป็น

ที่ตั้งของโรง
พยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 

11 แห่ง

จ�านวนผู้เสีย
ชีวิตของโรง

พยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 

11 แห่ง

อัตราตายต่อ
แสนประชากร

อัตราตายต่อ
แสนประชากร 
(ภาพประเทศ 
พ.ศ. 2561) 

ร้อยละของ
สาเหตุการตาย 
6 อันดับแรก

ของโรงพยาบาล
ชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ 
11 แห่ง

1. มะเร็งและเนื้องอก 
ทุกชนิด

377,015 310 82.2  123.3 51.9

2. โรคหลอดเลือดสมอง 377,015 69 18.3 47.1 11.6

3. อุบัติเหตุจราจร 377,015 58 15.4 25.2 9.7

4. ความดันโลหิตสูง 377,015 58 15.4 13.1 9.7

5. หัวใจ 377,015 54 14.3 39.4 9.1

6 เบาหวาน 377,015 48 12.7 21.9 8.0

ที่มา : สถิติสาธารณสุข, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มะเร�งและเนื้องอกทุกชนิด

หลอดเลือดสมอง

อุบัติเหตุจราจร

ความดันโลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน 51.9%

11.6%

9.7%

9.7%

9.0%

8.0%
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2.2.4 กำรจัดบริกำร Service 8 สำขำ
 ในปีงบประมาณ 2555 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�าแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

ภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ในรูปแบบของการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยง ตั้งแต่ระบบบริการ

ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงและการพัฒนาระบบส่งต่อภายในเครือข่ายเพื่อให้เกิดการ

ดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จ ซึ่งแบ่งประเภทเป็น 3 สาขาใหญ่ ดังนี้

สำขำควำมเชี่ยวชำญระดับสูง

มี 5 สาขา ได้แก่

1)  สาขาโรคหัวใจ

2)  สาขาโรคมะเร็ง

3)  สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน

4)  สาขาทารกแรกเกิด

5)  สาขาการรับบริจาค 

และปลูกถ่ายอวัยวะ

สำขำบริกำรหลัก

มี 8 สาขา ได้แก่

1)  สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

2)  สาขาแม่และเด็ก

3)  สาขาออโธปิดิกส์

4)  สาขาสุขภาพช่องปาก

5)  สาขาตา

6)  สาขาไต

7)  สาขาศัลยกรรม

8 สาขาอายุรกรรม

สำขำบริกำรพื้นฐำน

มี 7 สาขา ได้แก่

1)  สาขาระบบบริการปฐมภูมิ 

และสุขภาพอ�าเภอ

2)  สาขาการดูแลระยะเปลี่ยน

ผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและ

การดูแลแบบประคับประคอง

3)  สาขาการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ผสมผสาน

4)  สาขาการใช้ยาอย่างสม

เหตุผลและการจัดการการ

ดื้อยา

5)  สาขาโรคไม่ติดต่อ

6)  สาขายาเสพติด

7)  สาขาการใช้กัญชา 

ทางการแพทย์

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมในการจัดบริการเชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านตามบริบทพื้นท่ี โดยมีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนทั้งด้านบริการ วิชาการ  

และเครื่องมือทางการแพทย์ใน 8 สาขา ได้แก่ 1) สาขาตา 2) สาขาโรคไต 3) สาขาอายุรกรรม (ด้านผิวหนัง)  

4) สาขาผูส้งูอาย ุ5) การดแูลระยะเปล่ียนผ่านผูป่้วยกึง่เฉยีบพลนั 6) การดูแลแบบประคบัประคอง 7) สาขาสุขภาพ

ช่องปาก และ 8) สาขาแม่และเด็ก ดังนี้

ล�าดับ สาขา โรงพยาบาล

1 สาขาตา 1) โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
2) โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
3) โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
4) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

2 สาขาโรคไต 1) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
2) โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
3) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
4) โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
5) โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
6) โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

3 สาขาอายุรกรรม (ด้านผิวหนัง) ทุกโรงพยาบาล

4 สาขาผู้สูงอายุ ทุกโรงพยาบาล

5 สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ทุกโรงพยาบาล

6 สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ทุกโรงพยาบาล

7 สาขาสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

8 สาขาแม่และเด็ก ทุกโรงพยาบาล
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1) สำขำ ตำ
  ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

ซึ่งประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น มีโอกาสเกิดภาวะตาบอด

และสายตาเลือนรางมากขึ้น จากการส�ารวจระดับชาติ 

ในประเทศไทย พ.ศ. 2556 พบว่า ความชุกของภาวะ

ตาบอด ร้อยละ 0.6

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 11 แห่ง 

มีผู้ป่วยนอกมารับบริการโรคทางตา เพิ่มขึ้นจาก จ�านวน 

92,951 ครั้ง ใน พ.ศ. 2561 เป็น 108,248 ครั้ง ใน พ.ศ. 

2562 ทั้งนี้มีโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ที่มี 

ความพร้อมในการจดัตัง้ศนูย์เชีย่วชาญทางตา จ�านวน 4 แห่ง 

ได้แก่ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งทั้ง 4  

 

โรงพยาบาล มีจ�านวนผู้ป่วยนอกมารับบริการทางตา  

เพิ่มขึ้นจาก 7,921 ครั้ง ใน พ.ศ. 2561 เป็น 9,439 ครั้ง 

ใน พ.ศ. 2562

 ปัจจุบัน โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติเป็น 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติแห่งเดียวท่ีเป็น 

ศูนย์เชี่ยวชาญทางตา ในปี 2562 ให้บริการผ่าตัดตา

ต้อกระจก จ�านวน 5,765 ดวง ผ่าตัดต้อเนือ้ จ�านวน 1,078 ดวง 

ผ ่าตัดรวม 6,843 ดวง โดยได ้ รับการสนับสนุน 

จากกรมการแพทย์ และจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์  

ในเขตสุขภาพท่ี 8 ท้ังนี ้โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ

ท่ีจะพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์เชี่ยวชาญทางตาเพิ่มเติม  

อกี 3 แห่ง จะต้องประสานจักษแุพทย์ และอบรมพยาบาล

เวชปฏิบัติทางตาเพิ่ม เติม และอบรมเจ ้ าหน ้า ท่ี 

เพื่อคัดกรอง และสรรหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับ

การผ่าตัดตา

ตำรำงที ่2.7 ผู้ป่วยนอกด้วยโรคทางตาทีม่ารบับรกิารของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2559-2562

โรงพยาบาล ปี พ.ศ. (ครั้ง) 

2559 2560 2561 2562

โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุลู เฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา 1,008 1,010 1,046 1,525

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5,537 5,566 8,809 6,663

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 9,991 9,966 9,954 11,094

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2,084 2,079 1,982 2,278

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3,371 3,382 3,388 4,412

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 77,284 44,709 44,516 55,320

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,644 1,241 1,477 1,494

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,440 1,598 1,795 2,267

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 8,846 6,631 6,658 8,807

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 8,819 8,856 9,952 11,045

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5,589 4,452 3,374 3,343

รวม 125,613 89,490 92,951 108,248

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง
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2) สำขำโรคไต
 สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง พ.ศ. 2562 พบว่า 

มีผู ้ป ่วยมารับบริการโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน และโรคไต ดังตารางที่ 2.8

 สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไต พบว่า จ�านวนผู้ป่วยโรคไต

เร้ือรังทั่วประเทศ จ�านวน 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะ

สุดท้ายที่ต้องการรับการรักษาด้วยการบ�าบัดทดแทนไต

ประมาณ 1 แสนคน และมีจ�านวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15-20 

ทุกปี ส�าหรับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พบว่า 

มีผู้ป่วยโรคไตมารับบริการ จ�านวนทั้งสิ้น 28,128 ครั้ง 

โดยมีโรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย

โรคไตไร้รอยต่อ ได้อย่างครบวงจร จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานูกลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 

พรรษา โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

โดยเน้นการคัดกรองผู้ป่วย การส่งเสริม ป้องกันโรค 

และการให้บริการรักษาโรคไตแบบไร้รอยต่อ

โรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (ครั้ง) 

หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง

ไต DM 
control

HT 
control

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 1,522 308 4,434 12,357 3,098 572 8,768

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 176 66 997 3,617 358 83 2,591

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 701 147 7,498 12,863 1,451 439 2,864

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 558 271 5,976 10,316 2,704 1,581 4,000

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 201 97 880 2,150 357 23 80

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,322 443 6,817 9,886 2,824 188 1,168

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,222 243 1,541 3,738 2,230 221 1,148

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,392 460 7,715 13,881 1,244 8,589 2,780

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,368 303 20,462 8,579 12,801 20,285 8,539

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 86 48 903 148 979 289 152

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 172 144 2,226 4,800 92 670 2,238

รวม 8,720 2,530 59,449 82,335 28,138 32,940 34,328

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

ตำรำงที ่2.8 ผู้ป่วยนอกด้วยโรคไม่ตดิต่อทีม่ารบับรกิารของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพรเกยีรต ิพ.ศ. 2562
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3) สำขำอำยุรกรรม (ด้ำนผิวหนัง)
 สถานการณ์โรคผวิหนงัในโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกียรต ิทัง้ 11 แห่ง พบว่าผูป่้วยนอกทีม่ารบับรกิารด้านผวิหนงั

เพิ่มขึ้นจาก จ�านวน 22,846 ครั้ง ใน พ.ศ. 2559 เป็น 26,972 ครั้ง ใน พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 2.9 ทั้งนี้โรงพยาบาล

ชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิท้ัง 11 มคีวามพร้อมในการจดัต้ังศนูย์เชีย่วชาญด้านผวิหนงั โดยมสีถาบนัโรคผวิหนงั กรมการแพทย์ 

ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ และด้านบริการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน 

ในพื้นที่เข้าถึงบริการด้านโรคผิวหนัง

ตำรำงที ่2.9 ผู้ป่วยนอกด้วยโรคผิวหนังทีม่ารบับรกิารของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพรเกยีรต ิพ.ศ. 2559-2562

โรงพยาบาล ปี พ.ศ. (ครั้ง) 

2559 2560 2561 2562

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 3,127 2,818 2,661 2,780

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,084 1,108 1,235 1,200

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,934 2,099 2,174 1,969

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,723 1,696 1,857 1,820

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,685 1,716 2,457 2,698

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2,425 2,253 3,383 4,034

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2,099 2,431 2,932 3,021

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,938 2,239 2,638 2,357

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,388 1,567 1,525 2,105

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3,540 3,530 4,088 4,019

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,903 1,210 1,153 969

รวม 22,846 22,667 26,103 26,972

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

4) สำขำผู้สูงอำยุ
 จากการที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�าให้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติต้องมีการเตรียมความพร้อม 

ในการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ มีจ�านวน 51,919 คน (ร้อยละ 11.8) ของประชากร 

โรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง (377,015 คน) จ�าแนกเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน 1,577 คน (ร้อยละ 0.4) ผู้สูงอายุติดเตียง  

270 คน (ร ้อยละ 0.1) ผู ้ สู งอายุ ติดสังคม (กลุ ่มปกติ /กลุ ่มไม ่ปกติ )  50,072 คน (ร ้อยละ 13.3)  

ทั้งนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง มีความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพกับผู ้สูงอายุ 

อย่างครบวงจร ดังตารางที่ 2.10

ตำงรำงที ่2.10 ผู้สูงอายใุนพืน้ทีร่บัผิดชอบของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ

โรงพยาบาล จ�านวน 
ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน 
(คน) 

จ�านวน 
ผู้สูงอายุ
ติดเตียง 

(คน) 

จ�านวน 
ผู้สูงอายุติดสังคม 

(กลุ่มปกติ/กลุ่มไม่ปกติ) 
(คน) 

รวมจ�านวน
ผู้สูงอายุ 
ทั้งสิ้น 
(คน) 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 76 25 8,045 8,146

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 17 1 1,204 1,222

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 58 23 7,035 7,116

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 386 42 4,475 4,903

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 50 48 3,055 3,153

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 249 24 4,619 4,892

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 244 44 4,455 4,743

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 146 27 6,142 6,315

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 166 12 4,100 4,278

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 180 18 4,746 4,944

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 6 2,196 2,207

รวม 1,577 270 50,072 51,919

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง



แผนยุทธศาสตร  ์
การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 44 แผนยุทธศาสตร  ์

การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 45

5) กำรดูแลระยะเปลี่ยนผ่ำนผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
 สถานการณ์ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง พบว่า 

มีจ�านวนผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 159 คน ดังตารางที่ 2.11 ทั้งนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

11 แห่ง มีความพร้อมในการพัฒนาระบบส่งต่อ การจัดบริการเพ่ือให้ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันเข้าถึงบริการ เพื่อลด 

ความพิการหรือภาวะทุพพลภาพรวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตำรำงที ่2.11 ผู้ป่วยระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยกึง่เฉยีบพลันในพืน้ทีร่บัผิดชอบของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ

โรงพยาบาล จ�านวนผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วย 
กึ่งเฉียบพลัน (คน) 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 8

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 9

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 15

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 15

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 12

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 18

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 38

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 0

รวม 159

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

6) ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบรรเทาความทุกข์์ทรมาน จากการป่วย

ระยะสุดท้าย สถานการณ์ผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง พบว่า มีจ�านวน 

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 612 คนดังตารางที่ 2.12 ทั้งนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง มีความพร้อม

ในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู ้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล พร้อมให้ค�าปรึกษาและอ�านวยความสะดวก 

ในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู ้ดูแลผู ้ป ่วยเพื่อดูแลผู ้ป ่วยแบบประคับประคองให้จากไปอย่างสมศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์

ตำรำงที ่2.12 ผู้ป่วยระยะประคับประคองในพืน้ทีร่บัผิดชอบของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ

โรงพยาบาล จ�านวนผู้ป่วยระยะประคับประคอง (คน) 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 128

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 6

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 18

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 18

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 11

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 65

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 31

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 253

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 37

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 15

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 30

รวม 612

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง



แผนยุทธศาสตร  ์
การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 46 แผนยุทธศาสตร  ์

การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 47

7) สำขำสุขภำพช่องปำก
 ปัญหาสุขภาพช่องปาก ได้แก่ ฟันผุซ่ึงพบในเด็กและปัญหาโรคปริทันต์ที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ประชาชนเข้าถึง

บริการทันตกรรมและบริการส่งเสริมป้องกันการเข้าถึงระดับต�่าจากรายงานผลการส�ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 51.7 และเด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 78.5 มีประสบการณ์ 

ฟันน�้านมผุ ส่วนเด็กวัยเรียนและเยาวชนอายุ 12 ปีและ 15 ปี พบว่า ร้อยละ 52.3 มีประสบการณ์การเกิดโรคฟันแท้ผุ 

ส�าหรับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ 60-74 ปี สูญเสียฟันบางส่วน ร้อยละ 88.3 สูญเสียฟันทั้งปาก ร้อยละ 7.2

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 11 แห่ง มีผู้ป่วยนอกมารับบริการโรคทางช่องปากเพิ่มขึ้น จากจ�านวน 

85,159 ครัง้ ใน พ.ศ. 2559 เป็น 109,153 ครัง้ ใน พ.ศ. 2562 ดังตารางท่ี 2.13 ท้ังนี ้มโีรงพยาบาลชุมชนเฉลมิพระเกยีรติ  

ที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ One-stop dental service ทั้ง 11 แห่ง

ตำรำงที ่2.13 ผู้ป่วยนอกด้วยโรคทางช่องปากทีม่ารบับรกิารของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2559-2562

โรงพยาบาล ปี พ.ศ. (ครั้ง) 

2559 2560 2561 2562

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 8,033 8,656 8,306 8,598

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2,553 2,732 3,237 3,407

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 16,249 16,338 18,369 20,876

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 14,368 15,170 16,351 16,341

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2,489 2,746 3,069 2,944

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 6,267 6,254 6,740 7,071

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 12,106 13,074 13,150 13,579

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5,235 6,087 6,303 6,403

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 6,868 9,223 10,859 14,039

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 8,229 9,123 11,317 12,736

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2,762 2,835 3,431 3,159

รวม 85,159 92,238 101,132 109,153

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

8) สำขำแม่และเด็ก
 จากการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2562 พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 25 

จึงต้องเร่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเชิงรุกให้ได้รับการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ 

อย่างเหมาะสม ส�าหรับสถานการณ์เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ทั้ง 11 แห่ง มีจ�านวนเด็ก 0-5 ปี จ�านวน 14,552 คน คัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 74.5 (10,843 คน จาก 14,552 คน) 

พบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด 1,356 คน ดังตารางท่ี 2.14 ทั้งนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 11 แห่ง  

มีความพร้อมในการจัดตั้งคลินิกพัฒนาการเด็ก

ตำรำงที ่2.14 จ�านวนเด็กทีมี่พฒันาการล่าช้าในพืน้ทีร่บัผิดชอบของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ

โรงพยาบาล จ�านวนเด็ก
0-5 ปี 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ�านวนเด็ก
ที่คัดกรอง 

(คน) 

ร้อยละ
ที่คัดกรอง 
จ�านวนเด็ก

ที่มี
พัฒนาการ
ล่าช้า (คน) 

จ�านวนเด็ก
ที่มี

พัฒนาการ
ล่าช้า  
(คน) 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 2,566 2,414 94.1 848

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 149 120 80.5 0

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 733 260 35.5 3

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 968 949 98.0 10

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 659 438 66.5 79

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,045 950 90.9 0

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,187 990 83.4 72

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2,185 1,092 50.0 219

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,416 1,087 76.8 26

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2,970 1,886 63.5 92

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 674 657 97.5 7

รวม 14,552 10,843 74.5 1,356

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง
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2.3 สถำนกำรณ์ก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ

2.3.1 บุคลำกรของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง
 ใน พ.ศ. 2562 บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ ทัง้ 11 แห่ง มทีัง้หมด 1,465 คนรบัผดิชอบประชากร 

377,015 คน โดยมีแพทย์ จ�านวน 81 คน ทันตแพทย์ จ�านวน 38 คน เภสัชกร จ�านวน 50 คน พยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 

458 คน แพทย์แผนไทย จ�านวน 24 คน และเจ้าหน้าที่วิชาชีพอื่น ๆ จ�านวน 811 คน หากคิดเป็นสัดส่วนบุคลากร 

ต่อประชากร พบว่า สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1: 4,655 สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1 : 9,921 สัดส่วนเภสัชกร

ต่อประชากร 1 : 7,540 และสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 1 : 823 ดังตารางที่ 2.15

ตำรำงที ่2.15 บคุลากรของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2562

โรงพยาบาล แพทย์ ทันต 
แพทย์

เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ

แพทย์
แผนไทย

วิชาชีพ 
อื่น ๆ 

รวม
ทั้งหมด

โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกูุล เฉลมิพระเกียรต ิ๖๐ พรรษา 6 4 6 51 2 90 159

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3 2 2 18 2 77 104

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 12 2 6 41 4 102 167

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4 3 4 31 2 79 123

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 14 1 4 37 2 70 128

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 7 6 3 30 2 68 116

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 6 6 5 30 2 74 123

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 11 2 3 40 1 85 142

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4 4 7 34 2 75 126

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 8 3 5 121 3 43 183

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 6 5 5 25 2 51 94

รวม 81 38 50 458 24 814 1,465

สัดส่วน : ประชากร 11 โรงพยาบาล 1 : 4,655 1 : 9,921 1 : 7,540 1 : 823

สัดส่วน : ประชากร (ภาพประเทศ) พ.ศ. 2561 1 : 1,771 1 : 8,472 1 : 4,569 1 : 395

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

2.3.2 ควำมสุขของบุคลำกรในโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง
 จากผลการส�ารวจความสุขของบุคคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง ผ่านโปรแกรม  

Happinometer ระหว่างวันที่ 18 เมษายน-30 มิถุนายน 2562 พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

มีค่าเฉล่ียความสุข ร้อยละ 62.45 ซ่ึงต�่ากว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด ร้อยละ 70 เมื่อจ�าแนกรายมิติ 

พบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ จิตวิญญาณดี (ร้อยละ 71) ขณะที่ด้านสุขภาพเงินดี ได้คะแนนน้อยที่สุด  

(ร้อยละ 51.96) ดังตารางที่ 2.16 และ ภาพที่ 2.3 และ 2.4

ตำรำงที ่2.16 ค่าเฉล่ียความสุขของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2562

โรงพยาบาล Happy 
Body

Happy 
Relax

Happy 
Heart

Happy 
Soul

Happy 
Family

Happy 
Society

Happy 
Brain

Happy 
Money

Happy 
Worklife

Average 
Happy

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

61.4 53.5 69.1 69.8 61.1 62.3 59.8 50.5 54.2 60.2

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 59.40 51.83 69.37 68.33 53.17 62.30 60.32 49.70 61.62 59.6

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 65.85 51.89 66.86 69.26 62.43 60.24 61.14 53.37 57.97 61.0

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 62.91 54.00 67.95 69.00 62.28 62.07 61.58 53.09 62.77 61.7

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 62.65 55.31 68.54 68.54 61.58 62.15 64.45 52.27 63.29 62.1

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 57.69 48.29 70.89 70.74 56.46 60.11 65.96 44.82 58.05 59.2

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 59.36 49.35 71.96 70.18 56.16 63.02 61.59 49.14 60.52 60.1

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 62.09 54.44 69.20 70.80 67.36 60.93 64.53 53.17 58.55 62.3

โรงพยาบาลเบญจลกัษ์เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 58.82 53.29 72.29 71.24 60.00 63.58 69.61 47.21 61.44 61.9

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 73.36 74.40 79.12 80.99 77.52 76.09 79.64 69.32 78.69 76.6

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 63.66 54.26 70.15 72.13 64.22 60.85 66.67 48.99 58.00 62.1

รวม 11 โรงพยาบาล 62.48 54.60 70.49 71.00 62.03 63.06 65.03 51.96 61.37 62.45

ที่มา : โปรแกรม Happinometer, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ภำพที ่2.3 ค่าเฉล่ียความสุขของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2562  
จ�าแนกรายมิติ

ภำพที ่2.4 ค่าเฉล่ียความสุขภาพรวมของบคุลากรในโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิพ.ศ. 2562  
จ�าแนกรายโรงพยาบาล
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ที่มา : โปรแกรม Happinometer, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มา : โปรแกรม Happinometer, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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2.4 ข้อมูลคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน ดังนี้

2.4.1 กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงพยำบำล
 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีทั้งหมด 11 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 ขึ้นไป จ�านวน 8 แห่ง 

โดยอยู่ระหว่างการรักษาสถานภาพ HA ขั้นที่ 3 จ�านวน 6 แห่ง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA ขั้น 3 จ�านวน 2 แห่ง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA ขั้น 2 จ�านวน 2 แห่ง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA ขั้น 1 จ�านวน 1 แห่ง ดังตารางที่ 2.17  

และภาพที่ 2.5

ตำรำงที ่2.17 โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรตทิีผ่่านมาตรฐาน HA ในแต่ละข้ัน

โรงพยาบาล HA

สถานะ วันรับรอง วันหมดอายุ

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา r5 (รักษาสถานภาพ) 24 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 65

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา r1 (รักษาสถานภาพ) 23 เม.ย. 62 22 เม.ย. 65

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา r1 (รักษาสถานภาพ) 13 ธ.ค. 59 12 ธ.ค. 62

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา r1 (รักษาสถานภาพ) 14 ก.พ. 60 13 ก.พ. 63

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา r1 (รักษาสถานภาพ) 29 ม.ค. 62 28 ม.ค. 65

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา r1 (รักษาสถานภาพ) 22 ส.ค. 60 21 ส.ค. 63

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 3 24 ต.ค. 60 อยู่ระหว่างต่ออายุ

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3 24 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 64

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2 24 พ.ย. 60 ผ่านการรับรองขั้น 2

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2 25 มิ.ย. 61 อยู่ระหว่างต่ออายุ

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1 5 เม.ย.62 4 เม.ย.63

ที่มา : รายงานสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเดือนธันวาคม 2562, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ภำพที ่2.5 โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรตทิีผ่่านมาตรฐาน HA

ที่มา : รายงานสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเดือนธันวาคม 2562, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2.4.2 กำรประเมินมำตรฐำนทำงห้องปฏิบัติกำร
 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 

6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ส่วนที่เหลือ 

อีก 5 แห่ง อยู่ระหว่างด�าเนินการ

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข (X-ray MOPH 

Standard) จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ส่วนที่เหลืออีก 8 แห่ง อยู่ระหว่างด�าเนินการ
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2.4.3 กำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรต ิ
ตำมมำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital
 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีทั้งหมด 11 แห่ง ได้รับการประเมินมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 

ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก Plus จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

2. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระดับดีมาก  

มี 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2. โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา 3. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา และระดับดี มี 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2. โรงพยาบาลวัดจันทร์

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ 4. โรงพยาบาลหาดส�าราญ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังตารางที่ 2.18 และภาพที่ 2.6

ตำรำงที ่2.18 โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรตทิีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาล Green & Clean ปี 2562 (ระดับ) 

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดีมาก Plus

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดีมาก Plus

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดีมาก Plus

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดีมาก

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดีมาก

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดีมาก

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ดีมาก

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดี

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดี

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดี

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดี

ที่มา : ผลการด�าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจ�าเดือนกันยายน 2562, กรมอนามัย

ภำพที ่2.6 โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรตทิีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
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2.5 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีทั้งหมด 11 แห่ง ในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ไตรมาสที่ 4 พบว่า 

ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 จ�านวน 1 แห ่ง คือ โรงพยาบาลวัดจันทร ์ เฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 จ�านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 1 ถึง 3 จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 

เฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา 2. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 3. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลมิพระเกยีรติ 

๘๐ พรรษา 4. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และไม่ประสบวิกฤตทางการเงิน จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่  

1. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

3. โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

และ 5. โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังตารางที่ 2.19

ตำรำงที ่2.19 เปรยีบเทยีบภาวะวิกฤตทางการเงนิของโรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรต ิไตรมาสที ่4 พ.ศ. 2559-2562

โรงพยาบาล ภาวะวิกฤตทางการเงิน 

ไตรมาส 
4/2559

ไตรมาส 
4/2560

ไตรมาส 
4/2561

ไตรมาส 
4/2562

โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกูุล เฉลมิพระเกียรต ิ๖๐ พรรษา 7 7 1 1

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 7 6 7 7

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 6 7 6 6

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 2 ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1 ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3 3 3 3

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3 3 1 1

โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไม่มีวิกฤต 1 ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไม่มีวิกฤต 3 2 2

โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 7 4 ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต

ที่มา : รายงานการประเมินวิกฤตทางการเงิน ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2559-2562, กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ



บทที่ 3

ยุทธศำสตร์
การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ
• แนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
• พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
• ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล  
และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
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แนวคิดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

 แนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง

“การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้อง

สร้างพืน้ฐานคอื ความพอม ีพอกิน พอใช้ของประชาชน

ส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ ์

ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐาน

ความมัน่คงพร้อมพอสมควร และปฏบิติัได้แล้ว จงึค่อย

สร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจ 

ขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป” (18 กรกฎาคม 2517)

เป ็นแนวคิดที่ ต้ังอยู ่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย  

เป็นแนวทางการพฒันาทีต่ัง้บนพืน้ฐานของทางสายกลาง 

และความไม ่ประมาท ค�านึงถึงความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจน 

ใช้ความรู ้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต  

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึ งประกอบ 

ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย 

เกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 

และผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู ่ใน 

ระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ

ความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจน

ค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น ๆ 

อย่างรอบคอบ

3. ภูมิคุ ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผล 

กระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

 ส�าหรับการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาเป็น 

โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลจะต้องเป็น 

โรงพยาบาลคุณธรรม เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  

มภีมูคิุม้กนัเพือ่สร้างความมัน่คง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ภมูคุ้ิมกัน

ด้านวัตถุ 2) ภูมิคุ ้มกันด้านสังคม 3) ภูมิคุ ้มกันด้าน 

สิ่งแวดล้อม และ 4) ภูมิคุ ้มกันด้านวัฒนธรรม โดยมี

กระบวนการตัดสินใจ ด้วย 3 ข้อ ได้แก่ พอประมาณ  

มีเหตุผล และมีการกระจายภูมิคุ้มกัน

3.1 แนวพระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จพระชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำรถบพิตร

 พระราชด�ารัสของรัชกาลที่  10 พระราชทาน  

ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่อง

โดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

ทุกคน ดังนั้น ข้าราชการ ผู ้ปฏิบัติบริหารงานของ 

แผ่นดิน จึงต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคัญในหน้าที่

และความรบัผิดชอบของตน ให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกนัคดิ

ร่วมกันท�าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความ

สุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ ที่จะเกิดจากงาน 

เป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด�าเนิน

ก้าวหน้าไปพร้อมกนั และส�าเรจ็ประโยชน์ทีพ่งึประสงค์ 

คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและ

ประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”

 พระราชด�ารัสของของรัชกาลที่  10 เม่ือวันที่ 

17 มถินุายน พ.ศ. 2529 ทีโ่รงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ทุกแห่งได้จารึกบนพื้นหินแกรนิตสีด�า ไว้บริเวณผนัง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ความว่า

“ทุกคนที่ท�างานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

จะต ้องไม ่ลืมว ่า  โรงพยาบาลนี้ก� า เนิดขึ้นจาก 

ความมุ ่ งมั่ นปรารถนาอันแรงกล ้ าของคนไทย 

ทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ท่ีอยู ่ในท้องถิ่น

ทุรกันดารทุกหนแห่ง ได้รับความเอาใจใส่รักษา

พยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้  

โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

 พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ที่ทรงพระราชทานให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ทั้ง 21 แห่ง ดังนี้

1. ดูแลประชาชนผู้ยากไร้

2. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3. น�าความดี ความเก่ง ออกไปท�างาน 

ด้านสุขภาพชุมชน

3.2 พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
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 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2563 -2565) ได้พิจารณา

ถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

3.3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 

ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย 

6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

(2) ยุทธชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม (5) ยทุธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 กระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 

20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ ด�าเนินการเกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ดังนี้

  (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ มเีป้าหมายการพัฒนา ทีส่�าคญั

เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  

เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ  

สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี 

ในทุกช่วงวัย

  (5) ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมาย  

การพัฒนาท่ีส�าคัญเพื่อน�าไปสู ่การบรรลุเป ้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ ้นส ่วน 

ความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวต้ังในการก�าหนดกลยุทธ์

และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา  

มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

โดยเป็นการด�าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน  

ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  

3.3 ควำมเชือ่มโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และ
ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข

โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ 

น�าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

  (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ส�าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของ

ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรฐัทีท่�าหน้าทีใ่นการก�ากบั

หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน 

มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรม 

การท�างานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  

มีความทันสมัย และพร ้อมที่จะปรับตัวให ้ทันต ่อ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการน�านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่

ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง 

คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง 

มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส 

ให ้ทุกภาคส ่วนเข ้ ามามีส ่วนร ่วมเ พ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง

ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง

จติส�านกึในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทจุรติประพฤตมิชิอบ

อย่างสิ้นเชิง
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3.3.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2561-2580
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการถ่ายทอด

เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติ 

ลงสูแ่ผนระดบัต่าง ๆ  โดยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

มีจ�านวนรวม 23 ฉบับกระทรวงสาธารณสุขด�าเนินการ

เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง 

ฉบับที่  (11 )  ศักยภาพคนตลอดช ่วง ชี วิต  และ  

(13) การเสริมสร ้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ ดี ทั้งนี ้

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เก่ียวข้องกับแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยตรงฉบับท่ี 11 และ  

ฉบับที่ 13 ดังนี้

 ฉบับที่ (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้น 

การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาและเสริมสร้าง

ศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ซ่ึงเป ็นหน่วยท่ีย ่อยที่สุดเพื่อให ้สามารถ เป ็นพลัง 

ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับ

คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 

เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

 ฉบับที่ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ  

ที่น�าไปสู ่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได ้

ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม

ในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะ 

ด้านสขุภาวะทีเ่หมาะสม การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ

ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี การกระจาย

บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมถึง 

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่

และอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวข้องกับ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยตรงฉบับที่ 18  

และ ฉบับที่ 21 ดังนี้

 ฉบบัที ่(18) การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคม

เศรษฐกิจสีเขียว ให้ความส�าคัญกับการคงไว้ซึ่งพื้นที่

คุ้มครองได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพ่ือลดการสูญเสีย

ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบ

ต่อระบบนเิวศ รวมท้ังการลดความขัดแย้งระหว่างสตัว์ป่า

กับคนและชุมชน ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการบริหาร

จัดการป่าไม้เชิงพื้นที่ โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี 

สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการบุกรุกท�าลาย

พื้นที่ป่า พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 

ป ่าไม ้  พัฒนาองค ์กรของรัฐและออกกฎระเบียบ 

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที ่

สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน

 ฉบับท่ี (21) การป้องกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ  

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ

3.3.3 แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560–2564) ได้จดัท�าขึน้ในช่วงเวลาของการปฏริปู

ประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และเชื่อมโยงกันใกล ้ชิดกันมากขึ้นโดยได ้น ้อมน�า 

หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา

น�าทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองได้จัดท�าบนพื้นฐาน

ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย

การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 

SDGs)  รวมทั้ งการปรับโครงสร ้ างประเทศไทย 

ไปสูป่ระเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเดน็การปฏรูิปประเทศ 

มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริม

สร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร ์

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม 

(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโต 

ที่ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน  

(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาต ิ

เพื่ อการพัฒนาประเทศสู ่ ความมั่ งคั่ งและยั่ งยืน  

(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม (9) ยทุธศาสตร์การพฒันา

ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร ์

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

 กระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินการภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–

2564) ยุทธศาสตร์ที่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ทั้งนี้ 

โรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกียรต ิทัง้ 11 แห่งด�าเนนิการ

ภายใต ้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เกี่ยวข้องโดยตรง 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1, 4, 6 ดังนี้

  (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ ให้ความส�าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา

คนให ้มีความสมบูรณ ์  เพื่ อ ให ้คนไทยมีทัศนคติ 

และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมได ้รับ 

การศึกษาทีมี่คุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถ

เรียนรู ้ด ้วยตนเองอย่างต ่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  

คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

  (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐาน

ทรพัยากรธรรมชาต ิการสร้างความมัน่คงด้านน�า้ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชนและระบบนิ เวศ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความ

สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสีย 

ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย

  (6) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกัน 

การทุจริตและธรรมาภิบาล ปฏิรูปการบริหารจัดการ 

ภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเร่ือง

การลดสัดส ่วนค ่าใช ้จ ่ายด ้านบุคลากร และเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ 

ของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ 

ของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับคะแนนดัชน ี

การรบัรูก้ารทจุรติให้อยูใ่นระดบัทีด่ขีึน้ และการลดจ�านวน

การด�าเนินคดีกับผู้มิได้กระท�าความผิด

3.3.4 นโยบำยรัฐบำล
 ในรัฐบาลปัจจุบนั โดยม ีพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 

ของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 

2562 เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให ้ก ้าวไปข ้างหน้า 

ด ้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี  

และเอื้ ออาทร คนไทยมีคุณภาพชี วิต ท่ี ดีขึ้นและ 

มีความพร้อมที่จะด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจ

ไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขัน 

สูงขึ้น ควบคู ่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายหลัก 12 ด้าน

 กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องนโยบายรัฐบาล 

หลัก 12 ด้าน จ�านวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4  

ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 และ ข้อ 9 โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 1  

ข้อ 8 และข้อ 9

 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส�าคัญในการบ�าบัด 

ทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้และการพัฒนา

ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 8.1.1 จดัให้มีระบบพฒันาเดก็แรกเกิดอย่างต่อเนือ่ง

จนถึงเด็กวัยเรียนให ้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ  

เพื่อสร ้างคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ผ่านครอบครวัทีอ่บอุ่นในทกุรปูแบบครอบครัว เพือ่ส่งต่อ

การพฒันาเดก็ไทยให้มคุีณภาพสูก่ารพฒันาในระยะถดัไป

บนฐานการให ้ความช่วยเหลือที่ค�านึงถึงศักยภาพ 

ของครอบครวัและพืน้ที ่เตรยีมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ 

ความรู ้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู  

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการ

สาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน  

และพฒันาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผูด้แูล

เด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน 

ทางสังคมมุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบ

ความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม

อย่างเหมาะสมน�าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย

 9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ 

และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกัน 

ทั่วทุกพื้นที่รวมถึงการยกระดับไปสู ่ความเชี่ยวชาญ 

ในด้านการแพทย์แม่นย�า และยกระดบัระบบหลกัประกัน

สุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู ่บน 

พื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลัง

ของประเทศ ส่งเสรมิให้มีมาตรการสร้างเสรมิสขุภาวะและ

อนามยัให้คนไทยทกุช่วงวยัมสีขุภาพแขง็แรงและลดอตัรา 

การเจบ็ป่วยโรคเรือ้รงั พร้อมทัง้จดัให้มสีิง่แวดล้อมต่าง ๆ  

ที่ เ อ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและ 

พอเพียง

 9.2 ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ

สุขภาพโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะท่ีถูกต้อง

ของคนทกุกลุม่วยั ส่งเสรมิการเล่นกีฬาและออกก�าลงักาย

เพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะ สร้างระบบรบัมอืต่อโรคอบุตัใิหม่

และโรคอุบัตซิ�า้ ท้ังระบบตดิตาม เฝ้าระวงั และการจดัการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย ่างครบวงจรและ 

บูรณาการ จัดระบบการแพทย ์ปฐมภูมิที่มีแพทย ์

เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง และส่งเสริม 

ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่

 9 .3 พัฒนาและยกระดับความรู ้ อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจ�าบ้าน

ควบคู ่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์  

เร ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง 

และครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล�้า

ของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชน 

ผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู ่ไปกับ 

การเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้านและการยกระดบัคุณภาพการบรกิารของ รพ.สต. 

เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะ 

ผู ้สูงอายุที่อยู ่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ

สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
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3.3.5 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข
 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาระบบสขุภาพ เพือ่ให้ประชาชน

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งผลต่อการใช้จ่าย

ภาครัฐด ้านสุขภาพของประเทศต่อไป สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง

ยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพ ทัดเทียมกับนานาประเทศใน

เอเชีย โดยได้วางทิศทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ป ี  (ด ้านสาธารณสุข) โดยมีวิสัยทัศน ์  

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพื่อ

ประชาชนสุขภาพดี” โดยมีพันธกิจ พัฒนาและอภิบาล

ระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เป้าหมาย  

เพื่ อประชาชนสุ ขภาพดี  เ จ ้ าหน ้ า ท่ี มี ความสุ ข  

ระบบสุขภาพยั่งยืน ก�าหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ  

4 ด้าน ได้แก่

• ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  

และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection 

Excellence)

• ด้านบริการเป็นเลิศ 

(Service Excellence)

• ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 

(People Excellence)

• บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  

(Governance Excellence)

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง 

ด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน  

ของกระทรวงสาธารณสุขและเพิ่มเติมอีก 1 ยุทธศาสตร์ 

รวมเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

• ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาล 

เป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Hospital)

• ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ  

ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(Prevention Promotion & Protection 

Excellence)

• ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ 

(Service Excellence)

• ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ  

(People Excellence)

• ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence)

ส�งเสร�มสุขภาพ ป�องกันโรค 
และคุ�มครองผู�บร�โภคเป�นเลิศ
(Promotion Prevention &

Protection Excellence)

01

04

ยุทธศาสตร�
ความเป�นเลิศ 

4 ด�าน

บร�หารเป�นเลิศ
ด�วยธรรมาภิบาล 
(Governance
Excellence)

15
แผนงาน

40
โครงการ

55
ตัวชี้วัด

02

บร�การเป�นเลิศ
(Service

Excellence)

03
บุคลากรเป�นเลิศ

(People
Excellence)
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ผังควำมเชือ่มโยง ยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12  
แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  
แผนยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
สู่แผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกียรติ

พระราชด�าร ิร.9  
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

พระบรมราโชวาท ร.10 (17 มิถุนายน 2529)  
1. ดูแลประชาชนผู้ยากไร้  

2. พฒันาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง  
3. น�าความดี ความเก่ง ออกไปท�างานด้านสุขภาพชมุชน

การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวิีต 
ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

การปรบัสมดุลและพฒันาระบบ 
การบรหิารจัดการภาครฐั

6. บรหิารจัดการในภาครฐั  
ป้องกันการทจุรติและธรรมาภิบาล

21. การต่อต้านการทจุรติ 
และประพฤตมิิชอบ

4. บรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

3. บคุลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

2. บรกิารเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

บรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

บคุลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

แผนยทุธศาสตร์ 
โรงพยาบาลชมุชน 
เฉลิมพระเกียรติ

แผนยทุธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ระยะ 20 ปี

แผนแม่บท 
ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที ่12 (2560-2564) 

ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
 พ.ศ. 2561-2580

ระดับของแผน

 บรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence) 

โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพยีง 
(Sufficiency Economy Hospital) 

4. การเตบิโตทีเ่ป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม

18. การเตบิโตอย่างยัง่ยนื

การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพ 
ทรพัยากรมนุษย์

1. เสรมิสร้างและพฒันา 
ศักยภาพทนุมนุษย์

11. การพฒันา
ศักยภาพคน 

ตลอดช่วงชวิีต

13. การเสรมิสร้าง 
ให้คนไทย 

มีสุขภาวะทีดี่

1. ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ 
(Promotion Prevention & Protection Excellence) 

การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค  
และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ 
Promotion Prevention & 
Protection Excellence) 



บทที่ 4 

ยุทธศำสตร์
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

11 แห่ง
• การประเมินศักยภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

• การวิเคราะห์องค์กร
• อัตลักษณ์
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ

• เป้าหมายสูงสุด
• เป้าประสงค์
• ยุทธศาสตร์
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Structure

Systems

Style

Staff

Skills

Strategy

Shared
Values

7s Mckinsey Model

ปัจจัยภำยใน  
(7s Mckinsey Framework)

 กลยุทธ ์  (Strategy) โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติมีการใช้แผนการพัฒนาร่วมกัน คือ 

1+4 โดยการน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ร่วมกับแผนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้านของ

กระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence)

1. โครงสร ้าง (Structure) โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 

ตามโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวง

สาธารณสุข มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา 

โรงพยาบาลในอปุถมัม์ของมลูนธิิเทพรตันเวชชานกุลู  

มีการท�างานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

2. ระบบ (System) ระบบการท�างานของโรงพยาบาล

ชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิจะเน้นการเชือ่มโยงกบัชมุชน 

โดยชุมชนมีส ่ วนร ่ วมในการด� า เนินงานของ 

โรงพยาบาล และโรงพยาบาลก็มีการจัดระบบการ 

ให้บริการตั้งแต่ในโรงพยาบาลถึงชุมชน และมีการ 

น�าระบบคิว มาใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อลด

ความแออัดในโรงพยาบาลและลดเวลารอคอย

3. รูปแบบ (Style) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 

โรงพยาบาลและผูป้ฏบิตังิาน เสมอืนพีน้่อง ท�าให้การ

ท�างานในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง

และเสียสละ

4. การจัดการบุคคล (Staff) บุคลากรโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 

น้อมน�าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการบริหาร การด�ารงชีวิต ดูแล

ประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติจะมีการส่งบุคลากรทุกระดับ

ในการพฒันาทักษะทางด้านบรหิาร ด้านวชิาการ และ

ด้านการบริการเฉพาะด้านตามวิชาชีพของตนเองอยู่

เป็นระยะ ๆ และมีการส่งบุคลากรเพื่อประกวด 

ในรางวัลต่าง ๆ อยู่เป็นประจ�า เช่น องค์กรคุณธรรม 

รางวัลเลิศรัฐ

5. ทักษะ (Skill) โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

เช่น แพทย์เฉพาะทาง นักรังสี นักเทคนิคการแพทย์ 

เป็นต้น

6. ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) มีเป้าหมาย 

ร ่วมกันคือเป ็นโรงพยาบาลชุมชนเพื่ อชุมชน  

และมุ ่ งสู ่การเป ็นรมณียสถาน (More Than  

A Hospital) 

4.1 กำรประเมินศักยภำพและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
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จุดแข็ง (Strengths : S)
• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายและ

แผนการพัฒนา โ ร งพยาบาล เพื่ อ เป ้ าหมาย 

โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชนและ มุ ่งสู ่การเป็น 

รมณียสถาน (More Than A Hospital)

• โรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิได้น้อมน�าปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการ

โรงพยาบาล

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศักยภาพ 

ในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืก ควบคูก่บัการแพทย์

แผนปัจจุบัน และมีการบริการเฉพาะเพื่อตอบสนอง

ปัญหาในพื้นที่

• ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสามารถ

ประสานและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีการร่วมกัน

พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การร่วมกันภายใน 

เครือข่าย 11 โรงพยาบาล

• โรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกียรตมิโีรงพยาบาลยีง่อ

เป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาล 

Smart Hospital

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
• ขาดการพัฒนาบุคลากรให ้มีความเ ช่ียวชาญ 

เฉพาะด้าน เช่น ตา ไต ทันตกรรม ฯลฯ

• บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

มีค ่าคะแนนเฉลี่ยความสุข (Happinometer)  

ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

• ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้บคุลากรของโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติเกิดการพัฒนาต ่อยอด 

จากงานประจ�าเพื่อแก้ปัญหาระหว่างการท�างาน 

สู่งานวิชาการและนวัตกรรม

โอกำส (Opportunities : O)
• นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข 

ให ้ความส�าคัญและสนับสนุนการด�า เนินงาน 

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

• มหีนว่ยงานภายนอกให้การสนับสนนุการด�าเนนิงาน 

เช่น มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฯลฯ

• มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา

คณุภาพชวีติระดับพ้ืนท่ีเอือ้ให้ชมุชน องค์กรปกครอง

ส ่วนท ้องถิ่นให ้การสนับสนุนการด�า เนินงาน 

ด้านสุขภาพ

4.2 กำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT ANALYSIS) 

อุปสรรค (Threats :T)
• ประชาชนอยู ่ ในพื้นที่ทุ ร กันดารห ่างไกลจาก 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ การคมนาคม

ล�าบาก มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการสูง  

จึงไม่มารับบริการ ท�าให้ประสบปัญหาในการเข้าถึง

บริการสุขภาพ

• มีการใช ้สื่อออนไลน ์ในการร ้องเรียนข ้อมูลที่ 

ไม่เป็นจริงและมีผลกระทบต่อโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจของบุคลากร

• ประชาชนขาดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ 

ของตนเอง ท�าให้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ต้องรับภาระในการรักษาและดูแลสุขภาพมากขึ้น 

• ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมอาจส่งผล 

ต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น พฤติกรรม  

การบริโภคอาหาร การอนามัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ

• ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ขาดความรู้

ในการใช ้สารเคมีที่ถูกต ้อง ก ่อให ้เกิดโรคจาก 

การประกอบอาชีพมาก

• สังคมที่ผู้สูงอายุและเด็ก อาศัยอยู่ร่วมกันตามล�าพัง

เนื่องจากวัยท�างานอพยพไปท�างานในเมืองใหญ่  

ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง และเด็ก 

มีพัฒนาการไม่สมวัย

S W TO

Opportunities

Threats

Strengths

Weaknesses

01 03

02 04
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4.4 วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยำบำลต้นแบบนวัตกรรม 
แห่งควำมพอเพียง
ที่มีคุณภำพเพื่อชุมชน 
ภำยในปี 2565

4.3 อัตลักษณ์ (Identity)

 “โรงพยำบำลที่เป็นมำกกว่ำโรงพยำบำล 
(More than A Hospital)”

1. เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติที่ด�าเนินงาน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เป ็นรมณียสถานโรงพยาบาล (Pleasure  

Hospital) (สบายกาย สบายใจ) ประกอบด้วยเสยีง 

(Sound) ชุมชนสร้างสรรค์ (Community)  

สิ่งแวดล้อม (Environment) และองค์ความรู้ 

(Knowledge)

3. เป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ 

และชุมชน

4. มบีรกิารเชีย่วชาญเฉพาะด้านทีต่อบสนองต่อบรบิท

ชุมชน

4.5 พันธกิจ (Mission)

1. สืบสาน รักษา และต่อยอดการด�าเนินงาน 

ด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชด�าริ  

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

2. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กับระบบบริหารจัดการ และบริการเพื่อชุมชน

3. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

4.6 เป้ำหมำยสูงสุด

ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข 
ระบบสุขภำพยั่งยืน

1. ประชาชนสุขภาพดี ประชาชนมีสุขภาพดี 

ทั้งสุขภาพกายและจิต ตลอดจนสังคมสิ่งแวดล้อม

2. เจ้าหน้าที่มีความสุข เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจ 

ในการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และพร้อมสรรค์สร้างสิ่งดีงามสู่สังคม

3. ระบบสุขภาพยั่งยืน ระบบสุขภาพ 

มีการปรับตัวอย่างสมดุล  

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.7 เป้ำประสงค์

1. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม

3. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

เป็นโรงพยาบาลที่มีการดูแลสุขภาพประชาชน 

ทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน

4. พัฒนาหน่วยบริการทุกระดับ  

ผ่านการรับรองคุณภาพบริการ  

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับและผู้ให้บริการ

5. เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

6. บุคลากรใน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  

เป็นคนดี มีคุณค่าและมีความผาสุก

7. เป็นโรงพยาบาลที่บริหารเป็นเลิศ 

ด้วยธรรมาภิบาล และน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
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4.8 ยุทธศำสตร์

1. พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจ 

พอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)

2. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

(Prevention Promotion & Protection Excellence)

3. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

4. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

5. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์
1. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรมแห่งความพอเพียง 

อย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี

2. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ด�าเนินการสู่รมณียสถาน (11 แห่ง)

3. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน 

Smart Hospital (11แห่ง)

4. โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง

5. ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากร ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

Happinometer (มากกว่าร้อยละ 65)

ก�ำหนด
ยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค ์

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ 

โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 1

พัฒนำโรงพยำบำลเป็นโรงพยำบำลเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Hospital) 

เป้ำประสงค์
 โรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรตเิป็นศนูย์เรยีนรู้

ตามแนวพระราชด�าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง

ตัวชี้วัด
1. จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

มีนวัตกรรมแห่งความพอเพียง 

อย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี (11 เรื่องต่อปี

2. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

ไม่ประสบภาวะวิกฤติการเงินระดับ 7  

(ร้อยละ 100)

3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

ลดลงจากเดิม (ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี)

กลยุทธ์
1. สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชด�าริ

2. ด�าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

โครงกำร
1. โครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งนวัตกรรม 

แห่งความพอเพียง

2. โครงการสร้างภมิูคุ้มกันด้านการเงนิของโรงพยาบาล

3. โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

ของโรงพยาบาล
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Prevention Promotion & Protection Excellence) 

เป้ำประสงค์
•  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม ที่ดีและเหมาะสม

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

เป็นโรงพยาบาลที่มีการดูแล สุขภาพประชาชน

ทุกกลุ่มวัย แบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน

ตัวชี้วัด
1. ร ้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital ระดับดีมาก plus (ร้อยละ 45)

2. จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ด�าเนิน

การสู่รมณียสถาน

3. จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการ

ด�าเนนิการสร้างความรอบรูด้้านสขุภาพใน กลุม่ปกติ 

และกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 เรื่อง 

(11 แห่ง)

4. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรตท่ีิมีผล

การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ�าเภออย่างน้อย 3 ประเด็น (ร้อยละ 100)

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนโดยบูรณาการ 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงกำร
1. โครงการโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN Hospital)  

มุ่งสู่รมณียสถาน

2. โครงการส่งเสรมิความรอบรูด้้านสขุภาพในกลุม่ปกติ 

และกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 

บริกำรเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

(2) ไต

• ร ้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรต ิ

มีระบบบริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อที่เป็นเลิศ 

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• มีคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)

• มีหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic)

(3) ผิวหนัง

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรตมีิศูนย์

เช่ียวชาญทางผิวหนังเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด 

(ร้อยละ 100)

(4) ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (palliative care)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรตมีิศูนย์

ดแูลผูป่้วยแบบประคับประคองเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

(5) การดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีการ

พฒันาระบบส่งต่อ บรกิาร และ การเข้าถงึของผูป่้วย

ระยะกึ่งเฉียบพลันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

(ร้อยละ 100)

• ผู้ป่วยมีความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ตาม barthel index มากกว ่า 75 คะแนน 

ร้อยละ 60

• ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันได้การฟื้นฟู 

ภายในระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 80

(6) ผู้สูงอายุ

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

มีศูนย์ดูแลสูงอายุ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด  

(ร้อยละ 100)

• ผู้สูงอายุที่ส่งต่อทุกรายได้รับการการคัดกรอง 

การประเมิน Comprehensive Geriatric  

Assessment (CGA)

• ผู้สูงอายุในคลินิกได้รับการดูแลประเมิน  

Comprehensive Geriatric Assessment  

ร้อยละ 60

• ผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในคลินิก  

มีความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน  

เพิ่มขึ้น/คงไว้ ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

อย่างน้อยร้อยละ 80

(7) ทันตกรรม

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลมิพระเกยีรตมิศีนูย์ 

One-stop dental service เป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

(8) พัฒนาการเด็ก

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี

คลินิกพัฒนาการเด็กเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด 

(ร้อยละ 100)

• เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

เป้ำประสงค์
1. พัฒนาหน่วยบริการทุกระดับ ผ่านการรับรอง

คุณภาพบริการ เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับและ 

ผู้ให้บริการ

2. เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ที่ตอบสนองความต้องการ ของชุมชน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน 

 1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3  

(ร้อยละ 100)

 1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ 

ตามมาตรฐานตามที่คณะกรรมการยอมรับ (LA,ISO, 

MOPH-DMSc) (ร้อยละ 100)

 1.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัย (ร้อยละ 100)

 1.4 ร ้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

(รพ.สต.) ท่ีอยู ่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชน 

เฉลิมพระเกียรติ ผ ่านเกณฑ ์การพัฒนาคุณภาพ  

รพ.สต. ติดดาว (ร้อยละ 80)

2. ร้อยละของโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรตมิศีนูย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเป็นตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนด (8 สาขา) ดังต่อไปนี้

(1) ตา

• ร้อยละของโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติมีศูนย์

เชี่ยวชาญทางตาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด  

(ร้อยละ 100)

• ร้อยละผู้สูงอาย ุ60 ปีข้ึนไป ได้รับการคดักรองสายตา 

(≥ร้อยละ 75)

• ร ้อยละผู ้ป ่วยต ้อกระจกชนิดบอด (Blinding  

Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวก 

ต่อการเข้าถึงบริการ

2. พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามบริบท 

ของโรงพยาบาล

โครงกำร
1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย

 1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติตามมาตรฐาน HA

 1.2 โครงการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 1.3 โครงการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  

เครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

2.  โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลศิด้านบรกิาร (Service 

Excellence) 8 สาขา ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย

 2.1 โครงการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญทางตา 

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 2.2 โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอย

ต่อที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 2.3 โครงการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญทางผิวหนัง 

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 2.4 โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 2.5 โครงการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน 

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 2.6 โครงการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ 

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 2.7 โครงการ One-stop dental service  

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 2.8 โครงการพัฒนาคลินิกพัฒนาการเด็ก  

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 

บุคลำกรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

เป้ำประสงค์
 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

เป็นคนดี มีคุณค่าและมีความผาสุก

ตัวชี้วัด
 ค่าเฉล่ียความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ Happinometer (มากกว่าร้อยละ 65)

กลยุทธ์
 ส่งเสริมให้บคุลากรให้มทีัง้สุขภาพทีดี่และมคีวามสุข

ในการท�างาน (Happy People Happy Workplace 

Happy Teamwork)

โครงกำร
 โครงการสร้างความสุขให้กับบุคลากร 

ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 

บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) 

เป้ำประสงค์
 เป็นโรงพยาบาลที่บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ

ตัวชี้วัด
1. จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง

2. จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน Smart Hospital

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

2. พัฒนาโรงพยาบาลรองรับ smart hospital

โครงกำร
1. โรงพยาบาลคุณธรรม

2. โครงการ Smart Hospital
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บทที่ 5

แผนปฏิบัติกำร 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
(พ.ศ. 2563-2565)
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโรงพยำบำลเป็นโรงพยำบำลเศรษฐกิจพอเพียง 
    (Sufficiency Economy Hospital)

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1. 

โครงการ 

หนึ่งหน่วยงาน 

หนึ่งนวัตกรรม 

แห่งความพอเพียง

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรม 
แห่งความพอเพียง อย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรม 
แห่งความพอเพียง อย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรม 
แห่งความพอเพียง อย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• ค้นหานวัตกรรมแห่งความพอเพียง ภายในหน่วยงานหรือ
ภายนอกหน่วยงาน

• ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมแห่งความพอเพียง
• ด�าเนินการน�านวัตกรรมแห่งความพอเพียงที่ได้รับการคัดเลือกไป

ทดลองใช้กับหน่วยงานหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

• ด�าเนินการเผยแพร่นวัตกรรมแห่งความพอเพียงไปยังหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชน

• ค้นหานวัตกรรมแห่งความพอเพียง ภายในหน่วยงานหรือ
ภายนอกหน่วยงาน

• ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมแห่งความพอเพียง
• ด�าเนินการน�านวัตกรรมแห่งความพอเพียงที่ได้รับการคัดเลือกไป

ทดลองใช้กับหน่วยงานหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

• ด�าเนินการเผยแพร่นวัตกรรมแห่งความพอเพียงไปยังหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชน

• ค้นหานวัตกรรมแห่งความพอเพียง ภายในหน่วยงานหรือ
ภายนอกหน่วยงาน

• ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมแห่งความพอเพียง
• ด�าเนินการน�านวัตกรรมแห่งความพอเพียงที่ได้รับการคัดเลือกไป

ทดลองใช้กับหน่วยงานหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

• ด�าเนินการเผยแพร่นวัตกรรมแห่งความพอเพียงไปยังหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชน

: Health Workforce • เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

• เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

• เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

: IT • ระบบการบันทึกและการจัดท�านวัตกรรม • ระบบการบันทึกและการจัดท�านวัตกรรม • ระบบการบันทึกและการจัดท�านวัตกรรม

: Drugs & Equipment • วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการจัดท�านวัตกรรม • วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการจัดท�านวัตกรรม • วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการจัดท�านวัตกรรม

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

: Governance • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ตัวชี้วัด • จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรมแห่ง 
ความพอเพียงอย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี (11 เรื่องต่อปี)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรมแห่ง 
ความพอเพียงอย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี (11 เรื่องต่อปี)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรมแห่ง 
ความพอเพียงอย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี (11 เรื่องต่อปี)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที ่1 โครงกำรที ่1



แผนยุทธศาสตร  ์
การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 108 แผนยุทธศาสตร  ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโรงพยำบำลเป็นโรงพยำบำลเศรษฐกิจพอเพียง 
    (Sufficiency Economy Hospital)

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2. 

โครงการ 

สร้างภูมิคุ้มกัน 

ด้านการเงิน 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ไม่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน
ระดับ 7

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ไม่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน
ระดับ 7

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ไม่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน
ระดับ 7

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง
• พัฒนาระบบบัญชี
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลังและด้านหลัก

ประกันสุขภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารด้านการเงิน การคลัง
• ติดตาม ก�ากับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน  

วางระบบเฝ้าระวัง

• การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง
• พัฒนาระบบบัญชี
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลังและด้านหลัก

ประกันสุขภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารด้านการเงิน การคลัง
• ติดตาม ก�ากับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน  

วางระบบเฝ้าระวัง

• การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง
• พัฒนาระบบบัญชี
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลังและด้านหลัก

ประกันสุขภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารด้านการเงิน การคลัง
• ติดตาม ก�ากับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน  

วางระบบเฝ้าระวัง

: Health Workforce • คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

• คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

• คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

: IT • ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ
• โปรแกรมบันทึกทางการเงิน การคลัง
• ระบบเรียกเก็บตามกองทุนต่างๆ
• ระบบประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน

• ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ
• โปรแกรมบันทึกทางการเงิน การคลัง
• ระบบเรียกเก็บตามกองทุนต่างๆ
• ระบบประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน

• ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ
• โปรแกรมบันทึกทางการเงิน การคลัง
• ระบบเรียกเก็บตามกองทุนต่างๆ
• ระบบประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน

: Drugs & Equipment • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง

: Governance • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติไม่ประสบภาวะวิกฤติ 
การเงินระดับ 7 (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติไม่ประสบภาวะวิกฤติ 
การเงินระดับ 7 (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติไม่ประสบภาวะวิกฤติ 
การเงินระดับ 7 (ร้อยละ 100)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

ยุทธศำสตร์ที ่1 โครงกำรที ่2



แผนยุทธศาสตร  ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโรงพยำบำลเป็นโรงพยำบำลเศรษฐกิจพอเพียง 
    (Sufficiency Economy Hospital)

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

3. 

โครงการ 

ลดค่าใช้จ่าย 

ด้านสาธารณูปโภค 

ของโรงพยาบาล 

เป้าหมาย • ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ลดลงจากเดิม ร้อยละ 5 ต่อปี

• ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ลดลงจากเดิม ร้อยละ 5 ต่อปี

• ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ลดลงจากเดิม ร้อยละ 5 ต่อปี

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• ก�าหนดนโยบายใน การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์การใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคประจ�าปี
• จัดท�าแผนการใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคประจ�าปี
• ก�าหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค

ให้เป็นไปตามแผน
• พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านสาธารณูปโภค
• สร้างจิตส�านึกในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค

• ก�าหนดนโยบายใน การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์การใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคประจ�าปี
• จัดท�าแผนการใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคประจ�าปี
• ก�าหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค

ให้เป็นไปตามแผน
• พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านสาธารณูปโภค
• สร้างจิตส�านึกในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค

• ก�าหนดนโยบายใน การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์การใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคประจ�าปี
• จัดท�าแผนการใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคประจ�าปี
• ก�าหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค

ให้เป็นไปตามแผน
• พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านสาธารณูปโภค
• สร้างจิตส�านึกในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค
: Health Workforce • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

• คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
• เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ทุกคน 

ในโรงพยาบาล
• งานช่างเทคนิค

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
• เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ทุกคน 

ในโรงพยาบาล
• งานช่างเทคนิค

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
• เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ทุกคน 

ในโรงพยาบาล
• งานช่างเทคนิค

: IT • โปรแกรมบันทึกข้อมูลสาธารณูปโภคประจ�าปี • โปรแกรมบันทึกข้อมูลสาธารณูปโภคประจ�าปี • โปรแกรมบันทึกข้อมูลสาธารณูปโภคประจ�าปี
: Drugs & Equipment • โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน

• พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

• โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน
• พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

• โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน
• พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

: Governance • คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
• คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบด้านสาธารณูปโภค

• คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
• คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบด้านสาธารณูปโภค

• คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
• คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบด้านสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด • ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติลดลงจากเดิม (ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี)

• ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติลดลงจากเดิม (ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี)

• ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติลดลงจากเดิม (ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
• ภาคเอกชน

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
• ภาคเอกชน

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
• ภาคเอกชน

ยุทธศำสตร์ที ่1 โครงกำรที ่3



แผนยุทธศาสตร  ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเลิศ 
    (Prevention Promotion & Protection Excellence)

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1. 

โครงการ 

โรงพยาบาลสีเขียว 

(GREEN Hospital)

สู่รมณียสถาน

เป้าหมาย 

1.  
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 
ทุกแห่งได้รับมาตรฐาน 
Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus  
จ�านวน 5 โรงพยาบาล  
 
(เป้าหมายปี 2563 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus 
จ�านวน 7 โรงพยาบาล  
 
(เป้าหมายปี 2564 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล พระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) 
 

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง 
ผ่านมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus 
 
 
(เป้าหมายปี 2565 จ�านวน 11 โรงพยาบาล)

2. 
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ  
เป็นโรงพยาบาลสีเขียว 
สู่รมณียสถาน 
(สวนธรรมชาติบ�าบัด 
และสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามแนวคิด 4 ส เสียง 
สังคม สิ่งแวดล้อม 
และสร้างความรู้)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นโรงพยาบาลสีเขียวสู่รมณียสถาน 
จ�านวน 4 โรงพยาบาล 
 
(เป้าหมายปี 2563  
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นโรงพยาบาลสีเขียวสู่รมณียสถาน 
จ�านวน 7 โรงพยาบาล 
 
(เป้าหมายปี 2564 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง 
เป็นโรงพยาบาลสีเขียวสู่รมณียสถาน 
 
 
(เป้าหมายปี 2565 จ�านวน 11 โรงพยาบาล)

ยุทธศำสตร์ที ่2 โครงกำรที ่1
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มาตรการ
(6 Building Blocks)
: Service Delivery

• พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

• พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

• พัฒนาตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม 
สิ่งแวดล้อม

• พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานอื่น
และชุมชน

• ออกแบบจัดกิจกรรม 4 ส (เสียง สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความรู้) 
ในโรงพยาบาลเป้าหมาย

• บูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อจัดท�าแนวทางการลดใช้พลังงาน 
และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

• พัฒนาโรงพยาบาลสู่รมณียสถานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นและ
ชุมชน

• พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

• พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

• พัฒนาตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม 
สิ่งแวดล้อม

• พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานอื่น
และชุมชน

• ออกแบบจัดกิจกรรม 4 ส (เสียง สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความรู้) 
ในโรงพยาบาลเป้าหมาย

• บูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อจัดท�าแนวทางการลดใช้พลังงาน 
และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

• พัฒนาโรงพยาบาลสู่รมณียสถานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นและ
ชุมชน

• พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

• พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

• พัฒนาตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม 
สิ่งแวดล้อม

• พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานอื่น
และชุมชน

• ออกแบบจัดกิจกรรม 4 ส (เสียง สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความรู้) 
ในโรงพยาบาลเป้าหมาย

• บูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อจัดท�าแนวทางการลดใช้พลังงาน 
และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

• พัฒนาโรงพยาบาลสู่รมณียสถานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นและ
ชุมชน

: Health Workforce • คณะกรรมการทีมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• งานอาชีวอนามัย
• กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

• คณะกรรมการทีมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• งานอาชีวอนามัย
• กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

• คณะกรรมการทีมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• งานอาชีวอนามัย
• กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

: IT • ระบบรายงานข้อมูล
• ตลาดนัดสีเขียวออนไลน์

• ระบบรายงานข้อมูล
• ตลาดนัดสีเขียวออนไลน์

• ระบบรายงานข้อมูล
• ตลาดนัดสีเขียวออนไลน์

: Drugs &Equipment • วัสดุ อุปกรณ์ส�าหรับมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

• เครื่องมืออุปกรณ์ส�าหรับสวนธรรมชาติบ�าบัดและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

• วัสดุ อุปกรณ์ส�าหรับมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

• เครื่องมืออุปกรณ์ส�าหรับสวนธรรมชาติบ�าบัดและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

• วัสดุ อุปกรณ์ส�าหรับมาตรฐาน Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

• เครื่องมืออุปกรณ์ส�าหรับสวนธรรมชาติบ�าบัดและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ



แผนยุทธศาสตร  ์
การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 116 แผนยุทธศาสตร  ์

การพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรติ พ.ศ. 2563 - 2565 117

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

: Governance • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ศูนย์อนามัยเขต 

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ศูนย์อนามัยเขต 

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ศูนย์อนามัยเขต 

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก plus (ร้อยละ 45)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ด�าเนินการ 
สู่รมณียสถาน (4 แห่ง)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก plus (ร้อยละ 64)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ด�าเนินการ 
สู่รมณียสถาน (7 แห่ง)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก plus (ร้อยละ 100)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ด�าเนินการ 
สู่รมณียสถาน (11 แห่ง)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กรมอนามัย
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
• กรมทรัพยากรน�้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม
• ส�านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• กรมอนามัย
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
• กรมทรัพยากรน�้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม
• ส�านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• กรมอนามัย
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
• กรมทรัพยากรน�้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม
• ส�านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.  

โครงการ 

ส่งเสริมความรอบรู้

ด้านสุขภาพ 

ในกลุ่มปกติ 

และกลุ่มเสี่ยงต่อโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการด�าเนินการสร้าง 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างน้อย 1 เรื่องต่อโรงพยาบาล

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการด�าเนินการสร้าง 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างน้อย 1 เรื่องต่อโรงพยาบาล

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการด�าเนินการสร้าง 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างน้อย 1 เรื่องต่อโรงพยาบาล

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• จัดตั้งคณะท�างาน Health literacy
• ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและจัดท�าสื่อ 

ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
• วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
• ด�าเนินกิจกรรมตามแผน
• ประเมินผล/ปรับปรุงการด�าเนินงาน

• จัดตั้งคณะท�างาน Health literacy
• ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและจัดท�าสื่อ 

ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
• วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
• ด�าเนินกิจกรรมตามแผน
• ประเมินผล/ปรับปรุงการด�าเนินงาน

• จัดตั้งคณะท�างาน Health literacy
• ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและจัดท�าสื่อ 

ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
• วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
• ด�าเนินกิจกรรมตามแผน
• ประเมินผล/ปรับปรุงการด�าเนินงาน

: Health Workforce • กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
• ภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่

• กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
• ภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่

• กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
• ภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่

: IT • ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
• โปรแกรมประมวลผล Health literacy

• ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
• โปรแกรมประมวลผล Health literacy

• ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
• โปรแกรมประมวลผล Health literacy

: Drugs & Equipment • แบบประเมิน Health literacy • แบบประเมิน Health literacy • แบบประเมิน Health literacy

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

: Governance • คณะท�างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

• คณะท�างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

• คณะท�างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตัวชี้วัด • จ�านวนของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการด�าเนินการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 เรื่อง (11 แห่ง)

• จ�านวนของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการด�าเนินการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 เรื่อง (11 แห่ง)

• จ�านวนของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการด�าเนินการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 เรื่อง (11 แห่ง)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ภาคีเครือข่าย
• ประชาชนในพื้นที่  

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ภาคีเครือข่าย
• ประชาชนในพื้นที่  

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ภาคีเครือข่าย
• ประชาชนในพื้นที่  

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที ่2 โครงกำรที ่2
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

3.  

โครงการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับอ�าเภอ 

(พชอ.)

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีผลการด�าเนินงานตามแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภออย่างน้อย 3 ประเด็นต่อ 
โรงพยาบาล

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีผลการด�าเนินงานตามแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภออย่างน้อย 3 ประเด็นต่อ 
โรงพยาบาล

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีผลการด�าเนินงานตามแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภออย่างน้อย 3 ประเด็นต่อ 
โรงพยาบาล

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
• ประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นปัญหาตามบริบท 

ของพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ประเด็น
• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
• ด�าเนินงานตามแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับอ�าเภอ 3 ประเด็น
• ประเมินผลการด�าเนินงานตามแนวทาง  

โดยการประเมินของผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ
• สรุปผลและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
• ประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นปัญหาตามบริบท 

ของพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ประเด็น
• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
• ด�าเนินงานตามแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับอ�าเภอ 3 ประเด็น
• ประเมินผลการด�าเนินงานตามแนวทาง  

โดยการประเมินของผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ
• สรุปผลและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
• ประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นปัญหาตามบริบท 

ของพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ประเด็น
• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
• ด�าเนินงานตามแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับอ�าเภอ 3 ประเด็น
• ประเมินผลการด�าเนินงานตามแนวทาง  

โดยการประเมินของผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ
• สรุปผลและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

: Health Workforce • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.)

: IT • ระบบการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ในพื้นที่ทั้ง 3 ประเด็น

• ระบบการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ในพื้นที่ทั้ง 3 ประเด็น

• ระบบการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ในพื้นที่ทั้ง 3 ประเด็น

: Drugs & Equipment • ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• คู่มือแนวทางการด�าเนินงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ�าเภอ (UCCARE)

• ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• คู่มือแนวทางการด�าเนินงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ�าเภอ (UCCARE)

• ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• คู่มือแนวทางการด�าเนินงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

• แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ�าเภอ (UCCARE)

ยุทธศำสตร์ที ่2 โครงกำรที ่3
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: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

: Governance • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
• คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
• คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
• คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มีผลการด�าเนิน
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภออย่างน้อย 3 
ประเด็น (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มีผลการด�าเนิน
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภออย่างน้อย 3 
ประเด็น (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มีผลการด�าเนิน
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภออย่างน้อย 3 
ประเด็น (ร้อยละ 100)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

• ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

• ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1.  

โครงการ 

พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ 

ประกอบด้วย 

4 โครงการ

1.1 

โครงการ 

พัฒนาคุณภาพ 

โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ 

ตามมาตรฐาน 

HA

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 (จ�านวน 11 แห่ง)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 (จ�านวน 11 แห่ง)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 (จ�านวน 11 แห่ง)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• สร้างความตื่นตัวให้บุคลากรรู้จักกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
• สนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคลากร
• สร้างระบบทีมพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบงานคุณภาพ 

ของโรงพยาบาล
• ประสานงานกับเครือข่ายงานคุณภาพระดับจังหวัด
• ตรวจประเมิน รับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภาพนอก

• สร้างความตื่นตัวให้บุคลากรรู้จักกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
• สนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคลากร
• สร้างระบบทีมพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบงานคุณภาพ 

ของโรงพยาบาล
• ประสานงานกับเครือข่ายงานคุณภาพระดับจังหวัด
• ตรวจประเมิน รับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภาพนอก

• สร้างความตื่นตัวให้บุคลากรรู้จักกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
• สนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคลากร
• สร้างระบบทีมพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบงานคุณภาพ 

ของโรงพยาบาล
• ประสานงานกับเครือข่ายงานคุณภาพระดับจังหวัด
• ตรวจประเมิน รับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภาพนอก

: Health Workforce • ทีมน�าด้านคุณภาพ • ทีมน�าด้านคุณภาพ • ทีมน�าด้านคุณภาพ

: IT • Social media • Social media • Social media

: Drugs & Equipment • อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพ
• คู่มือการใช้มาตรฐาน HA 

• อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพ
• คู่มือการใช้มาตรฐาน HA 

• อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพ
• คู่มือการใช้มาตรฐาน HA 

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

: Governance • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 (ร้อยละ 100)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

• สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

• สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำคุณภำพ โครงกำรที ่1โครงการพฒันาคุณภาพ 
โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
    (Service Excellence) 

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1.2 

โครงการ 

พัฒนาและรับรอง 

ห้องปฏิบัติการ 

ทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานตาม 
ที่คณะกรรมการยอมรับ (LA, ISO, MOPH-DMSc) (11 แห่ง)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานตาม 
ที่คณะกรรมการยอมรับ (LA, ISO, MOPH-DMSc) (11 แห่ง)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานตาม 
ที่คณะกรรมการยอมรับ (LA, ISO, MOPH-DMSc) (11 แห่ง)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
• ขอรับการสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการดูแลระบบ ห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วไป แม่ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

• เตรียมรับการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล

• พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
• ขอรับการสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการดูแลระบบ ห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วไป แม่ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

• เตรียมรับการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล

• พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
• ขอรับการสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการดูแลระบบ ห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วไป แม่ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

• เตรียมรับการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล

: Health Workforce • นักเทคนิคการแพทย์ • นักเทคนิคการแพทย์ • นักเทคนิคการแพทย์

: IT • โปรแกรมระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
• Social media

• โปรแกรมระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
• Social media

• โปรแกรมระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
• Social media

: Drugs & Equipment • อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพปฏิบัติการ
ทางการแพทย์

• คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์

• อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพปฏิบัติการ
ทางการแพทย์

• คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์

• อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพปฏิบัติการ
ทางการแพทย์

• คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

: Governance • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
• ทีมน�าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและหน่วยงาน

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
• ทีมน�าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและหน่วยงาน

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
• ทีมน�าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและหน่วยงาน

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานตามที่ 
คณะกรรมการยอมรับ (LA, ISO, MOPH-DMSc) (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานตามที่ 
คณะกรรมการยอมรับ (LA, ISO, MOPH-DMSc) (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานตามที่ 
คณะกรรมการยอมรับ (LA, ISO, MOPH-DMSc) (ร้อยละ 100)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• สภาเทคนิคการแพทย์

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• สภาเทคนิคการแพทย์

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• สภาเทคนิคการแพทย์

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำคุณภำพ โครงกำรที ่2โครงการพฒันาคุณภาพ 
โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1.3

โครงการ

พัฒนาและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ

รังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (11 แห่ง)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (11 แห่ง)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพ 
การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (11 แห่ง)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล
• ขอรับการสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการดูแลระบบ ห้องปฏิบัติการ

ทางรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลทั่วไป แม่ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์

• เตรียมรับการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ของโรงพยาบาล

• พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล
• ขอรับการสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการดูแลระบบ ห้องปฏิบัติการ

ทางรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลทั่วไป แม่ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์

• เตรียมรับการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ของโรงพยาบาล

• พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล
• ขอรับการสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการดูแลระบบ ห้องปฏิบัติการ

ทางรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลทั่วไป แม่ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์

• เตรียมรับการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ของโรงพยาบาล

: Health Workforce • นักรังสีการแพทย์ • นักรังสีการแพทย์ • นักรังสีการแพทย์

: IT • โปรแกรมระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
• Social media 

• โปรแกรมระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
• Social media 

• โปรแกรมระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
• Social media 

: Drugs & Equipment • อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพห้องปฏิบัติ
การรังสีวินิจฉัย

• คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

• อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพห้องปฏิบัติ
การรังสีวินิจฉัย

• คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

• อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการพัฒนางานคุณภาพห้องปฏิบัติ
การรังสีวินิจฉัย

• คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

: Governance • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
• ทีมน�าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและ หน่วยงาน

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
• ทีมน�าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและ หน่วยงาน

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
• ทีมน�าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและ หน่วยงาน

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (ร้อยละ 100)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• สภาเทคนิคการแพทย์

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• สภาเทคนิคการแพทย์

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• สภาเทคนิคการแพทย์

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำคุณภำพ โครงกำรที ่3โครงการพฒันาคุณภาพ 
โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
    (Service Excellence) 

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1.4

โครงการ

พัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

(รพ.สต.) ติดดาว

เครือข่าย

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่าย 
ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 80

• รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่าย 
ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 90

• รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่าย 
ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 100

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• ส่งเสริมให้ รพ.สต. ในเครือข่าย 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เกณฑ์การประเมิน 
รพ.สต. ติดดาว

• พัฒนาให้ รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่าย 
ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติด�าเนินงานตามเกณฑ์

• ประเมิน รพ.สต. ติดดาว

• ส่งเสริมให้ รพ.สต. ในเครือข่าย 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เกณฑ์การประเมิน 
รพ.สต. ติดดาว

• พัฒนาให้ รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่าย 
ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติด�าเนินงานตามเกณฑ์

• ประเมิน รพ.สต. ติดดาว

• ส่งเสริมให้ รพ.สต. ในเครือข่าย 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เกณฑ์การประเมิน 
รพ.สต. ติดดาว

• พัฒนาให้ รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่าย 
ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติด�าเนินงานตามเกณฑ์

• ประเมิน รพ.สต. ติดดาว

: Health Workforce • รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ • รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ • รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

: IT • ระบบฐานข้อมูล รพ.สต. ติดดาว ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล 
Health Data Center (HDC)

• ระบบฐานข้อมูล รพ.สต. ติดดาว ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล 
Health Data Center (HDC)

• ระบบฐานข้อมูล รพ.สต. ติดดาว ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล 
Health Data Center (HDC)

: Drugs & Equipment • คู่มือ รพ.สต. ติดดาว • คู่มือ รพ.สต. ติดดาว • คู่มือ รพ.สต. ติดดาว

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง

: Governance • คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ.) 
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ.) 
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ.) 
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด • ร้อยละ รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลติดดาว (ร้อยละ 80)

• ร้อยละ รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลติดดาว (ร้อยละ 90)

• ร้อยละ รพ.สต. ที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลติดดาว (ร้อยละ 100)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำคุณภำพ โครงกำรที ่4โครงการพฒันาคุณภาพ 
โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกยีรติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
    (Service Excellence) 

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2.

โครงการ

พัฒนา

สู่ความเป็นเลิศ

ด้านบริการ

(Service Excellence)

8 สาขา

ประกอบด้วย

8 โครงการ

2.1

โครงการ

พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญ

ทางตา

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์เชี่ยวชาญทางตา 
(จ�านวน 1 แห่ง) 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์เชี่ยวชาญทางตา 
(จ�านวน 3 แห่ง) 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์เชี่ยวชาญทางตา 
(จ�านวน 3 แห่ง) 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• Phase 1 (ด�าเนินการ 1 แห่ง) 
1. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระบบเครื่องมือ เครื่องผ้า 
   เลนส์ วัสดุการแพทย์เฉพาะที่ใช้ส�าหรับการผ่าตัด 
2. จัดตั้งคลินิกเพื่อจัดระบบบริการ 
3. ขึ้นทะเบียนศูนย์บริการต่อส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
   (สปสช.) เขต 
4. จัดกิจกรรมการคัดกรองตาเชิงรุกในพื้นที่ 
5. พัฒนารูปแบบการส่งต่อ

• Phase 1 (ด�าเนินการ 2 แห่ง) 
1. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระบบเครื่องมือ เครื่องผ้า 
    เลนส์ วัสดุการแพทย์เฉพาะที่ใช้ส�าหรับการผ่าตัด 
2. จัดตั้งคลินิกเพื่อจัดระบบบริการ 
3. ขึ้นทะเบียนศูนย์บริการต่อ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
   (สปสช.) เขต 
4. จัดกิจกรรมการคัดกรองตาเชิงรุกในพื้นที่ 
5. พัฒนารูปแบบการส่งต่อ 

• Phase 2 (ด�าเนินการ 1 แห่ง) 
1. พัฒนาระบบบริการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. จัดอบรมพัฒนาวิชาการด้านจักษุแก่บุคลากรภายใน 
    โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติและเครือข่ายบริการ   
    สุขภาพในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่อง 
    ในการบริการ 
3. พัฒนารูปแบบการส่งต่อแบบ fast track 

• ด�าเนินการผ่าน phase 1 และ 2 ทั้ง 3 แห่ง

: Health Workforce • คณะกรรมการ/คณะท�างานศูนย์เชี่ยวชาญทางตา
• พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
• พยาบาลหลักสูตรห้องผ่าตัดทางตา
• จักษุแพทย์
• ทีมสหวิชาชีพในการให้บริการ

• คณะกรรมการ/คณะท�างานศูนย์เชี่ยวชาญทางตา
• พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
• พยาบาลหลักสูตรห้องผ่าตัดทางตา
• จักษุแพทย์
• ทีมสหวิชาชีพในการให้บริการ

• คณะกรรมการ/คณะท�างานศูนย์เชี่ยวชาญทางตา
• พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
• พยาบาลหลักสูตรห้องผ่าตัดทางตา
• จักษุแพทย์
• ทีมสหวิชาชีพในการให้บริการ

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำบริกำร โครงกำรที ่1โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านบรกิาร (สาขาตา)
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

: IT • โปรแกรม telemedicine
• โปรแกรม vision 2020
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
• โปรแกรม JHSIC

• โปรแกรม telemedicine
• โปรแกรม vision 2020
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
• โปรแกรม JHSIC

• โปรแกรม telemedicine
• โปรแกรม vision 2020
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
• โปรแกรม JHSIC

: Drugs & Equipment • ยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับการตรวจรักษาและการผ่าตัดทางตา
• วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหรับการตรวจรักษา 

และการผ่าตัดทางตา
• ระบบการส�ารองเครื่องมือกรณีฉุกเฉิน

• ยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับการตรวจรักษาและการผ่าตัดทางตา
• วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหรับการตรวจรักษา 

และการผ่าตัดทางตา
• ระบบการส�ารองเครื่องมือกรณีฉุกเฉิน

• ยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับการตรวจรักษาและการผ่าตัดทางตา
• วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหรับการตรวจรักษา 

และการผ่าตัดทางตา
• ระบบการส�ารองเครื่องมือกรณีฉุกเฉิน

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

: Governance • คณะกรรมการศูนย์เชี่ยวชาญทางตา
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

• คณะกรรมการศูนย์เชี่ยวชาญทางตา
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

• คณะกรรมการศูนย์เชี่ยวชาญทางตา
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์เชี่ยวชาญ
ทางตาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
(≥ร้อยละ 75)

• ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์เชี่ยวชาญ
ทางตาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
(≥ร้อยละ 75)

• ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์เชี่ยวชาญ
ทางตาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
(≥ร้อยละ 75)

• ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง  
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 3 แห่ง 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 3 แห่ง 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
    (Service Excellence) 

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2.2 

โครงการ 

พัฒนาระบบบริการ 

ผู้ป่วยโรคไต 

แบบไร้รอยต่อ 

ที่เป็นเลิศ 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีระบบบริการผู้ป่วยโรคไต
แบบไร้รอยต่อที่เป็นเลิศ

• สามารถให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) 
ร้อยละ 100

• สามารถให้บริการหน่วยล้างไตทางช่องท้องได้ (CAPD Clinic) 
จ�านวน 2 แห่ง 
(โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีระบบบริการผู้ป่วยโรคไต
แบบไร้รอยต่อที่เป็นเลิศ

• สามารถให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อ (CKD Clinic) 
ร้อยละ 100

• สามารถให้บริการหน่วยล้างไตทางช่องท้องได้ (CAPD Clinic) 
จ�านวน 3 แห่ง 
(โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีระบบบริการผู้ป่วยโรคไต
แบบไร้รอยต่อที่เป็นเลิศ

• สามารถให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อ (CKD Clinic) 
ร้อยละ 100

• สามารถให้บริการหน่วยล้างไตทางช่องท้องได้ (CAPD Clinic) 
จ�านวน 5 แห่ง 
(โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระบบเครื่องมือ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

• จัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)
• จัดตั้งหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic)
• ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

• จัดกิจกรรม NCDs Class น�าร่องในโรงพยาบาล 
(โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระบบเครื่องมือ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

• จัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)
• จัดตั้งหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic)
• ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

• จัดกิจกรรม NCDs Class น�าร่องในโรงพยาบาล 
(โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระบบเครื่องมือ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

• จัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)
• จัดตั้งหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic)
• ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

• จัดกิจกรรม NCDs Class น�าร่องในโรงพยาบาล 
(โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำบริกำร โครงกำรที ่2โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านบรกิาร (สาขาไต)
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

• จัดกิจกรรมติดตามดูแลตนเองที่บ้าน ผู้ป่วยเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 
- Home BP monitoring 
  กลุ่ม uncontrolled BP : ≥ 160/90 mmHg 
- Home Blood sugar monitoring 
  Hypoglycemia/Hyperglycemia 
  หลังจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล ตามแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) 

• จัดบริการ ให้ค�าปรึกษาดูแลผู้ป่วยโรคไต CKD Stage 3-5  
ด้านยา การปฏิบัติตัวและโภชนบ�าบัดเฉพาะโรค

• พัฒนาระบบ IT เพื่อการติดตามและส่งต่อผู้ป่วย
• ติดตาม ก�ากับ และรายงานผลการด�าเนินงาน

• จัดกิจกรรมติดตามดูแลตนเองที่บ้าน ผู้ป่วยเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 
- Home BP monitoring 
  กลุ่ม uncontrolled BP : ≥ 160/90 mmHg 
- Home Blood sugar monitoring 
  Hypoglycemia/Hyperglycemia 
  หลังจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล ตามแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) 

• จัดบริการ ให้ค�าปรึกษาดูแลผู้ป่วยโรคไต CKD Stage 3-5  
ด้านยา การปฏิบัติตัวและโภชนบ�าบัดเฉพาะโรค

• พัฒนาระบบ IT เพื่อการติดตามและส่งต่อผู้ป่วย
• ติดตาม ก�ากับ และรายงานผลการด�าเนินงาน

• จัดกิจกรรมติดตามดูแลตนเองที่บ้าน ผู้ป่วยเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 
- Home BP monitoring 
  กลุ่ม uncontrolled BP : ≥ 160/90 mmHg 
- Home Blood sugar monitoring 
  Hypoglycemia/Hyperglycemia 
  หลังจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล ตามแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) 

• จัดบริการ ให้ค�าปรึกษาดูแลผู้ป่วยโรคไต CKD Stage 3-5  
ด้านยา การปฏิบัติตัวและโภชนบ�าบัดเฉพาะโรค

• พัฒนาระบบ IT เพื่อการติดตามและส่งต่อผู้ป่วย
• ติดตาม ก�ากับ และรายงานผลการด�าเนินงาน

: Health Workforce • พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบ�าบัดทดแทนไต 
ด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)

• ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล CM เภสัชกร โภชนากร  
ในการให้บริการ

• พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบ�าบัดทดแทนไต 
ด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)

• ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล CM เภสัชกร โภชนากร  
ในการให้บริการ

• พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบ�าบัดทดแทนไต 
ด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)

• ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล CM เภสัชกร โภชนากร  
ในการให้บริการ

: IT • Social media
• โปรแกรม DMIS
• โปรแกรม VMI
• โปรแกรม AI

• Social media
• โปรแกรม DMIS
• โปรแกรม VMI
• โปรแกรม AI

• Social media
• โปรแกรม DMIS
• โปรแกรม VMI
• โปรแกรม AI

: Drugs & Equipment • ยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับการตรวจรักษาทางไต
• วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหรับการตรวจรักษาทางไต
• น�้ายาล้างไตทางช่องท้อง และยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด
• จัดท�าบัญชียาที่จ�าเป็นต้องใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

และผู้ป่วย CAPD
• พื้นที่คลังยาในการเก็บส�ารองน�้ายาล้างไตทางช่องท้อง 

ร้อยละ 10 ของจ�านวนถุงน�้ายาที่ใช้กับผู้ป่วย CAPD

• ยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับการตรวจรักษาทางไต
• วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหรับการตรวจรักษาทางไต
• น�้ายาล้างไตทางช่องท้อง และยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด
• จัดท�าบัญชียาที่จ�าเป็นต้องใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

และผู้ป่วย CAPD
• พื้นที่คลังยาในการเก็บส�ารองน�้ายาล้างไตทางช่องท้อง 

ร้อยละ 10 ของจ�านวนถุงน�้ายาที่ใช้กับผู้ป่วย CAPD

• ยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับการตรวจรักษาทางไต
• วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหรับการตรวจรักษาทางไต
• น�้ายาล้างไตทางช่องท้อง และยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด
• จัดท�าบัญชียาที่จ�าเป็นต้องใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

และผู้ป่วย CAPD
• พื้นที่คลังยาในการเก็บส�ารองน�้ายาล้างไตทางช่องท้อง 

ร้อยละ 10 ของจ�านวนถุงน�้ายาที่ใช้กับผู้ป่วย CAPD
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: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

: Governance • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ Sevice plan สาขาไต
• คณะกรรมการทีมสหวิชาชีพ PCT หน่วยงาน 

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ Sevice plan สาขาไต
• คณะกรรมการทีมสหวิชาชีพ PCT หน่วยงาน 

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ Sevice plan สาขาไต
• คณะกรรมการทีมสหวิชาชีพ PCT หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อที่เป็นเลิศเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• จ�านวนคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) (11 แห่ง)
• จ�านวนหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic) 2 แห่ง 

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อที่เป็นเลิศเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• จ�านวนคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) (11 แห่ง)
• จ�านวนหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic) 3 แห่ง

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อที่เป็นเลิศเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• จ�านวนคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) (11 แห่ง)
• จ�านวนหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic) 5 แห่ง

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
    (Service Excellence) 

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2.3

โครงการ 

พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญ 

ทางผิวหนัง 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านผิวหนัง (Skin Clinic) ตามที่ก�าหนด  
(เพิ่ม 6 แห่ง ได้แก่  
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านผิวหนัง (Skin Clinic)  
ตามที่ก�าหนด (11 แห่ง)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านผิวหนัง (Skin Clinic)  
ตามที่ก�าหนด (11 แห่ง)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย 

ค้นหา คัดกรองและบ�าบัดรักษาผู้ป่วย
• เปิดบริการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผิวหนังในโรงพยาบาล
• จัดบริการให้ค�าปรึกษาทางไกล (consult on line skin clinic) 

ร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง
• จัดบริการให้สุขศึกษาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการ
• ก�ากับ ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการด�าเนินงาน
• ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมด้านผิวหนัง

• พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย 

ค้นหา คัดกรองและบ�าบัดรักษาผู้ป่วย
• เปิดบริการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผิวหนังในโรงพยาบาล
• จัดบริการให้ค�าปรึกษาทางไกล (consult on line skin clinic) 

ร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง
• จัดบริการให้สุขศึกษาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการ
• ก�ากับ ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการด�าเนินงาน
• ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมด้านผิวหนัง

• พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย 

ค้นหา คัดกรองและบ�าบัดรักษาผู้ป่วย
• เปิดบริการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผิวหนังในโรงพยาบาล
• จัดบริการให้ค�าปรึกษาทางไกล (consult on line skin clinic) 

ร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง
• จัดบริการให้สุขศึกษาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการ
• ก�ากับ ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการด�าเนินงาน
• ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมด้านผิวหนัง

: Health Workforce • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง
• พยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยผิวหนัง
• นักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยผิวหนัง
• ทีมสหวิชาชีพ

• แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง
• พยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยผิวหนัง
• นักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยผิวหนัง
• ทีมสหวิชาชีพ

• แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง
• พยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยผิวหนัง
• นักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยผิวหนัง
• ทีมสหวิชาชีพ

: IT • โปรแกรม HOSxP
• โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กับกรมการแพทย์

• โปรแกรม HOSxP
• โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กับกรมการแพทย์

• โปรแกรม HOSxP
• โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพ 

กับกรมการแพทย์

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำบริกำร โครงกำรที ่3โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านบรกิาร (สาขาผิวหนัง)
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

: Drugs & Equipment • ห้องปฏิบัติการ Lab 
- วินิจฉัยแยกเชื้อก่อโรค 
- ทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ 
- Mycobacterium Fungus Culture 
- ห้องปฏิบัติการ เชื้อราวิทยาเฉพาะ Fungus Culture

• ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคผิวหนัง
• คู่มือแนวทางการด�าเนินงาน Skin Clinic

• ห้องปฏิบัติการ Lab 
- วินิจฉัยแยกเชื้อก่อโรค 
- ทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ 
- Mycobacterium Fungus Culture 
- ห้องปฏิบัติการ เชื้อราวิทยาเฉพาะ Fungus Culture

• ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคผิวหนัง
• คู่มือแนวทางการด�าเนินงาน Skin Clinic

• ห้องปฏิบัติการ Lab 
- วินิจฉัยแยกเชื้อก่อโรค 
- ทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ 
- Mycobacterium Fungus Culture 
- ห้องปฏิบัติการ เชื้อราวิทยาเฉพาะ Fungus Culture

• ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคผิวหนัง
• คู่มือแนวทางการด�าเนินงาน Skin Clinic

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

: Governance • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ Sevice plan สาขาผิวหนัง
• คณะกรรมการทีมสหวิชาชีพ PCT หน่วยงาน

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ Sevice plan สาขาผิวหนัง
• คณะกรรมการทีมสหวิชาชีพ PCT หน่วยงาน

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ Sevice plan สาขาผิวหนัง
• คณะกรรมการทีมสหวิชาชีพ PCT หน่วยงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์เชี่ยวชาญ 
ทางผิวหนังเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์เชี่ยวชาญ 
ทางผิวหนังเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์เชี่ยวชาญ 
ทางผิวหนังเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
    (Service Excellence) 

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2.4

โครงการ 

ดูแลผู้ป่วย 

แบบประคับประคอง 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง (7 แห่ง) 
(โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง (9 แห่ง) 
(โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง (11 แห่ง)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล 
(ประกอบด้วย จุดให้บริการผู้ป่วยนอก/Palliative care corner 
ใน IPD/Home care unit)

• มีศูนย์สาธิตและยืมกายอุปกรณ์
• จัดกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยแบบประคับประคอง
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน

• จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล 
(ประกอบด้วย จุดให้บริการผู้ป่วยนอก/Palliative care corner 
ใน IPD/Home care unit)

• มีศูนย์สาธิตและยืมกายอุปกรณ์
• จัดกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยแบบประคับประคอง
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน

• จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล 
(ประกอบด้วย จุดให้บริการผู้ป่วยนอก/Palliative care corner 
ใน IPD/Home care unit)

• มีศูนย์สาธิตและยืมกายอุปกรณ์
• จัดกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยแบบประคับประคอง
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน

: Health Workforce • ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ 
1. แพทย์ที่ผ่านการอบรม advance course in palliative care 
2. เภสัชกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย 
    แบบประคับประคอง 
3. พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย 
    แบบประคับประคอง (4 เดือน) 
4. PCWN ทุกหน่วยงาน 
5. เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์กายอุปกรณ์ 
6. พยาบาล Home Health care 
7. นักโภชนากร 
8. นักจิตวิทยาหรือพยาบาลดูแลสุขภาพจิต 
9. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 
10. เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ใน รพ.สต. 

• ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ 
1. แพทย์ที่ผ่านการอบรม advance course in palliative care 
2. เภสัชกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย 
    แบบประคับประคอง 
3. พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย 
    แบบประคับประคอง (4 เดือน) 
4. PCWN ทุกหน่วยงาน 
5. เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์กายอุปกรณ์ 
6. พยาบาล Home Health care 
7. นักโภชนากร 
8. นักจิตวิทยาหรือพยาบาลดูแลสุขภาพจิต 
9. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 
10. เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ใน รพ.สต. 

• ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ 
1. แพทย์ที่ผ่านการอบรม advance course in palliative care 
2. เภสัชกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย 
    แบบประคับประคอง 
3. พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย 
    แบบประคับประคอง (4 เดือน) 
4. PCWN ทุกหน่วยงาน 
5. เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์กายอุปกรณ์ 
6. พยาบาล Home Health care 
7. นักโภชนากร 
8. นักจิตวิทยาหรือพยาบาลดูแลสุขภาพจิต 
9. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 
10. เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ใน รพ.สต. 

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำบริกำร โครงกำรที ่4โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศด้านบรกิาร 
(สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง)
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

: IT • Social media
• โปรแกรม HOSxP
• โปรแกรม E-claim

• Social media
• โปรแกรม HOSxP
• โปรแกรม E-claim

• Social media
• โปรแกรม HOSxP
• โปรแกรม E-claim

: Drugs & Equipment • ยาในกลุ่ม Strong Opioids
• อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, ถังออกซิเจน, 

เครื่องดูดเสมหะ, ที่นอนลม, เตียง Fowler Syringe Driver 
เป็นต้น

• ยาในกลุ่ม Strong Opioids
• อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, ถังออกซิเจน, 

เครื่องดูดเสมหะ, ที่นอนลม, เตียง Fowler Syringe Driver 
เป็นต้น

• ยาในกลุ่ม Strong Opioids
• อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, ถังออกซิเจน, 

เครื่องดูดเสมหะ, ที่นอนลม, เตียง Fowler Syringe Driver 
เป็นต้น

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

: Governance • คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง

• คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง

• คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
(ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
(ร้อยละ 100)

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
(ร้อยละ 100)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
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2.5 

โครงการ 

ดูแลผู้ป่วย 

ระยะกึ่งเฉียบพลัน 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาระบบส่งต่อบริการ 
และการเข้าถึงของผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (4 แห่ง) 
(โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาระบบส่งต่อบริการ 
และการเข้าถึงของผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (5 แห่ง) 
(โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาระบบส่งต่อบริการ 
และการเข้าถึงของผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (11 แห่ง)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• พัฒนาระบบส่งต่อ
• จัดบริการผู้ป่วยตามโปรแกรม IPD/OPD/Out-reach
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะการฟื้นฟูระยะกลาง
• พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานฟื้นฟู
• พัฒนาระบบข้อมูล
• ประสานงานบูรณาการภายในชุมชนจังหวัด เขตสุขภาพ
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานบูรณาการภายในจังหวัด  

เขตสุขภาพ ในชุมชน

• พัฒนาระบบส่งต่อ
• จัดบริการผู้ป่วยตามโปรแกรม IPD/OPD/Out-reach
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะการฟื้นฟูระยะกลาง
• พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานฟื้นฟู
• พัฒนาระบบข้อมูล
• ประสานงานบูรณาการภายในชุมชนจังหวัด เขตสุขภาพ
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานบูรณาการภายในจังหวัด  

เขตสุขภาพ ในชุมชน

• พัฒนาระบบส่งต่อ
• จัดบริการผู้ป่วยตามโปรแกรม IPD/OPD/Out-reach
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะการฟื้นฟูระยะกลาง
• พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานฟื้นฟู
• พัฒนาระบบข้อมูล
• ประสานงานบูรณาการภายในชุมชนจังหวัด เขตสุขภาพ
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานบูรณาการภายในจังหวัด  

เขตสุขภาพ ในชุมชน

: Health Workforce • แพทย์
• พยาบาล/พยาบาลฟื้นฟู
• นักกายภาพบ�าบัด
• นักวิชาการสาธารณสุข
• แพทย์แผนไทย
• ทีมสหวิชาชีพ

• แพทย์
• พยาบาล/พยาบาลฟื้นฟู
• นักกายภาพบ�าบัด
• นักวิชาการสาธารณสุข
• แพทย์แผนไทย
• ทีมสหวิชาชีพ

• แพทย์
• พยาบาล/พยาบาลฟื้นฟู
• นักกายภาพบ�าบัด
• นักวิชาการสาธารณสุข
• แพทย์แผนไทย
• ทีมสหวิชาชีพ

: IT • Social media
• โปรแกรม IPD care protocol for intermediate bed 

ในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งอ�าเภอ

• Social media
• โปรแกรม IPD care protocol for intermediate bed 

ในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งอ�าเภอ

• Social media
• โปรแกรม IPD care protocol for intermediate bed 

ในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งอ�าเภอ

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำบริกำร โครงกำรที ่5โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศด้านบรกิาร 
(สาขาดูแลผู้ป่วยระยะกึง่เฉยีบพลัน)
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: Drugs & Equipment • วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์
• มียาและเวชภัณฑ์
• แนวทางการปฏิบัติส�าหรับการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วย 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน

• วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์
• มียาและเวชภัณฑ์
• แนวทางการปฏิบัติส�าหรับการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วย 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน

• วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์
• มียาและเวชภัณฑ์
• แนวทางการปฏิบัติส�าหรับการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วย 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

: Governance • คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง

• คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง

• คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีการพัฒนาระบบ
ส่งต่อ บริการ และการเข้าถึงของผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้ป่วยมีความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
ตาม bathel index มากกว่า 75 คะแนน ร้อยละ 60

• ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันได้การฟื้นฟูภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ร้อยละ 80

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีการพัฒนาระบบ
ส่งต่อ บริการ และการเข้าถึงของผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้ป่วยมีความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
ตาม bathel index มากกว่า 75 คะแนน ร้อยละ 70

• ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันได้การฟื้นฟูภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ร้อยละ 90

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีการพัฒนาระบบ
ส่งต่อ บริการ และการเข้าถึงของผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้ป่วยมีความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
ตาม bathel index มากกว่า 75 คะแนน ร้อยละ 80

• ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันได้การฟื้นฟูภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ร้อยละ 100

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 
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2.6 

โครงการ 

พัฒนาคลินิก

ผู้สูงอายุ 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกผู้สูงอายุ  
(Geriatric Clinic) (4 แห่ง) 
(โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกผู้สูงอายุ 
(Geriatric Clinic) เพิ่ม 4 แห่ง 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกผู้สูงอายุ  
(Geriatric Clinic) (11แห่ง) เพิ่ม 3 แห่ง 
(โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีสหวิชาชีพ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก
• เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่  

ในการให้บริการ
• จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
• ผู้สูงอายุที่ส่งต่อทุกรายได้รับการการคัดกรองการประเมิน CGA
• การป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
• การดูแลรักษา
• การดูแล/ฟื้นฟูต่อเนื่องในชุมชน
• ก�ากับ ติดตาม สรุปรายงาน 

• จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีสหวิชาชีพ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก
• เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่  

ในการให้บริการ
• จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
• ผู้สูงอายุที่ส่งต่อทุกรายได้รับการการคัดกรองการประเมิน CGA
• การป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
• การดูแลรักษา
• การดูแล/ฟื้นฟูต่อเนื่องในชุมชน
• ก�ากับ ติดตาม สรุปรายงาน 

• จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีสหวิชาชีพ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก
• เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่  

ในการให้บริการ
• จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
• ผู้สูงอายุที่ส่งต่อทุกรายได้รับการการคัดกรองการประเมิน CGA
• การป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
• การดูแลรักษา
• การดูแล/ฟื้นฟูต่อเนื่องในชุมชน
• ก�ากับ ติดตาม สรุปรายงาน 

: Health Workforce • แพทย์
• พยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
• ทันตแพทย์ ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
• เภสัชกร
• นักกายภาพบ�าบัด
• แพทย์แผนไทย
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่ รพ.สต. (basic course 5 วัน  

หรือผ่านการอบรมจากพยาบาลผู้สูงอายุ)

• แพทย์
• พยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
• ทันตแพทย์ ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
• เภสัชกร
• นักกายภาพบ�าบัด
• แพทย์แผนไทย
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่ รพ.สต. (basic course 5 วัน 

หรือผ่านการอบรมจากพยาบาลผู้สูงอายุ)

• แพทย์
• พยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
• ทันตแพทย์ ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
• เภสัชกร
• นักกายภาพบ�าบัด
• แพทย์แผนไทย
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่ รพ.สต. (basic course 5 วัน 

หรือผ่านการอบรมจากพยาบาลผู้สูงอายุ)

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำบริกำร โครงกำรที ่6โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศด้านบรกิาร 
(สาขาผู้สูงอาย)ุ
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: IT • Social media
• โปรแกรม aging health data

• Social media
• โปรแกรม aging health data

• Social media
• โปรแกรม aging health data

: Drugs & Equipment • บัญชียาที่จ�าเป็นต้องใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
• เครื่องมือส�าหรับสหวิชาชีพในการด�าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ  

เช่น เครื่องมือทางกายภาพบ�าบัดส�าหรับการฟื้นฟูผู้สูงอายุ,  
คู่มือการประเมินและการดูแลผู้สูงอายุ, Food Model  
ส�าหรับให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์กระตุ้นสมอง (Brain Stimulation) เป็นต้น

• บัญชียาที่จ�าเป็นต้องใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
• เครื่องมือส�าหรับสหวิชาชีพในการด�าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ  

เช่น เครื่องมือทางกายภาพบ�าบัดส�าหรับการฟื้นฟูผู้สูงอายุ,  
คู่มือการประเมินและการดูแลผู้สูงอายุ, Food Model  
ส�าหรับให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์กระตุ้นสมอง (Brain Stimulation) เป็นต้น

• บัญชียาที่จ�าเป็นต้องใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
• เครื่องมือส�าหรับสหวิชาชีพในการด�าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ  

เช่น เครื่องมือทางกายภาพบ�าบัดส�าหรับการฟื้นฟูผู้สูงอายุ,  
คู่มือการประเมินและการดูแลผู้สูงอายุ, Food Model  
ส�าหรับให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์กระตุ้นสมอง (Brain Stimulation) เป็นต้น

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

: Governance • คณะกรรมการซึ่งมีสหวิชาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ • คณะกรรมการซึ่งมีสหวิชาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ • คณะกรรมการซึ่งมีสหวิชาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลสูงอายุ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้สูงอายุที่ส่งต่อทุกรายได้รับการการคัดกรองการประเมิน CGA
• ผู้สูงอายุในคลินิกได้รับการดูแล ประเมิน Comprehensive 

Geriatic Assessment ร้อยละ 100
• ผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในคลินิก มีความสามารถ 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพิ่มขึ้น/คงไว้  
ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลสูงอายุ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้สูงอายุที่ส่งต่อทุกรายได้รับการการคัดกรองการประเมิน CGA
• ผู้สูงอายุในคลินิกได้รับการดูแล ประเมิน Comprehensive 

Geriatic Assessment ร้อยละ 100
• ผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในคลินิก มีความสามารถ 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพิ่มขึ้น/คงไว้  
ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลสูงอายุ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้สูงอายุที่ส่งต่อทุกรายได้รับการการคัดกรองการประเมิน CGA
• ผู้สูงอายุในคลินิกได้รับการดูแล ประเมิน Comprehensive 

Geriatic Assessment ร้อยละ 100
• ผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในคลินิก มีความสามารถ 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพิ่มขึ้น/คงไว้  
ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรเป็นเลิศ 
    (Service Excellence) 

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

 

2.7

โครงการ

One-stop

dental service 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นศูนย์ One-stop dental service (3 แห่ง) 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นศูนย์ One-stop dental service (6 แห่ง) 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นศูนย์ One-stop dental service (7 แห่ง) 
(โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลหาดส�าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• จัดตั้งทีมคณะกรรมการในการพัฒนาและขับเคลื่อนทันตกรรม
เฉพาะสาขาทางทันตกรรมของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติแต่ละแห่ง

• พัฒนาเครือข่ายในการปรึกษาแนวทางการรักษาผู้ป่วยทันตกรรม
เฉพาะสาขา ในระดับจังหวัด/เขต/โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ/กรมการแพทย์

• ส่งบุคลากรไปศึกษาในหน่วยงานทันตกรรมสาขาเฉพาะ 
เพื่อเปิดให้บริการ

• เปิดให้บริการทันตกรรมส�าหรับเด็ก และผู้สูงอายุ
• ประสานงานกับทีมทันตแพทย์สาขาเฉพาะในจังหวัดหรือพื้นที่

ใกล้เคียง/เขต ในการขอสนับสนุนหรือหมุนเวียนทันตแพทย์
เฉพาะสาขาในการให้บริการ

• จัดบริการทันตกรรมเชิงรุกในชุมชน

• จัดตั้งทีมคณะกรรมการในการพัฒนาและขับเคลื่อนทันตกรรม
เฉพาะสาขาทางทันตกรรมของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติแต่ละแห่ง

• พัฒนาเครือข่ายในการปรึกษาแนวทางการรักษาผู้ป่วยทันตกรรม
เฉพาะสาขา ในระดับจังหวัด/เขต/โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ/กรมการแพทย์

• ส่งบุคลากรไปศึกษาในหน่วยงานทันตกรรมสาขาเฉพาะ 
เพื่อเปิดให้บริการ

• เปิดให้บริการทันตกรรมส�าหรับเด็ก และผู้สูงอายุ
• ประสานงานกับทีมทันตแพทย์สาขาเฉพาะในจังหวัดหรือพื้นที่

ใกล้เคียง/เขต ในการขอสนับสนุนหรือหมุนเวียนทันตแพทย์
เฉพาะสาขาในการให้บริการ

• จัดบริการทันตกรรมเชิงรุกในชุมชน

• จัดตั้งทีมคณะกรรมการในการพัฒนาและขับเคลื่อนทันตกรรม
เฉพาะสาขาทางทันตกรรมของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติแต่ละแห่ง

• พัฒนาเครือข่ายในการปรึกษาแนวทางการรักษาผู้ป่วยทันตกรรม
เฉพาะสาขา ในระดับจังหวัด/เขต/โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ/กรมการแพทย์

• ส่งบุคลากรไปศึกษาในหน่วยงานทันตกรรมสาขาเฉพาะ 
เพื่อเปิดให้บริการ

• เปิดให้บริการทันตกรรมส�าหรับเด็ก และผู้สูงอายุ
• ประสานงานกับทีมทันตแพทย์สาขาเฉพาะในจังหวัดหรือพื้นที่

ใกล้เคียง/เขต ในการขอสนับสนุนหรือหมุนเวียนทันตแพทย์
เฉพาะสาขาในการให้บริการ

• จัดบริการทันตกรรมเชิงรุกในชุมชน

: Health Workforce • ทันตแพทย์ทั่วไป
• ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
• ทันตภิบาล
• ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ผ่านการฝึกเฉพาะสาขา

• ทันตแพทย์ทั่วไป
• ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
• ทันตภิบาล
• ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ผ่านการฝึกเฉพาะสาขา

• ทันตแพทย์ทั่วไป
• ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
• ทันตภิบาล
• ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ผ่านการฝึกเฉพาะสาขา

: IT • Social media
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบ HDC

• Social media
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบ HDC

• Social media
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบ HDC

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำบริกำร โครงกำรที ่7โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศด้านบรกิาร 
(สาขาทนัตกรรม)
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: Drugs & Equipment • ยูนิตทันตกรรม
• อุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะสาขา
• สถานที่ศูนย์ทันตกรรม

• ยูนิตทันตกรรม
• อุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะสาขา
• สถานที่ศูนย์ทันตกรรม

• ยูนิตทันตกรรม
• อุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะสาขา
• สถานที่ศูนย์ทันตกรรม

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

: Governance • คณะกรรมการ Service plan ด้านทันตกรรม • คณะกรรมการ Service plan ด้านทันตกรรม • คณะกรรมการ Service plan ด้านทันตกรรม

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
มีศูนย์ One-stop dental service เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้สูงอายุเข้ารับบริการทางทันตกรรมร้อยละ 30
• จ�านวนผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังอย่างน้อย 4 คู่ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
มีศูนย์ One-stop dental service เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้สูงอายุเข้ารับบริการทางทันตกรรมร้อยละ 35
• จ�านวนผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังอย่างน้อย 4 คู่  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
มีศูนย์ One-stop dental service เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• ผู้สูงอายุเข้ารับบริการทางทันตกรรมร้อยละ 40
• จ�านวนผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังอย่างน้อย 4 คู่  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 3 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 6 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 7 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
• รพ.สต. 
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2.8 

โครงการ 

พัฒนาคลินิก 

พัฒนาการเด็ก 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกพัฒนาการเด็ก  
(4 แห่ง) 
(โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกพัฒนาการเด็ก 
(7 แห่ง)  
(โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกพัฒนาการเด็ก  
(11 แห่ง) 

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• จัดตั้งคลินิกพัฒนาการเด็ก
• ค้นหาและคัดกรองพัฒนาการเด็ก
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ
• ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยครอบครัวและชุมชน
• พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
• ก�ากับ ติดตาม และรายงานผลการด�าเนินงาน

• จัดตั้งคลินิกพัฒนาการเด็ก
• ค้นหาและคัดกรองพัฒนาการเด็ก
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ
• ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยครอบครัวและชุมชน
• พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
• ก�ากับ ติดตาม และรายงานผลการด�าเนินงาน

• จัดตั้งคลินิกพัฒนาการเด็ก
• ค้นหาและคัดกรองพัฒนาการเด็ก
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ
• ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยครอบครัวและชุมชน
• พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
• ก�ากับ ติดตาม และรายงานผลการด�าเนินงาน

: Health Workforce • กุมารแพทย์
• พยาบาลเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก
• นักกิจกรรมบ�าบัด

• กุมารแพทย์
• พยาบาลเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก
• นักกิจกรรมบ�าบัด

• กุมารแพทย์
• พยาบาลเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก
• นักกิจกรรมบ�าบัด

: IT • Social media
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบ HDC

• Social media
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบ HDC

• Social media
• โปรแกรม HOSxP
• ระบบ HDC

: Drugs & Equipment • เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการ
• ของเล่นเสริมพัฒนาการ
• สมุดบันทึกติดตามพัฒนาการ

• เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการ
• ของเล่นเสริมพัฒนาการ
• สมุดบันทึกติดตามพัฒนาการ

• เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการ
• ของเล่นเสริมพัฒนาการ
• สมุดบันทึกติดตามพัฒนาการ

ยุทธศำสตร์ที ่3 | พฒันำบริกำร โครงกำรที ่8โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศด้านบรกิาร 
(สาขาพฒันาการเด็ก)
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: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเหมาจ่ายรายหัว
• งบเงินบ�ารุง
• งบกองทุน
• งบสนับสนุนอื่นๆ

: Governance • คณะกรรมการ Service plan สาขาพัฒนาการเด็ก • คณะกรรมการ Service plan สาขาพัฒนาการเด็ก • คณะกรรมการ Service plan สาขาพัฒนาการเด็ก

ตัวชี้วัด • ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกพัฒนาการ
เด็กเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกพัฒนาการ
เด็กเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 

• ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกพัฒนาการ
เด็กเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด (ร้อยละ 100)

• เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
• กรมการแพทย์
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1.  

โครงการ 

สร้างความสุข 

ให้กับบุคลากร 

ของโรงพยาบาลชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย • เจ้าหน้ามีความสุข
• สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการท�างาน

• เจ้าหน้ามีความสุข
• สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการท�างาน

• เจ้าหน้ามีความสุข
• สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการท�างาน

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• แต่งตั้งคณะท�างาน Happy People & Healthy Workplace
• วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากร Happinometer
• จัดท�าแผนสร้างสุขของโรงพยาบาล
• ด�าเนินกิจกรรมตามแผนสร้างสุข
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

• แต่งตั้งคณะท�างาน Happy People & Healthy Workplace
• วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากร Happinometer
• จัดท�าแผนสร้างสุขของโรงพยาบาล
• ด�าเนินกิจกรรมตามแผนสร้างสุข
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

• แต่งตั้งคณะท�างาน Happy People & Healthy Workplace
• วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากร Happinometer
• จัดท�าแผนสร้างสุขของโรงพยาบาล
• ด�าเนินกิจกรรมตามแผนสร้างสุข
• ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

: Health Workforce • เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ บุคลากรโรงพยาบาล
• วิทยากรจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ บุคลากรโรงพยาบาล
• วิทยากรจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ บุคลากรโรงพยาบาล
• วิทยากรจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: IT • โปรแกรมบันทึกข้อมูล Happinometer • โปรแกรมบันทึกข้อมูล Happinometer • โปรแกรมบันทึกข้อมูล Happinometer

: Drugs & Equipment

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่น

: Governance • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ บุคลากรโรงพยาบาล

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ บุคลากรโรงพยาบาล

• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ บุคลากรโรงพยาบาล

ตัวชี้วัด • ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุขคะแนนความสุขของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ Happinometer 
(มากกว่าร้อยละ 65)

• ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุขคะแนนความสุขของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ Happinometer 
(มากกว่าร้อยละ 70)

• ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุขคะแนนความสุขของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ Happinometer 
(มากกว่าร้อยละ 70)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • คณะกรรมการ CHRO จังหวัด/เขตสุขภาพ • คณะกรรมการ CHRO จังหวัด/เขตสุขภาพ • คณะกรรมการ CHRO จังหวัด/เขตสุขภาพ

ยุทธศำสตร์ที ่4 โครงกำรที ่1
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล 
    (Governance Excellence)

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1.  

โครงการ 

โรงพยาบาล 

คุณธรรม

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กร
คุณธรรมระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 โรงพยาบาลต่อปี

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กร
คุณธรรมระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 โรงพยาบาลต่อปี

• โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กร
คุณธรรมระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 โรงพยาบาลต่อปี

มาตรการ 
(6 Building Blocks)  
: Service Delivery

• ก�าหนดนโยบายด้านองค์กรคุณธรรม
• แต่งตั้งคณะท�างาน ก�าหนดอัตลักษณ์ (คุณธรรมร่วม)
• สร้างแกนน�าตามอัตลักษณ์เพื่อขับเคลื่อน
• จัดท�าแผนการด�าเนินงานตามอัตลักษณ์และสื่อสาร
• แลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ท�าดีต้องมีแชร์” 

และจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความดี”
• Coaching/Mentoring
• ศึกษาดูงาน ต้นแบบเยี่ยมเสริมพลัง
• K M “องค์กรคุณธรรม”
• ขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมสู่ชุมชน
• สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

• ก�าหนดนโยบายด้านองค์กรคุณธรรม
• แต่งตั้งคณะท�างาน ก�าหนดอัตลักษณ์ (คุณธรรมร่วม)
• สร้างแกนน�าตามอัตลักษณ์เพื่อขับเคลื่อน
• จัดท�าแผนการด�าเนินงานตามอัตลักษณ์และสื่อสาร
• แลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ท�าดีต้องมีแชร์” 

และจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความดี”
• Coaching/Mentoring
• ศึกษาดูงาน ต้นแบบเยี่ยมเสริมพลัง
• K M “องค์กรคุณธรรม”
• ขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมสู่ชุมชน
• สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

• ก�าหนดนโยบายด้านองค์กรคุณธรรม
• แต่งตั้งคณะท�างาน ก�าหนดอัตลักษณ์ (คุณธรรมร่วม)
• สร้างแกนน�าตามอัตลักษณ์เพื่อขับเคลื่อน
• จัดท�าแผนการด�าเนินงานตามอัตลักษณ์และสื่อสาร
• แลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ท�าดีต้องมีแชร์” 

และจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความดี”
• Coaching/Mentoring
• ศึกษาดูงาน ต้นแบบเยี่ยมเสริมพลัง
• K M “องค์กรคุณธรรม”
• ขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมสู่ชุมชน
• สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

: Health Workforce • เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ/คณะท�างานโรงพยาบาลคุณธรรม
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

• เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ/คณะท�างานโรงพยาบาลคุณธรรม
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

• เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
• คณะกรรมการ/คณะท�างานโรงพยาบาลคุณธรรม
• คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

: IT • Social media
• สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

• Social media
• สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

• Social media
• สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ยุทธศำสตร์ที ่5 โครงกำรที ่1
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โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

: Drugs & Equipment • แบบประเมินองค์กรคุณธรรม
• แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

• แบบประเมินองค์กรคุณธรรม
• แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

• แบบประเมินองค์กรคุณธรรม
• แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
• งบเงินบ�ารุง
• งบสนับสนุนอื่นๆ

: Governance • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ตัวชี้วัด • จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรดีเด่น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรดีเด่น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรดีเด่น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ส�านักงานเขตสุขภาพ
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    (Governance Excellence)

โครงการ ระยะด�าเนินการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2. 

โครงการ

Smart 

Hospital

เป้าหมาย • โรงพยาบาลชุมชมเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital ครบทุกแห่งในปี 2565

1)  หน่วยบริการ 
     มีผลการด�าเนินงาน 
     Smart Place  
     และ Smart Tool

• หน่วยบริการมีผลการด�าเนินงาน Smart Place  
และ Smart Tool 11 แห่ง

2)  หน่วยบริการ 
     มีผลการด�าเนินงาน 
     ในระดับ Smart 
     Service

• หน่วยบริการมีผลการด�าเนินงาน 
ในระดับ Smart Service   
8 แห่ง

3)  หน่วยบริการ 
     มีผลการด�าเนินงาน 
     ในระดับ Smart 
     Outcome และ  
     Smart Hospital

• หน่วยบริการมีผลการด�าเนินงานในระดับ Smart Outcome 
และ Smart Hospital 1 แห่ง 
(โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• หน่วยบริการมีผลการด�าเนินงานในระดับ Smart Outcome 
และ Smart Hospital 3 แห่ง 
(โรงพยาบาลยี่งอพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,  
โรงพยาบาลนาวังพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, 
โรงพยาบาลหาดส�าราญพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

• หน่วยบริการมีผลการด�าเนินงาน 
ในระดับ Smart Outcome และ Smart Hospital  
ทุก รพ. (11 แห่ง)

มาตรการ
(6 Building Blocks)
: Service Delivery

1)  Smart Place/Infrastructure 
     - โรงพยาบาลมีการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
2)  Smart Tools (อย่างน้อย 3 ข้อ)
     2.1 โรงพยาบาลมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่ม 
          ประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น หน้าจอแสดงล�าดับ 
          คิวบริการ
    2.2  มีช่องทางออนไลน์หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ 
          อย่างน้อย 1 จุด
    2.3  มีระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ 
          (Vital Sing) ที่เชื่อมข้อมูลสู่ระบบปฏิบัติการ
    2.4  โรงพยาบาลมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมา 
          ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น  
          มีการใช้เทคโนโลยีในการลงชื่อปฏิบัติงาน

ยุทธศำสตร์ที ่5 โครงกำรที ่2
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3)  Smart Services & Smart Office อย่างน้อย 4 ข้อ  
     ไม่เรียงล�าดับ
     3.1 ใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับบริการ
     3.2 การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบ 
          อิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical Records)
     3.3 การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
     3.4 ระบบบริการนัดออนไลน์
     3.5 ลดระยะเวลารอคอยด้านบริการอย่างน้อย 1 จุด
     3.6 โรงพยาบาลมีการน�าโปรแกรมดิจิทัลมาใช้ 
          ในระบบงาน Back Office เช่น โปรแกรม Hos-Office 

4)  Smart Outcome
     4.1 โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานให้มีความเชื่อมโยง 
          กันได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง 
          ต่อการบริหารจัดการด้านระบบริการ ด้านทรัพยากรบุคคล 
          และด้านงบประมาณ ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความเสี่ยง 
          ทุกด้าน
     4.2 ลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยด้านบริการ
     4.3 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 
          และอัตราข้อร้องเรียนลดลง 
 
5)  Smart Hospital
     5.1 โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost  
          ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเปรียบเทียบ 
          (Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นได้
     5.2 มีการจัดการและป้องกันความเสี่ยง (Proactive Risk 
          Management) ที่ดีในทุกมิติ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพดี 
          ในทุกมิติ
     5.3 มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่อง
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: Health Workforce • ผู้รับผิดชอบศูนย์คอมพิวเตอร์  
ส�าหรับ 
-  การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดข้องจากการใช้งาน 
   ในแต่ละหน่วยงาน 
-  ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ 
   ของผู้ใช้งานในแต่ละงาน 
-  ผู้ดูแลระบบ Server, Network 
-  ด้านการดูแลงานซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ 
-  ด้านการจัดท�า Function ในการพัฒนางาน

• ผู้รับผิดชอบในการจัดการ 
ด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 ชั่วโมง  
ส�าหรับ 
-  การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดข้องจากการใช้งาน 
   ในแต่ละหน่วยงาน 
-  ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ 
   ของผู้ใช้งานในแต่ละงาน 
-  ผู้ดูแลระบบ Server, Network 
-  ด้านการดูแลงานซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ 
-  ด้านการจัดท�า Function ในการพัฒนางาน

• ผู้รับผิดชอบในการจัดการและแก้ไข 
ด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์  
ส�าหรับ 
-  การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดข้องจากการใช้งาน 
   ในแต่ละหน่วยงาน 
-  ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ 
   ของผู้ใช้งานในแต่ละงาน 
-  ผู้ดูแลระบบ Server, Network 
-  ด้านการดูแลงานซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ 
-  ด้านการจัดท�า Function ในการพัฒนางาน

: IT • ระบบ Server
• ระบบเครือข่ายภายนอกและภายใน
• ระบบ Soft ware
• ระบบ Hard ware
• ระบบ People ware

• ระบบ Server
• ระบบเครือข่ายภายนอกและภายใน
• ระบบ Soft ware
• ระบบ Hard ware
• ระบบ People ware

• ระบบ Server
• ระบบเครือข่ายภายนอกและภายใน
• ระบบ Soft ware
• ระบบ Hard ware
• ระบบ People ware

: Drugs & Equipment • ตู้ Kiosk 

• TV + ชุด Computer ขนาดเล็ก  
เช่น Raspberry PI/Android Box  
ณ บริการที่ต้องการแสดงคิว 

• ชุดเครื่อง V/S อัตโนมัติ  
(เครื่องชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร)

• ระบบ OPD Paperless 
- โปรแกรม Hos-XP 
- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ระบบ LAN/Fiber Optic 
- เครื่องสแกนเอกสารเข้าระบบ HOSxP 

• ระบบ Back office 
-โปรแกรม HOS Office

• ระบบ Digital Workplace 

• ระบบ HOSxE (HOSxP V.4)  
สู่ ระบบ IPD Paperless 
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: Financing • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบเงินบ�ารุง 
งบสนับสนุนอื่นๆ ส�าหรับพัฒนา 
ระบบคิว 
- งบประมาณในการพัฒนาระบบ Green & Clean 
- งบประมาณจัดซื้อตู้ Kiosk 
- งบประมาณการจัดซื้อ TV + Raspberry PI 4 ชุด 
  แสดงระบบคิว 
- งบประมาณอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบคิว 

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบเงินบ�ารุง 
งบสนับสนุนอื่นๆ ส�าหรับพัฒนา 
ระบบPaperless ผู้ป่วยนอก 
- งบปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
- งบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) 
- งบประมาณอบรมพัฒนาบุคลากรระบบPaperless ผู้ป่วยนอก 
- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสารเข้าระบบ HOSxP 
- งบประมาณพัฒนาบุคลากรด้านจัดท�าApplication พัฒนางาน 
- งบประมาณในการพัฒนาระบบ Application พัฒนางาน 
ระบบ Paperless Back office 
- งบประมาณจัดซื้อโปรแกรม 
- งบประมาณอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม 
  HOS Office แต่ละ Function ที่ใช้

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบเงินบ�ารุง 
งบสนับสนุนอื่นๆ ส�าหรับพัฒนา 
ระบบ Digital Workplace 
- งบประมาณในการพัฒนา ระบบ Digital Work Place 
- งบประมาณจัดซื้อระบบ HOSxE (HOSxP V.4)

: Governance • คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
• ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล
• คณะกรรมการทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

• คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
• ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล
• คณะกรรมการทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

• คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
• ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล
• คณะกรรมการทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตัวชี้วัด • จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน Smart Tools (11 แห่ง)

• จ�านวน โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน Smart Services (3แห่ง)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน Smart Hospital (1 แห่ง)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน Smart Services (11แห่ง)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน Smart Hospital (3 แห่ง)

• จ�านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ผ่านเกณฑ์การด�าเนินงาน Smart Hospital (11 แห่ง)

หน่วยงานหลัก • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง • โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • เครือข่ายระดับจังหวัด
• หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
• หน่วยงานภาคเอกชน

• เครือข่ายระดับจังหวัด
• หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
• หน่วยงานภาคเอกชน

• เครือข่ายระดับจังหวัด
• หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
• หน่วยงานภาคเอกชน



บทที่ 6 

แนวทำงกำรขับเคลื่อน 
และติดตำมประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
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1. ด�าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู ้

ความเข้าใจให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตระหนกัและเข้าใจ 

สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565 และพร้อม 

ในการขับเคลื่อนแผนสู ่การปฏิบัติ ท�าความเข้าใจ 

ต่อทิศทางและสาระหลักของการพัฒนาโรงพยาบาล

2. สร้างความเชื่อมโยง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข  

แผนปฏิบัติราชการ แผนค�าของบประมาณ วิเคราะห์

ให้เห็นความเช่ือมโยงอย่างเป็นรูปธรรม ถึงความ

สอดคล ้องกับทิศทางแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนา 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565  

เพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

และยั่งยืน

 การน�ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565 ไปปฏิบัติ 

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการแพทย ์

และการสาธารณสุขของประเทศอย่างแท้จริง จ�าเป็นต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนแนวทาง 

การขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ สู่การปฏบัิติท่ีส�าคญั ดงันี้

3. ผู ้บริหารทุกระดับของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

ให ้ความส�าคัญ และใช ้ยุทธศาสตร ์การพัฒนา 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565 

เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล

4. จัดตั้งคณะท�างานก�ากับทิศทางการขับเคลื่อนแผน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร พั ฒ น า โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น 

เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือจัดท�าแผน
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