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1. ข้อมูลพ้ืนฐานขององคก์ร 
1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อองคก์ร 
(ไทย) โรงพยาบาลชยับุร ี  
(องักฤษ) Chaiburi   Hospital      

ทีอ่ยู ่ 114   หมู ่ 3   ต าบลสองแพรก   อ าเภอชยับุร ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   84350 
ประเภท1 / ระดบั2 โรงพยาบาลชุมชน / ทุตยิภูมริะดบั 2.2 
เจา้ของ/ ตน้สงักดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี    กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวนเตยีง ขออนุญาต 30  เตยีง ใหบ้รกิารจรงิ 30 เตยีง    อตัรา     

ครองเตยีง 
   75.11 % 

ความครอบคลุมหน่วยบรกิาร 3   - 

ผูน้ าสงูสุดของ
องคก์ร 

ชื่อ นางสาววลิาสนิี  ฉิมภกัด ี
ต าแหน่ง นายแพทยช์ านาญการ, ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชยับุร ี
e-mail Lebolus@hotmail.com โทรศพัท ์ 0825351555 โทรสาร 077-367336 

ผูป้ระสานงาน 1 
ชื่อ นางสาวศุชญา   แกว้สกุลทอง 
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ, หวัหน้าศูนยพ์ฒันาคุณภาพ 
e-mail Suchaya196@hotmail.com โทรศพัท ์ 0898717909 โทรสาร 077-367336 

ผูป้ระสานงาน 2 
ชื่อ นางสาวศรณัยพ์ร  อัง้สกุล 
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษ, หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล 
e-mail nightsea32@hotmail.com โทรศพัท ์ 0937890242 โทรสาร 077-367336 

สถานะการรบัรอง ขัน้ที ่  Re-accredit วนัหมดอายุ   19 ธนัวาคม  2562 
สาขาทีใ่หบ้รกิาร ใหบ้รกิารผูป้ว่ยทัว่ไป   มแีพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป (แพทยเ์วชศาสตรร์ะยะสัน้) เป็นผูอ้ านวยการ 
ประชากรในเขต
พืน้ทีร่บัผดิชอบ4  

เขต
โรงพยาบาล 

ประชากร 2,895 คน ม ี2 ต าบล 4 หมูบ่า้น ประกอบดว้ย หมู ่2 ต.ชยับุร ี856 คน, 
หมู ่9 ต.ชยับุร ี595 คน หมู ่3 ต.สองแพรก 1,032 คน, หมู ่9 ต.สองแพรก 412 คน  

อ าเภอ 

ประชากร 28,083 คน แบ่งเป็น  4 ต าบล 37 หมูบ่า้น จ านวน  7,192 หลงัคาเรอืน 
ประชากรชาย จ านวน 14,152 คน ประชากรหญงิ จ านวน 13,931คน แบ่งเป็นเขต
รบัผดิชอบ 5 หน่วยบรกิาร รพสต.ชยับุร ี5,346 คน  รพสต.คลองน้อย 7,619 คน รพ
สต.สองแพรก 4,620 คน รพสต.ไทรทอง 7,603 คน  รพ.ชยับุร ี  2,895 คน แรงงาน
ต่างดา้วขึน้ทะเบยีน 370 คน 

                                            
1
 ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ท่ัวไป, รพ.ชุมชน, คลินิกผู้ป่วยนอก 

2
 ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ 

3
 กรณีมหีลายทีต่ั้ง หรือมีการขออนุญาตการตั้งสถานพยาบาลแยกเปน็หลายส่วน 

4
 ระบุจ านวนประชากร ร่วมกับหลงัคาเรือนและการแบ่งเขตพื้นท่ีตามความเหมาะสม 
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หวัข้อ ช่ือโรค จ านวนคน จ านวนครัง้ 
Top 10 Diag.OPD   
(ขอ้มลู วนัที ่ 1 ต.ค. 60 –       
31 ส.ค. 61) 
 

1.Acute upper respiratory infections  3,259 4,019 
2.Essential hypertension 1,667 6,616 
3.Non-insulin-dependent diabetes mellitus 884 4,513 
4.Dyspepsia 971 1,386 
5.Dizziness and giddiness 964 1,323 
6.Acute bronchitis 675 1,263 
7.Cellulitis 602 1,017 
7.Acute bronchiolitis 409 1,702 
8.Pneumonia 375 1,005 
9.Asthma 233 840 
10.Chronic obstructive pulmonary disease 133 694 

Top 10 Diag.IPD 
(ขอ้มลู วนัที ่ 1 ต.ค. 60 –       
31 ส.ค. 61) 
 

1.Gastroenteritis 219 232 
2.Denge haemorrhagic fever 184 185 
3. Bacterial pneumonia 131 150 
4.Acute bronchiolitis 121 149 
5.COPD 78 143 
6.Acute tubulo – interstitial nephritis 66 74 

7. Dyspepsia 60 65 
8.Dizziness 59 62 
9.Congestive heart failure 32 56 
10.Cellulitis 51 54 

Top 10 Cause of Death 
(ขอ้มลู วนัที ่ 1 ต.ค. 60 –       
31 ส.ค. 61) 

 

1.Unknown cause of death 3 
2.ฆา่ตวัตาย 3 
3.Pneumonia 2 
4.Acute MI 2 
5.Type2 diabetes mellitus with coma 2 
6.อุบตัเิหตุจราจร 2 
7.heart failure 1 
8.Stroke 1 
9.Snake venom toxic effect 1 
10.HIV disease 1 
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1.2 อตัราก าลงั 
1.2.1 แพทย ์

สาขา Full time (คน) 
- แพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป 5 
- ทนัตแพทย ์ 3 

รวม 8 
 
1.2.2 บคุลากรสาขาอ่ืน 

สาขา 
Full time (คน) 

ระดบัปริญญา ต า่กว่าปริญญา 
-เภสชักร 4 - 
-พยาบาลวชิาชพีทัง้หมด 39 - 
-พยาบาลเวชปฏบิตั ิ 14 - 
-พยาบาลควบคุมการตดิเชือ้ 2 - 
-พยาบาลเฉพาะทาง(อุบตัเิหตุฉุกเฉิน) 1 - 
-พยาบาลเฉพาะทางผูส้งูอาย ุ 1 - 
-พยาบาลเฉพาะทางเบาหวาน 1 - 
-พยาบาลเฉพาะทางจติเวช 1 - 
-พยาบาลเทคนิค - - 
-วสิญัญพียาบาล - - 
-เจา้หน้าทีร่งัสกีารแพทย ์ - - 
-นกัวชิาการสาธารณสุข 4 - 
-นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 2  
-เทคนิคการแพทย ์ 2 - 
-กายภาพบ าบดั 2 - 
- แพทยแ์ผนไทย 2  
-ผูช้่วยนวดแพทยแ์ผนไทย 3  
-นกัโภชนาการ 1  
-โภชนากร 1  
-เวชสถติ ิ 2  

* ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 



 

 หนา้ 4 จาก 32 

Version 2.2   @ Chaiburi Hospital Profile  (กันยายน 2561) 

1.3 สดัส่วนภาระงานกบัจ านวนบคุลากร (หรือชัว่โมงการท างาน) 
1.3.1 ผูป้ว่ยนอก (ในเวลาราชการหมายถงึผูป้ว่ยทีม่าตรวจในวนัและเวลาราชการ) 

ผูป้ว่ยนอกสาขา 
จ านวนผูป้ว่ยทัง้ปี 

(ครัง้) 

ขอ้มลูในช่วงเวลาเพื่อการค านวณภาระงาน 
(ช่วงเวลา =1ต.ค.60 – 31 ส.ค.61) 

จ านวนผูป้ว่ยเฉลีย่5/วนั ชม.แพทยต์รวจ /วนั ผป.นอก/แพทย ์/ชม. 

ทัว่ไป   7 ชม./วนั 8 คน /ชม. 
อุบตัเิหตุ 20,770 62 24 ชม./วนั  
อายรุกรรม 26,472 79   
ศลัยกรรม 5,321 16   
สตู-ินรเีวชกรรม 386 2   
กุมารเวชกรรม 8,744 27   
จติเวช 110 1   
อื่น ๆ 8,754 27   
รวม 70,557 214   

1.3.2 ผูป้ว่ยใน/พยาบาล                        

ผูป่้วยใน 
จ านวนผูป่้วย 
เฉล่ียต่อวนั 

จ านวน RN ท่ีขึ้นเวรทัง้หมด สดัส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิชาชีพ 
เช้า บ่าย ดึก เช้า บ่าย ดึก 

หอผูป้ว่ยวกิฤต ิ - - - - - - - 
หอผูป้ว่ยทัว่ไป 26 4 3 3 6:1 8:1 8:1 
รวม 26 4 3 3 6:1 8:1 8:1 

1.3.3 ผูป้ว่ยใน/แพทย ์

ผูป่้วยในสาขา6 
จ านวนผูป่้วยใน
รวมทัง้ปี (1) 

วนันอน 
รวมทัง้ปี (2) 

ผูป่้วยใน/วนั 
(3)= (2)/336 

จ านวนแพทย ์
ในสาขานัน้ (4) 

ผูป่้วยใน / 
แพทย ์[(3)/(4)] 

ทัว่ไป 2,403 6,896 23 4 23:4 
อายรุกรรม - - - - - 
ศลัยกรรม - - - - - 
สตู-ินรเีวชกรรม - - - - - 
กุมารเวชกรรม - - - - - 

                                            
5 เป็นจ านวนผูป้ว่ยทีม่าพบแพทยเ์พือ่การตรวจรกัษา ไมร่วมผูป้ว่ยทีม่าท าแผล 
6  กรณทีีโ่รงพยาบาลไมไ่ดแ้ยกแผนกการตรวจ ใหก้รอกขอ้มลูการตรวจทัง้หมด ในช่องทัว่ไป ถา้มกีารแยกแผนกการตรวจ ใหจ้ าแนกขอ้มลูใส่ตาม
ขอ้มลูของแต่ละสาขา ขอ้มลูส่วนทีจ่ าแนกตามสาขาไมไ่ด ้จงึจะมาใส่ในช่องทัว่ไป 
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1.4   โครงสร้างองคก์ร 

(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลชยับรุี 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชยับรุี 

*นางสาววลิาสนิี  ฉิมภกัด ี

* หวัหน้ากลุ่มงาน 

 

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพ รพ. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

กลุ่มงานการแพทย ์
*นางสาววลิาสนิี  ฉมิภกัด ี

 

กลุ่มงานทนัตกรรม 

*ทพญ.อมรรศัมิ ์เยน็แจ่ม 

กลุ่มงานเภสชัและคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

*นางสาวศวิาภรณ์ โภคภริมย ์

 

กลุ่มงานพยาบาล 

*นางสาวศรณัยพ์ร อัง้สกุล
  

กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 

*นางสมุล  วเิชยีรรตัน์ 

กลุ่มงานรงัสวีทิยา 

*นายธงชยั  บุรนิทรก์ลุ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

*นางชลธริา  ตอ้ยแกว้ กลุ่มงานบรกิารดา้นปฐมภมู ิ  
และองคร์วม 

*นางสาวศชุญา  แกว้สกลุทอง 

 

กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก 

*นางสาวศริดา  เปาะทองค า 

กลุ่มงาน งานประกนัสขุภาพยทุธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย ์

*นางสาวเสาวนีย ์ ศรเีทพ 

 

กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

*นางสาวเบญจวรรณ  จนัทระ 

 

กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

*นางสาวศริภิรณ์  บวัพรหม 
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(2) โครงสร้างความรบัผิดชอบและการประสานงานในระบบคณุภาพ/สร้างเสริมสขุภาพ 

2.1 โครงสร้างองคก์รพฒันาคณุภาพ โรงพยาบาลชยับรุี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

คณะกรรมการทมีน าพฒันาคณุภาพ 

ทมีกระบวนการการดแูลผูป้ว่ย (PCT) 
(แพทยห์ญงิอญัชนา แดงเกือ้สกุล) 

 

 

 

ทมีบรหิารความเสีย่ง  (RM) 
(แพทยห์ญงิวลิาสนิี  ฉิมภกัด)ี 

ทมีบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล (HRD) 
(นางสมุล  วเิชยีรรตัน์) 

ทมีป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ (IC) 
(ทพญ.ธนพร อุดมวทิยาไกร) 

ทมีบรกิารสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 
และการจดัการเกีย่วกบัเครือ่งมอื (ENV) 

(นายพทิกัษ์  คงด)ี 

กลุ่มงาน/ หน่วยงาน 

GST กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
COM กลุ่มงานบรกิารดา้นปฐมภมูิ

และองคร์วม 
DEN กลุ่มงานทนัตกรรม 
PHA กลุ่มงานเภสชัและคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค 
OPD งานพยาบาลผูป้ว่ยนอก 
ER งานการพยาบาลผูป้ว่ย

อบุตัเิหตุฉุกเฉินและนิตเิวช 
IPD งานพยาบาลผูป้ว่ยใน 
LR งานการพยาบาลผูค้ลอด 
LAB กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
CSS งานพยาบาลหน่วยควบคมุ

การตดิเชือ้และงานจ่ายกลาง 
RAD กลุ่มงานรงัสวีทิยา 
ACC     การเงนิและบญัช ี
MRS     เวชระเบยีน 
HIG      งานประกนั 
TTM     กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย   

และการแพทยท์างเลอืก 
           กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
           งานซ่อมบ ารงุ 
 หน่วยยานยนต ์
 งานซกัฟอก 

 

 

ศนูยพ์ฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 

 

ทมีวดัวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู ้
 (KM) 

(ทพญ.อมรรศัมิ ์ เยน็แจม่) 

ทมีสง่เสรมิสขุภาพชมุชน (HPH) 
(นางสาวศชุญา  แกว้สกลุทอง) 

องคก์รแพทย ์(MSO) 
(พญ.วลิาสนิี ฉิมภกัด)ี 

ทมีการจดัการดา้นยา  (PTC) 
(แพทยห์ญงิวลิาสนิี  ฉิมภกัด)ี 

องคก์รพยาบาล  (NSO) 
(น.ส.ศรณัยพ์ร  อัง้สกลุ) 

ทมีครอ่มสายงาน องคก์รวชิาชพี 

ทมีเวชระเบยีน(IM) 
(นายแพทยป์รยิวศิว ์ วุฒสินัตกิลุ) 
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2.2 ผงัโครงสร้างการประสานงานในระบบคณุภาพโรงพยาบาลชยับรุี 

 

 

 

กลุ่ม/ฝ่าย/หน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร รพ.  

KM/IM HPH HRD 

คณะกรรมการทีมน าพฒันาคณุภาพ 
รพ. 

ผูอ้ านวยการ รพ. 

ผูป้ระสานงานคณุภาพ รพ. 

 

คณะกรรมการบริหาร รพ.  

MSO NSO PCT 

KM/IM 

RM 

ENV PTC 

IC 

HPH HRD 

คณะกรรมการทีมน าพฒันาคณุภาพ 
รพ. 

ผูอ้ านวยการ รพ. 

ผูป้ระสานงานคณุภาพ รพ. 

 

MSO NSO PCT RM 

ENV PTC 

IC 
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(3) โครงสร้างระบบก ากบัดแูลกิจการ/ธรรมาภิบาล 

                                                                              

    

 

 

 

 

 

 

 

        

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชยับรุ ี คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลชยับุร ี

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 

กลุ่มงานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม 

 

 

กลุ่มงานพยาบาล 

 

กลุ่มงานเภสชัและ
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

 

กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 

 

กลุ่มงานการแพทย ์

 

กลุ่มงานทนัตกรรม 

 

กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย 

 

กลุ่มงานประกนัสขุภาพยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์
คณุภาพ 

 

 

 

กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

 

 

กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

 

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
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1.5 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้องคก์ร 
 

 
 
อาณาเขต 
ทศิเหนือ     จด ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  
ทศิตะวนัออก จด ต าบลสนิปนู อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ทศิตะวนัตก  จด ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
  จด อ าเภอปลายพระยา  จงัหวดักระบี่ 
ทศิใต ้       จด ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่  
 

เขตรบัผิดชอบด้านสาธารณสขุ  

  แบ่งเป็น 5 เขต คอื  เขตโรงพยาบาล รบัผดิชอบประชากร หมู่ 3,หมู่ 9 ต าบลสองแพรก และ 

หมู ่2, หมู ่9 ต าบลชยับุร ีเขตรพ.สต.ไทรทอง รบัผดิชอบในต าบลไทรทอง เขตรพ.สต.คลองน้อย รบัผดิชอบ

ประชากรต าบลคลองน้อย เขต รพ.สต.สองแพรก รบัผดิชอบประชากรต าบลสองแพรก ยกเวน้ หมู่ 3 และ  

หมู ่9 ต าบลสองแพรก เขตรพ.สต.ชยับุร ีรบัผดิชอบประชากรต าบลชยับุร ียกเวน้หมู ่2 และหมู ่9ต าบลชยับุร ี

 

 

 

รพ.ชัยบุรี 
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2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร (Organization Profile) 
2.1 สภาพแวดล้อมขององคก์ร 

บริการหลกั (main service):  
 จดับรกิารตามมาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชนระดบัปฐมภูมแิละทุติยภูมิ ระดบัต้น โดยให้บรกิาร

ผสมผสานครอบคลุม 5 มติ ิคอื การส่งเสรมิสุขภาพ  การป้องกนั การรกัษา การฟ้ืนฟูสภาพ และการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค บรกิารตรวจรกัษาทัว่ไปในระดบัที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ส าหรบัผู้ป่วยที่มรีะดบัยุ่งยากซบัซอ้น จดัให้มี
บรกิารส่งต่อในระดบัสงูขึน้ต่อไป 
วิสยัทศัน์ (vision) :   

โรงพยาบาลชุมชนทีม่คีุณภาพในการดแูลสุขภาวะของคนชยับุร ีภายในปี 2562 
พนัธกิจ (mission):   

พฒันาระบบการดูแลสุขภาพ  ตามประเดน็ส าคญัของพืน้ทีต่ลอดช่วงชวีติโดยใช้มติดิา้นคุณภาพและ
รว่มสรา้งระบบสุขอ าเภอใหเ้ขม้แขง็  ยัง่ยนื 
ค่านิยม (values) :   SMILE 

Service mild  :  มจีติบรกิารทีด่ ียิม้แยม้แจม่ใส ใส่ใจใหบ้รกิาร 
Management :  การบรหิารจดัการทีด่มีปีระสทิธภิาพ 
Interaction    :  การมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอผูป้ว่ย และญาตเิสมอืนญาตขิองตนเอง 
Learning      : มกีารเรยีนรู ้มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
Environment  :สิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวัในโรงพยาบาลมกีารปรบัปรงุพฒันาใหน่้าอยู ่

ความสามารถเฉพาะขององคก์ร (core competency): 

 1.ใหบ้รกิารดแูลสุขภาพแบบองคร์วม คลอบคลุม 5 มติ ิในระดบัปฐมภมู ิ

2.การสรา้งภาคเีครอืขา่ย เน้นการมสี่วนรว่มของชุมชน 

3. การใหบ้รกิารยา SK ในผูป้ว่ยโรค MI 

แผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร (Strategic Management) : 
 ยทุธศาสตร์ท่ี   1     พฒันาคุณภาพระบบบริการสุขภาพใหมี้คุณภาพ  

ยทุธศาสตรท์ี ่  2   พฒันาระบบชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

ยทุธศาสตรท์ี ่  3   พฒันาระบบบรหิารจดัการภายในองคก์รแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์

ยทุธศาสตรท์ี ่  4   บุคลากรเก่ง ด ีมสีุข 
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ลกัษณะโดยรวมบคุลากร (Workforce profile) : 

กลุ่มบคุลากร 
จ านวน
(คน) 

ระดบัการศึกษา  การก ากบั
ดแูล ปริญญาโท ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี 

1.ขา้ราชการ 53 9 42 2 ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของ
ผูอ้ านวยการ
รพ., หวัหน้า
ฝา่ย, หวัหน้า
งาน 
ตามล าดบั  

2.ลกูจา้งประจ า 9 - 9 - 
3.พนกังานราชการ 2 - 1  1  
4.พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 40 - 16 24 
5.ลกูจา้งชัว่คราวสายวชิาชพี 19 - 16  3  
6.ลกูจา้งชัว่คราวทัว่ไป 25 - 6 19 

7.จา้งเหมา 4 - 2 2 

รวม 152 9 79 56 

 

 
 1. อาคารผูป่้วยนอก   เป็นอาคารสองชัน้  ชัน้แรกใหบ้รกิารงานผูป้่วยนอก  ผูป้่วยอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน  
หอ้งบตัร  งานหอ้งคลอด เอกซเรย ์งานทนัตกรรม  เภสชักรรม ชนัสูตร และชัน้สองเป็นงานบรหิารงานทัว่ไป 
หอ้งประชุม งานประกนัสุขภาพ หอ้งผูอ้ านวยการ หอ้งศูนยพ์ฒันาคุณภาพ  
 2. อาคารบริการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นอาคารชัน้เดยีวมงีานเวชปฏบิตัิครอบครวัและชุมชน  
ใหบ้รกิารงานฝากครรภ์ คลนิิกสุขภาพเดก็ด ีวางแผนครอบครวั ชมรมผูสู้งอายุ และงานบรกิารผูป้่วยแพทย์
แผนไทย     

3. อาคารผู้ป่วยใน  เป็นอาคารชัน้เดียว ให้บรกิารผู้ป่วยในชายและหญิง มหี้องพักผู้ป่วยรวม
(สามญั) 2 หอ้ง  หอ้งพเิศษ 5 หอ้ง หอ้งแยกผูป้ว่ยทางเดนิหายใจ (Modified AIIR) 1 หอ้ง   
 4. อาคารสนับสนุน  เป็นอาคารชัน้เดยีว ตัง้อยู่ดา้นหลงัโรงพยาบาล ไดแ้ก่ งานซกัฟอก งานจ่าย
กลาง  งานยานพาหนะ  งานช่างซ่อมบ ารงุ   

 5.  อาคารโรคเรือ้รงั   เป็นอาคารชัน้เดยีว  ตัง้อยูด่า้นหน้าโรงพยาบาลตดิกบัตกึผูป้ว่ยนอก 

 6. อาคารศนูยเ์ย่ียมบ้าน เป็นอาคารชัน้เดยีว ตดิกบัทางเชื่อมระหว่างผูป้ว่ยใน 

 

 

อาคารสถานท่ีท่ีส าคญั: 
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1. อปุกรณ์ท่ีมีราคาสงู ต้องการการบ ารงุรกัษาเป็นพิเศษ ผูใ้ช้งานต้องมีความรู้พิเศษ 

  
หน่วยงาน เครื่องมือ/อปุกรณ์ท่ีส าคญั 

อุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน เครือ่งกระตุน้หวัใจ (Difribilater) / EKG /เครือ่ง Monitor คลื่นไฟฟ้าหวัใจ  
หุ่น CPR 

หอ้งคลอด  NST / Ultrasound / เครือ่ง Infant Radiant Warmer /เครือ่ง transfer เดก็ 
ผูป้ว่ยใน เครือ่ง Monitor คลื่นไฟฟ้าหวัใจ /เครือ่ง Incubator / เครือ่งEKG  
ทนัตกรรม เครือ่งฉายแสง / เครือ่ง X-Rey ฟนั 
หอ้งชนัสตูร เครือ่งป ัน่ตกตะกอนของเลอืดและปสัสาวะ / กลอ้งจลุทรรศน์  
หอ้งเอก็ซเรย ์ เครือ่งลา้งฟิลม์ Digital   ใชร้ะบบ Computer  
หอ้งกายภาพ  เครือ่ง Ultrasound combined / เครือ่งน่ึงดว้ยไอน ้าแบบใชไ้ฟฟ้า / 

เครือ่ง Hydro collator /เตยีงฝึกยนื tilt table /เครือ่ง traction 
งานอาชวีอนามยั เครือ่ง Vision screener / เครือ่ง screening Audiometer 
อาคารโรคเรือ้รงั เครือ่ง Spirometer  
จา่ยกลาง หมอ้นึ่งไอน ้า / เครือ่งอบผา้ / เครือ่งซกัผา้ / เครือ่งอบแก๊ส 
 

2. เทคโนโลยีและเครื่องมืออปุกรณ์สารสนเทศ  
2.1 Server Hos-xp (Linux)-Centos และไดต้ดิตัง้ระบบ LAN ซึ่งเกบ็ขอ้มูลผูป้่วยโดยใช ้

โปรแกรม Hos - Xp ท าใหม้คีวามสมบรูณ์ในเรื่องคุณภาพของขอ้มลูมากขึน้ และสามารถดงึขอ้มลูมา
ใชใ้นการพฒันาได ้ 

2.2 การรายงานความเสีย่งของโรงพยาบาลใชร้ะบบ HRMS on Cloud 
  2.3 การรดูบตัรขา้ราชการ กรณเีบกิไดจ้า่ยตรง มเีครือ่งรดูบตัร EDC   

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีและอปุกรณ์ท่ีส าคญั: 
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กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง: 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั  
เน้ือหา สาระส าคญัของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
หน่วยงานท่ีเป็นผูด้แูล

ตามกฎหมาย 

1.พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2544 

- การใหค้วามดแูลคุม้ครองประชาชนตาม
หลกัประกนัสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

2.พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
- สทิธ ิหน้าทีด่า้นสุขภาพของประชาชน 

- สทิธ ิหน้าทีด่า้นสุขภาพของประชาชน คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาต ิ

3.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  - การจดัการสุขภาพในระดบัพืน้ที่ กระทรวงสาธารณสุข 
4.พระราชบญัญตัยิา พ.ศ.2545,
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ.2510 

- การควบคุมการผลติและจ าหน่ายยา กระทรวงสาธารณสุข 

5.พ.ร.บ. วตัถุออกฤทธิต่์อจติและ
ประสาท พ.ศ.2518  

- วตัถุออกฤทธิท์ีม่ผีลต่อจติและประสาท
ทีน่ ามาใชก้บัผูป้ว่ยในโรงพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข 

6.พ.ร.บ.  ยาเสพตดิใหโ้ทษ  - สารเคมทีีน่ ามาใชก้บัผูป้ว่ยในการรกัษา กระทรวงสาธารณสุข 
7.พ.ร.บ.  วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525  - ควบคุมการประกอบวชิาชพีของแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 
8.พ.ร.บ. วชิาชพีเวชการพยาบาลและ
ผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528  

- ควบคุมการประกอบวชิาชพีของ
พยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข 

9.พ.ร.บ. วชิาชพีทนัตกรรม พ.ศ. 2537  - ควบคุมการประกอบวชิาชพีของ      
ทนัตแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 

10.พ.ร.บ.  วชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 
2537  

- ควบคุมการประกอบวชิาชพีของเภสชั
กร 

กระทรวงสาธารณสุข 

11.พ.ร.บ.  เครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2531  - ควบคุมเครือ่งมอืแพทยท์ีน่ ามาใชก้บั
ผูป้ว่ย 

กระทรวงสาธารณสุข 

12.พ.ร.บ.  สถานพยาบาล พ.ศ. 2541  - ควบคุมการสถานทีท่ีใ่หบ้รกิารทางการ
แพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 

13.พ.ร.บ.  การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 
2542  

-ควบคุมการประกอบโรคศลิปะสาขา
ต่างๆนอกเหนือจากวชิาชพีสาธารณสุขที่
มกีฎหมายควบคุมแลว้ 

กระทรวงสาธารณสุข 

14.พ.ร.บ.  การแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 
2551  

-หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการจดัใหบ้รกิาร
ดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

กระทรวงสาธารณสุข 

15.พ.ร.บ.  สุขภาพจติ พ.ศ. 2551  -หลกัเกณฑก์ารใหบ้รกิารดา้นสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข 
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ลกัษณะส าคญัทางสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และประชากร 
 

ลกัษณะทางสงัคม และเศรษฐกิจ 
อ าเภอชยับุรเีป็นสงัคมชนบทอยู่ห่างจากอ าเภอเมอืง 110 กิโลเมตร มรีา้นค้าสะดวกซื้อเปิดตลอด     

24 ชัว่โมง 1 แห่ง ท าให้มกีารบรโิภคอาหารส าเรจ็รปูมากขึน้ การด าเนินชวีติมกีารเปลีย่นแปลงไปสู่สงัคม
เมอืงเพิม่มากขึน้ ประชากรรอ้ยละ 80 ประกอบอาชพี เกษตรกรรม (ท าสวนยางพารา / สวนปาล์มน ้ามนั)           
คา้ขาย รอ้ยละ 10 รบัราชการ รอ้ยละ 5 รบัจา้งและอื่นๆ รอ้ยละ 5 รายไดป้ระชากรเฉลีย่  85,000 บาท/คน/ปี 
มโีรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 2 แห่ง เตาเผาถ่าน 2 แห่ง โรงงานคอนกรตีผสมเสรจ็ 3 แห่ง 
การคมนาคม:  

อ าเภอชยับุร ีมเีสน้ทางการคมนาคม คอื ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4037 ตดัผ่าน รวมระยะทางที่
ผ่านอ าเภอชยับุร ีประมาณ 20 กิโลเมตร การตดิต่อกบัจงัหวดั สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คอื ถนนสาย     
เซารเ์ทริน์ กบั ถนนสายเอเชยี ใช้เวลาในการเดนิทาง 1 ชัว่โมงครึง่ – 2 ชัว่โมง ถนนภายในหมู่บ้าน         
เป็นถนนคอนกรตี ถนนลาดยางมะตอย และถนนบางสายเป็นถนนลูกรงั สามารถตดิต่อกนัไดต้ลอด ยกเว้น 
ม.5 ,ม.7 ,ม.8 ต าบลไทรทอง 
ลกัษณะภมิูประเทศและลกัษณะภมิูอากาศ: 

สภาพภูมศิาสตรส์่วนใหญ่เป็นทีร่าบสูง มภีูเขาขนาบอยู่ทางทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก ประชากร
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม สภาพอากาศโดยทัว่ไปมฝีนตกชุกตลอดทัง้ปี 
การปกครอง:  
 การปกครองทอ้งที ่แบ่งออกเป็น 4 ต าบล 37 หมูบ่า้น จ านวน  10,332 หลงัคาเรอืน 

การปกครองส่วนทอ้งถิน่  4 แห่ง คอื อบต.สองแพรก ,อบต.ชยับุร,ีอบต.คลองน้อย, อบต.ไทรทอง 
ประชากร: 
 ประชากรทัง้หมด  28,083  คน  เพศชาย 14,152 คน  เพศหญิง  13,931 คน  ความหนาแน่น     
ของประชากรโดยเฉลีย่ 63.72 คนต่อตารางกโิลเมตร อตัราเพิม่ของประชากร รอ้ยละ 0.78 
ศาสนา: 

 ประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ  99 % มวีดัจ านวน 5 แห่ง ส านกัสงฆ ์7  แห่ง 

สถานศึกษา:  

โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา  จ านวน 1 แห่ง ประถมศกึษา จ านวน  11 แห่ง  ศูนยเ์ดก็เลก็ 11 แห่ง 

สถานท่ีท่องเท่ียว:   
น ้าตกถ ้าผาแดง หมู ่10 , ปา่แหล่งน ้า หมูท่ี ่8   ต าบลคลองน้อย 
ถ ้าหอมวปิสัสนา หมูท่ี ่4 และ ปา่ชุมชน 400 ไร ่หมูท่ี ่8  ต าบลไทรทอง  
น ้าตกบางแกว้ หมูท่ี ่7  ต าบลชยับุร ี 
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2.2 ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 

ระบบก ากบัดแูลองคก์ร (governance system): 

1.การก ากบัดแูลโดยองคก์รภายใน 

 1. คณะกรรมการทีป่รกึษาโรงพยาบาลชยับุร ีประกอบดว้ยภาคประชาชนต่างๆ เขา้มามสี่วนร่วมใน
การแสดงขอ้เสนอแนะและแสดงความคดิเหน็ต่อการพฒันาโรงพยาบาล 

 2. คณะกรรมการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ทมีน าโรงพยาบาล ทมีระบบงานส าคญั ทมีน าดา้นการ
ดแูลผูป้ว่ย และระดบัหน่วยงานมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาคุณภาพ 

 3. คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ก ากบัดูแลการด าเนินการของโรงพยาบาล โดยมหีวัหน้างาน
จากทุกกลุ่มงาน  

 4. คณะกรรมการบรหิารเครอืข่ายสาธารณสุขอ าเภอชยับุร ี(CUP Board) ท าหน้าที ่ก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของหน่วยบรกิารเครอืข่าย 

 5. คณะกรรมการบรหิารระบบการเงนิการคลงั ท าหน้าทีบ่รหิารการเงนิและการคลงัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 6. คณะกรรมการจดักวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในท าหน้าที่การ
จดัระบบควบคุมภายใน 

2.การก ากบัดแูลโดยองคก์รภายนอก ดงัต่อไปน้ี 

1. รบันโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่11 และส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ตามล าดบั 

2. การนิเทศตดิตามงานจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปีละ 2 ครัง้ 

3. การตรวจมาตรฐานบรกิาร จากส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต(ิสปสช.)ปีละ 1 ครัง้ เพื่อขึน้
ทะเบยีนหน่วยบรกิารคู่สญัญา 

4. การตรวจประเมนิจากสภา/ สมาคมวชิาชพี ไดแ้ก่ สภาเทคนิคการแพทย ์
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 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั  

 กลุ่มผูป่้วย/ผู้รบับริการท่ีส าคญัและความต้องการ  
 

กลุ่มผูป่้วย/ผู้รบับริการ ความต้องการ 
1.ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน -  ตอ้งการไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็/บรกิารทีด่/ีเอาใจใส่/พูดจาด/ีและไดร้บับรกิารที่

ปลอดภยั  ไดพ้บแพทยร์วดเรว็ มบีรกิารทีร่วดเรว็  ไดส้่งต่อรวดเรว็(ถา้ตอ้งส่ง
ต่อ) ไดร้บับรกิารทีด่ ี เอาใจใส่  พดูจาด ี ไดร้บับรกิารทีป่ลอดภยั 

2.ผูป้ว่ยนอก - ไมแ่ออดั รอไมน่าน เป็นสดัส่วน มคีวามเสมอภาคในการใหบ้รกิาร 
3. ผูป้ว่ยใน - ปลอดภยั ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น พฤตกิรรมบรกิารทีด่ ีดแูลเอาใจใส่ด ีมทีี่

พกัผ่อนหยอ่นใจ สถานทีเ่ครือ่งใชส้ะอาด เพยีงพอ (โดยเฉพาะหอ้งพเิศษ) 
4.ผูป้ว่ยเบาหวาน -  ตอ้งการไดร้บับรกิารทีสุ่ภาพ รวดเรว็ ปลอดภยั เป็นกนัเอง 

-  ตอ้งการไดร้บัขอ้มลูและค าแนะน าเกี่ยวกบัการดแูลรกัษาตวัเอง 
-  ตอ้งการค าแนะน าเกีย่วกบัการใชย้าทีถู่กตอ้งและปลอดภยั 

5.ผูส้งูอายุ -  มผีูช้่วยเหลอืดแูลอยา่งใกลช้ดิ 
-  การรกัษาพยาบาลทีส่ะดวก รวดเรว็ ทนัท่วงท ี
-  มรีถรบั-ส่งในการมาโรงพยาบาล 
- พฤตกิรรมบรกิารทีด่ ียิม้แยม้ พดูจาไพเราะ 

6.  ผูป้ว่ยเอดส ์ -  ตอ้งการไดร้บัการดแูลและค าแนะน าในการปฏบิตัตินและการรบัประทานยา
อยา่งถูกตอ้ง 
-  ตอ้งการไดร้บัสมัพนัธภาพทีด่ไีมถู่กรงัเกยีจ 
-  ตอ้งการไดร้บัการปลอบโยนและก าลงัใจเพื่อลดความวติกกงัวล 

7.  ผูป้ว่ยวณัโรค -  ตอ้งการไดร้บัสทิธแิละสมัพนัธภาพทีด่ ีไมถู่กรงัเกยีจ 
-  ตอ้งการหายจากโรคทีเ่ป็นอยู่ 
-  ตอ้งการก าลงัใจในการกนิยาต่อเนื่อง 
-  ตอ้งการไดร้บัค าแนะน าในการปฏบิตัติวัและการรบัประทานยาอย่างถูกตอ้ง 

8.ญาตผิูป้ว่ย 
 

-ตอ้งการเฝ้าผูป้ว่ยอย่างใกลช้ดิและตอ้งการใหแ้พทยแ์นะน าใหเ้ขา้ใจ  
-ตอ้งการใหผู้ป้ว่ยหายจากการเจบ็ปว่ยและอาการทุกขท์รมานโดยเรว็ 
-ตอ้งการทีพ่กัญาตแิละหอ้งน ้าทีเ่พยีงพอ 

9.ชุมชน - ใหเ้จา้หน้าทีม่คีวามใกลช้ดิกบัชุมชน , ใหเ้จา้หน้าทีม่สี่วนรว่มในกจิกรรมของ
ชุมชน,  มสี่วนรว่มในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน,การตดิตามดแูลต่อเนื่องที่
บา้น 
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 กลุ่มผูร้บัผลงานอ่ืนๆ และความต้องการ: 
กลุ่มผูร้บัผลงาน ความต้องการ 

สถาบนัการศกึษา ไดร้บัความรว่มมอืการประสานงานในการพฒันางานอนามยัโรงเรยีน และงานอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัสุขภาพนกัเรยีน 

วดั ไดร้บัการตรวจสุขภาพ การสรา้งเสรมิสุขภาพและสนบัสนุนเวชภณัฑป์ระจ าบา้น 
โรงงานผลติปาลม์น ้ามนั ไดร้บัการตรวจสุขภาพ การสรา้งสุขภาพ การตรวจรกัษาการดแูลมาตรฐานความ

ปลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั หา้ง รา้น จา่ยเงนิใหร้วดเรว็ และ ลดขัน้ตอนในการจดัซือ้จดัจา้ง 
สถานีต ารวจและบรษิทั
ประกนัชวีติ 

ออกใบรบัรองแพทยแ์ละใบชนัสตูรทางเคมใีหร้วดเรว็ 

 

 กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ และความต้องการ: 
กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ 

กระทรวงสาธารณสุข  
ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 -โรงพยาบาลตอบสนองต่อนโยบายของจงัหวดัและกระทรวงอย่างรวดเรว็ ถูกต้อง มี
ประสทิธภิาพ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

-ได้รบัการจดัสรรทรพัยากรที่เป็นธรรม,สนับสนุนด้านวิชาการและองค์ความรู้ที่
จ าเป็นอยา่งเพยีงพอ ,มรีะบบการตดิต่อสื่อสารทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ,เชื่อมโยงขอ้มลูใน
การใหบ้รกิาร ,เป็นทีป่รกึษาในการรบัรายงาน การวางแผนการดแูลผูป้ว่ย 

องคก์ารบรหิารทอ้งถิน่ -มเีจา้หน้าทีอ่อกชมุชน, มกีารสนบัสนุนความรูแ้ละทรพัยากรในการดแูลสขุภาพชมุชน, 
โรงพยาบาลให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ชุมชนอย่างเพียงพอ ,การประสานงานที่มี
ประสทิธภิาพ 

ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต(ิสปสช.) 

-ขอ้มลูและรายงานทีถู่กตอ้ง ทนัเวลา สามารถตรวจสอบได,้ ขอ้มลูการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้่ายทีถู่กตอ้งตรงไปตรงมา, ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพจาก
โรงพยาบาล 

อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่า้น 

 -พฒันาความรูด้า้นการดแูลสุขภาพใหอ้ย่างเพยีงพอ มสีวสัดกิารแก่ อสม. 
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ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผูส่้งมอบ บริการท่ีส่งมอบ/ผลิตภณัฑ ์

1.ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี -  การใหน้โยบายและแนวทางการพฒันาคุณภาพ 
-  การนิเทศตดิตาม 

2.ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ -  ให้การสนับสนุนงบประมาณ และก าหนดแนวทางการพฒันา
คุณภาพรว่มกนั/ผลสมัฤทธิก์ารดแูลสุขภาพประชาชน 

3.รพ.สุราษฎรธ์านี -  ส่งต่อผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาลสุราษฎรธ์านีดแูลจนพน้ภาวะวกิฤต ิ 
4.รพ.สต.ในเครอืขา่ย -  ส่งต่อผูป้ว่ยเขา้มารบัการตรวจรกัษาในโรงพยาบาล 
5.องคก์รภาคเีครอืขา่ย  ชุมชน -  สนบัสนุนงบประมาณ  มสี่วนรว่มในงานเฝ้าระวงัสุขภาพ   
6.องคก์รเภสชักรรม/บรษิทัยาและวสัดุ
การแพทย ์

-  เวชภณัฑย์า และไมใ่ช่ยา วสัดุ ครภุณัฑต่์าง ๆ  

7.หา้งรา้นต่างๆ -  วสัดุส านกังาน/ครภุณัฑท์างการแพทย ์

 

โครงสร้างเครือข่ายบริการ: 
 
      
 
            
 
         
                    
 
 
         
 
     
 
 
         
          หมายเหต ุ ประสานงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล โรงเรยีน / วดั ทีว่่าการอ าเภอชยับุร ี

โรงพยาบาลชยับุร ี

เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพชยับุร ี

ภาคเีครอืขา่ยสขุภาพชยับุร ี

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอชยับุร ี

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 4 แหง่ 

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพต าบล 

ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุอ าเภอชยั
บุร ี
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บริการท่ีมีการจ้างเหมาจากภายนอก:  
1. การประกอบอาหารส าหรบัผูป้ว่ยใน    2.การก าจดัขยะตดิเชือ้(บรษิทัเอกชน) 
3.  การซ่อมบ ารงุเครือ่งปรบัอากาศ         4.การจา้งเหมางานต่อเตมิ/ปรบัปรงุอาคาร   
5.  การก าจดัปลวก                             6.การสอบเทยีบเครือ่งมอื 
 

การมีพนัธะสญัญาในการให้บริการ:  
1. การใหบ้รกิารสุขภาพแก่ประชาชนในพืน้ทีข่อง สปสช. สสจ. และกระทรวงสาธารณสุข 
2. การพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)  
3. การดแูลผูส้งูอายระยะยาว ต าบลสองแพรก และต าบลชยับุร ี

การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบนัสมทบในการฝึกอบรม : เป็นแหล่งฝึกปฏบิตังิานภาคสนามของ 
1. นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่ 4  ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธ์านี 
2. นกัศกึษาสาธารณสุขศาสตรช์ัน้ปีที ่4 ของมหาวทิยาลยัทกัษณิวทิยาเขตพทัลุง /มหาวทิยาลยัราชภฏั

สุราษฎรธ์าน ี
3. นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่2 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
4. นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่6  ศูนยแ์พทยโ์รงพยาบาลสุราษฎรธ์านี 

2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 

ขนาดและการเตบิโตขององคก์ร : 

 โรงพยาบาลชยับุร ีตัง้อยูเ่ลขที ่114 หมูท่ี ่3 ต าบลสองแพรก อ าเภอชยับุร ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เนื้อที ่

21 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา เป็นพืน้ทีร่าษฎรพ์สัดุและไดร้บับรจิาคบางส่วน เริม่ก่อตัง้ ปี 2529 การก่อสรา้ง

แลว้เสรจ็ในปี 2531 และเริม่เปิดใหบ้รกิารผูป้่วยแบบ Attend OPD โดยมแีพทยจ์ากโรงพยาบาลพระแสง 

รกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคนแรก คอื นายแพทยศ์กัดิว์ุฒ ิรตัตานุกูล พรอ้มทัง้ใหบ้รกิาร

ตรวจรกัษา โดยแพทยม์าประจ าหน่วยบรกิารทุกวนัพุธ สปัดาหล์ะครัง้ ปี 2534 ไดร้บังบประมาณขยายเป็น

โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เปิดท าการให้บรกิารทัง้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต่อมา ในปี 2536 ได้รบั

งบประมาณขยายขึน้เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตยีง ในปี 2537 ไดก่้อสรา้งอาคารผู้ป่วยนอกและอาคาร

ผูป้ว่ยในชายและหญงิใหม่ โดยไดป้รบัปรุงและซ่อมแซมอาคารผูป้่วยนอกหลงัเก่าเป็นอาคารส่งเสรมิสุขภาพ 

ในปี 2557 ไดร้บังบประมาณในการก่อสรา้งอาคารโรคเรือ้รงั 1 หลงั ท าใหล้ดปญัหาความแออดัและระยะรอ

คอยผู้ป่วยโรคเรือ้รงัและผูสู้งอายุได้ ปี 2560 ก่อสรา้งอาคารศูนยเ์ยีย่มบ้าน 1 หลงั ปจัจุบนัโรงพยาบาลมี

ปญัหาในเรือ่งของการเตบิโตในองคก์ร คอื 
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 1. ในเรื่องพื้นที่ ยงัพอมีพื้นที่ในการก่อสร้างพอสมควร แต่มีข้อจ ากัด ในเรื่องการวางผงัของ
โรงพยาบาลทีเ่หมาะสม เนื่องจากการสรา้งอาคารเพิม่เตมิทหีลงัอกีทัง้การก่อสรา้งท าไดย้าก  

 2.ขอ้จ ากดัเรือ่งสถานะการเงนิการคลงั ท าใหก้ารจดัซือ้เครือ่งมอื อุปกรณ์ การพฒันาเพื่อปรบั
โครงสรา้ง/ภูมทิศัน์ของโรงพยาบาล ตอ้งจดัล าดบัความก่อนหลงัและจ าเป็น 

3.เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน  ไม่เหมาะสมกบัจ านวนผูร้บับรกิารเนื่องจากมขีอ้จ ากดัเรื่องกรอบอตัราก าลงั  
ท าใหเ้ป็นภาระของโรงพยาบาลทีต่อ้งใชเ้งนิบ ารงุในการจดัจา้งและค่าล่วงเวลา 

สภาพการแข่งขนั 
 1. โรงพยาบาลอยู่ห่างจากตวัจงัหวดั ประมาณ 120 กิโลเมตร  ไม่มโีรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่       
มคีลนิิกแพทย ์2 แห่ง รา้นเภสชักร 5 แห่ง มสีถานพยาบาลอื่นๆ 6 แห่ง  และมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัองค์กร
ทอ้งถิน่ต่างๆ  

2. สถานทีต่ ัง้ใกล้ชุมชน มเีสน้ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4037 ตดัผ่านมเีสน้ทางจราจรดา้นหน้า
โรงพยาบาลเป็นถนนสีเ่ลนส ์

3.  มรีา้นสะดวกซือ้ 24 ชัว่โมง จ านวน  1  แห่ง  มธีนาคาร  3 ธนาคาร 
4. มกีารตัง้กรรมการทีป่รกึษามาจากชุมชน มหีน้าที่ในการใหค้ าแนะน าใหค้ าปรกึษาทัง้ดา้นบรกิาร

และบรหิารทัง้ยงัเป็นเสยีงสะทอ้นจากชุมชน   
5. อ าเภอชยับุร ีมเีขตพืน้ทีต่ดิจงัหวดักระบี่ ระยะทางจากอ าเภอชยับุร ีถงึโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั

กระบี่ 80 กิโลเมตร ซึ่งมโีรงพยาบาลประจ าจงัหวดัเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ที่มีศักยภาพสูงกว่า ท าให้มี
ประชากรบางส่วนไปใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลกระบีแ่ทน 

ปัจจยัความส าเรจ็ 
ปัจจยัความส าเรจ็ท่ีส าคญัขององคก์ร (key success factor): 

1. ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันางานคุณภาพงานทุกดา้นอย่างจรงิจงั 
2. ความรว่มมอืรว่มใจ (บุคลากรส่วนใหญ่อยูม่านานมคีวามคุน้เคยกนั) 
3. ศกัยภาพบุคลากร บุคลากรมปีระสบการณ์ในการท างาน มกีารน ามาตรฐานและเครื่องมอืการพฒันา

ต่าง ๆมาใชใ้นการท างาน 
4. มกีารประสานและการท างานเป็นทมี 
5. ความรว่มมอืขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ อบต. ผูน้ าชุมชน และ อสม. 

การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ร : 
 

1. การเปลีย่นแปลงโยกยา้ย คณะกรรมการทมีน าพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทุกปี 
2. แพทยป์ระจ าการเปลีย่นทุก 2 ปี  มแีพทยห์มนุเวยีน 
3. การมอีตัราบุคลากรเพยีงพอและครบถว้น 
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4. องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของคณะกรรมการทีมน าและคณะกรรมการทีม       
ครอ่มสายงาน 

2.4 บริบทเชิงกลยทุธ ์(ท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนขององคก์ร) 

  ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ว่ย stroke ผูป้ว่ยเบาหวาน ผูป้ว่ยMI กลุม่ผูป้ว่ยศลัยกรรมกระดกูในการดแูล
 ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุจราจร กลุ่มผูป้ว่ยทางจติ ผูป้ว่ยหนกัระยะวกิฤตทีต่อ้งใชเ้ครือ่งช่วยหายใจ เน่ืองจากขาด
 อุปกรณ์และแพทยเ์ฉพาะทางในการวนิิจฉัยรกัษา ไมม่ยีาเฉพาะโรค และcaseรกัษาต่อเนื่อง 
 

 ปัญหาสขุภาพท่ีส าคญัในพ้ืนท่ี: 
  กลุ่มโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน, โรคความดนัโลหติสูง, โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั,โรค
 หอบหดืESRD รายใหม ่

  กลุ่มโรคทีม่คีวามเสีย่งสงู ไดแ้ก่ โรคกลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืด, โรคหลอดเลอืดสมอง, บาดเจบ็
 ทีศ่รีษะ,ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 

  กลุ่มโรคตดิต่อทีส่ าคญั ไดแ้ก่ วณัโรค, เอดส,์ ไขเ้ลอืดออก, อุจจาระรว่ง 
  กลุ่มอนามยัแมแ่ละเดก็ ไดแ้ก่ ภาวะตกเลอืดหลงัคลอด,ภาวะพรอ่งออกซเิจนในทารกแรกเกดิ,
ตัง้ครรภว์ยัรุน่,ความดนัโลหติสงูขณะตัง้ครรภ ์

 ปัญหาสขุภาพท่ีเป็นโอกาสพฒันา: 
  ผูป้ว่ยกลุ่มโรคเรือ้รงัไดแ้ก่ ผูป้่วยโรคเบาหวาน ผูป้่วยโรคความดนัโลหติสูง ผูป้่วยโรคปอดอุด
 กัน้เรื้อรงั ผู้ป่วยหอบหืด เน่ืองจากสภาพการด ารงชีวติของประชากรเป็นแบบกึ่งเมอืง พฤติกรรม
 สุขภาพประชาชนเป็นไปตามสื่อ นิยมการบรโิภคอาหารที่จดัเตรยีมได้รวดเรว็ ซึ่งอาจปรุงไม่ถูกวธิ ี
 และมกีารเตมิเครือ่งปรงุในปรมิาณมาก 
  ปญัหาการเสยีชวีติจากอุบตัิเหตุทางท้องถนน เน่ืองจากมกีารขยายของเมอืงจงึมกีารสร้าง
 ถนนและขยายเสน้ทาง มทีางแยกเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหม้กีารขบัขีท่ีร่วดเรว็ ประกอบกบัพฤตกิรรมของ
 ผู้ขบัขี่ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การดื่มสุราขณะขบัขี่ การไม่สวมหมวกนิรภยั การไม่คาดเขม็ขดั
 นิรภยั เป็นตน้ 
  ปญัหาการพบผู้ป่วยวณัโรคเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการรณรงค์คดักรองหาวณัโรคในชุมชนตาม
 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข แต่ท าให้ผู้ป่วยได้รบัความครอบคลุมด้านการวนิิจฉัยและตรวจ
 รกัษาอยา่งรวดเรว็ขึน้ 
  ปญัหาการฆา่ตวัตายของประชากร เนื่องจากภาวะความเครยีดของประชากร การเขา้ถงึชุมชน
 ของทมีงานสาธารณสุขมจี ากดั เนื่องจากอตัราความหนาแน่นของประชากรและสภาพสงัคม ภาวะ
 เศรษฐกจิในปจัจบุนั การพึง่พาหรอืรบัรูแ้ลกเปลีย่นปญัหาของประชากรมจี ากดั 
 โรคท่ีมีข้อจ ากดัในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ: 
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ความท้าทายเชิงกลยทุธ:์ 
 1.ความท้าทายเชิงกลยทุธท่ี์ส าคญั: 
 

ความท้ายทาย ส่ิงท่ีท้าทาย 

ดา้นองคก์ร 
1.ด ารงคุณภาพมาตรฐานดา้นบรกิารและการสรา้งเสรมิสุขภาพอยา่งยัง่ยนื 
2.การน าระบบ IT มาใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ไมใ่หเ้กดิความซ ้าซอ้น 
3.เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร 
1. ลดโรคเรือ้รงัและโรคแทรกซอ้นสงู 
2. การบรกิารทีร่วดเรว็  ปลอดภยั ไดคุ้ณภาพ    
3.ความพงึพอใจและความร่วมมอื 

ดา้นทรพัยากรบุคคล 
1. บุคลากรมจี านวนและสมรรถนะเหมาะสมกบัภาระงาน 
2. การสรา้งความผกูพนัของบุคลากรทีม่ต่ีอองคก์ร   
3. เป็นแบบอยา่งดา้นสุขภาพ 

ดา้นชุมชน 
1.ชุมชนเขม้แขง็ 
2.ระบบสุขภาพพอเพยีง 

 1. โรงพยาบาลตดิถนนทางหลวงหมายเลข   4037 มกีารขยายเพิม่ช่องจราจรมากขึน้ มกีาร
สญัจรมากขึน้ ประกอบกบัมกีารขยายใหม้วีนัหยุดตามเทศกาลยาวขึน้ จงึส่งผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุจราจรในช่วง
เทศกาลมากและรนุแรง  ท าใหต้อ้งมกีารพฒันาระบบบรกิาร EMS  และการบรกิารฉุกเฉินในรพ. 

  2. ระบบการประกนัสุขภาพถ้วนหน้า  มกีารเปลี่ยนแปลงระบบการจดัสรรงบประมาณจาก
เดมิจดัสรรตามแผนงานโครงการเป็นรายสถานบรกิารไปเป็นการจดัสรรแบบเหมาจ่ายตามจ านวนประชากร
ส าหรบัค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก มกีารเปลี่ยนหลกัเกณฑ์ทุกปี และจดัสรรตามน ้าหนักบรกิารส าหรบัผู้ป่วยใน   
การบรหิารงบประมาณให้เพียงพอจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน มีการจดัสรร        
ใหส้อดคล้องกบัสภาพปญัหาและมกีารใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมไปถงึการที่ประชาชนมกีารคุ้มครอง
สทิธแิละมกีารฟ้องรอ้งขึน้มากท าใหโ้รงพยาบาลตอ้งมกีารพฒันาและป้องกนัความเสีย่งมากขึน้ 

  3. นโยบายของกระทรวง   เช่น นโยบาย QSC (Quality Service Clean) ท าใหโ้รงพยาบาล
มกีารพัฒนาในด้าน โครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่บริการผู้ป่วยนอกให้มคีวามสะดวกสบายและไม่รู้สึกอึดอัด 
นโยบาย 70 ปี ไมม่คีวิ ท าใหผู้ส้งูอายไุดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ และรูส้กึถงึการมคีุณค่าในตนเอง นโยบาย 

 
 2.การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมภายนอก / นโยบาย: 
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เจบ็ป่วยฉุกเฉินใช้บรกิารได้ทุกสทิธ ิเพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารได้รวดเรว็ในทุกสถานพยาบาล  
นโยบายอาหารส่งเสรมิสุขภาพท าให้มกีารปรบัเปลี่ยนการรบัประทานอาหารมากขึน้ เช่น อาหารว่าง อาหาร
กลางวนั ในการประชุมจะเปลีย่นเป็นอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการ การใชน้ ้าดื่มสมุนไพรแทนน ้าอดัลม ใน
งานเลีย้งสงัสรรคต่์าง ๆ ภายในโรงพยาบาล นโยบายพฒันาคุณภาพสถานพยาบาลของส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัก าหนดใหโ้รงพยาบาลชุมชน ทีผ่่านการรบัรอง HA ตอ้งผ่านการ Re – accredit ทุกโรงพยาบาล  

  4. การเปลีย่นผูน้ าสูงสุดขององคก์ร มกีารเปลีย่นแปลงผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในปี 2559 
และปี 2561 

 5. การโยกยา้ยของบุคลากร   โดยเฉพาะแพทยโ์ยกยา้ยทุก 1 ปี  
 6. การปรบัเปลีย่นระบบบรหิารราชการแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิแ์ละบูรณาการ ท าใหอ้งคก์รมี

การปรบัตวั ภารกจิมคีวามชดัเจนขึน้ตาม กพร. การท างานมุง่เน้นผลงานและการประเมนิผลมากขึน้ 
3.ปัญหาส าคญัท่ีโรงพยาบาลก าลงัพยายามแก้ไข 

  1. ปญัหาการเขา้ถงึการรบับรกิารของผูป้่วยฉุกเฉินและอุบตัเิหตุ เนื่องจากระยะทางไกลและ
สภาพพืน้ทีทุ่รกนัดาร จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบ EMS ทัง้ในโรงพยาบาล และองคก์รภายนอก 
รวมทัง้ระยะทางส่งผูป้ว่ยไปรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลศูนยส์ุราษฎรธ์านี ซึง่มรีะยะทางห่างจากโรงพยาบาลชยับุร ี
120 กโิลเมตร จงึต้องมกีารพฒันาศกัยภาพพยาบาลในการดูแลขณะส่งต่อให้สอดคล้องกบั  Service Plan   
10 สาขา ของกระทรวงสาธารณสุข และระบบการส่งต่อทีร่วดเรว็    

 2. ปญัหาพืน้ทีใ่ชส้อยในการปฏบิตังิาน  เช่น พื้นทีอ่าคารผูป้่วยนอก คลนิิกโรคเรือ้รงั งาน
อุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน  และงานทนัตกรรม ที่อยู่ในอาคารเดยีวกนั  มจี านวนผู้มารบับรกิารจ านวนมากขึน้ ท าให้
เกดิความคบัแคบแออดั ทีจ่อดรถผูป้ว่ยและญาตไิมเ่พยีงพอ ดงันัน้ในการจดัท าแผนงบลงทุนจงึต้องบรรจุการ
ขยายพืน้ทีป่ฏบิตังิานหอ้งอุบตัเิหตุฉุกเฉิน อาคารโรคเรือ้รงั และทีจ่อดรถเพิม่ขึน้   

 3. จ านวนผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อ โดยเฉพาะ ความดนัโลหติสูง เบาหวาน ที่มจี านวนมากขึ้น
ส่งผลต่อคุณภาพชวีติของประชาชนของอ าเภอชยับุรี จงึจ าเป็นต้องเพิม่ความเชี่ยวชาญของพยาบาลในการ
ดแูลโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั  
  4. ปญัหาโรคตดิต่อส าคญัของพืน้ที่ ได้แก่ โรคไขเ้ลอืดออก อุบตักิารณ์การเกดิโรคจากปีที่
ผ่านมามกีารระบาดซ ้าในพื้นที่เดมิ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัมกีารเข้านอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลเป็น
อนัดบัต้นๆของผูป้่วยในทุกปี โรคมอื-เทา้ปาก เป็นโรคทีร่ะบาดในศูนยเ์ดก็เลก็ โรงพยาบาลก าลงัพฒันาทมี 
SRRT ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
  5. ภาวะแทรกซอ้นทีม่คีวามเสีย่งสูงในกลุ่มอนามยัแม่และเดก็ คอื ความดนัโลหติสูงในหญงิ
ตัง้ครรภ ์ทีต่อ้งส่งต่อมากทีสุ่ด ซึง่องคก์รพยาบาลก าลงัด าเนินการพฒันา ANC และหอ้งคลอดคุณภาพ 
  6.ระบบขอ้มลูสารสนเทศในโรงพยาบาล   ยงัเขา้ถงึขอ้มลูไดย้ากและการจดัเกบ็ไดไ้ม่
ครอบคลุม 
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  7. โรงพยาบาลขาดบุคลากรวชิาชพีทีส่ าคญัเช่น รงัสเีทคนิค     ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจลุงใน
แผ่นพฒันาบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นส าคญั 
  8. บุคลากรยงัมคีวามพงึพอใจน้อยดา้นสวสัดกิารและความผกูพนัภายในองคก์รต่อคุณภาพ
ชวีติการท างาน โรงพยาบาลไดม้แีผนการจดัเพิม่สวสัดกิารเจา้หน้าที ่และการศกึษาดงูานนอกสถานทีข่อง
เจา้หน้าทีใ่นโรงพยาบาล 
   9. การบรหิารจดัการในองคก์ร มงีบประมาณจ ากดั ท าใหก้ารพฒันาดา้นอาคารสถานที ่ไม่
ตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของประชาชนไดเ้ตม็ที ่ 
   10. ประชาชนยงัขาดความตระหนกัในการดแูลสุขภาพตนเองในกลุ่มโรคเบาหวาน ความดนั
โลหติสงู 

 4. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธท่ี์ส าคญั 
     4.1 การน าองคก์รชดัเจน ผูน้ ามวีสิยัทศัน์ในการพฒันาคุณภาพ ใหก้ารสนบสนุนทัง้ดา้น
งบประมาณและทรพัยากร 
     4.2 ทีต่ัง้ของโรงพยาบาลชยับุร ีอยูต่ดิถนนทางหลวง 4 เลน ผูร้บับรกิาร ประชาชนทัว่ไป 
เขา้ถงึบรกิารไดง้า่ย และมคีวามพรอ้มดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
     4.3 การไดร้บัสนบัสนุนจากชุมชนผูม้จีติศรทัธา บรจิาคเงนิซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย ์และ
ปรบัปรงุหอ้งพเิศษ 
    4.4 โรงพยาบาลผ่านการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA การรบัรองมาตรฐานจาก
สภาวชิาชพี เช่น สภาการพยาบาล และสภาเทคนิคการแพทย์ 
 

2.5 ระบบการปรบัปรงุ performance ขององคก์ร 

ระบบการพฒันาคณุภาพ :  

 การพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน HA หน่วยงานมรีายงานความเสีย่ง และการทบทวนเหตุการณ์ไม่
พงึประสงค ์น ามาปรบัปรงุระบบการท างานเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูป้ว่ยและผูร้บัผดิชอบผลงาน ตดิตาม
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของหน่วยงาน มกีารใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรเกีย่วกบังานพฒันาคุณภาพ การน าเครือ่งมอืมาใช้
ในการพฒันางาน มกีารจดัสปัดาหค์ุณภาพเพื่อน าเสนอผลงานของหน่วยงาน 

กระบวนการประเมินผล :  

 ประเมนิผลตามแผนกลยทุธ ์จากการบรรลุตวัชีว้ดัของแผนงาน โครงการในแต่ละแผนกลยทุธ ์และ
ผลลพัธก์ารด าเนินงานขององคก์ร ส าหรบัแผนงานโครงการทีม่แีหล่งงบประมาณภายนอก การประเมนิผล
ตามความเหมาะสมของงานหรอืโครงการนัน้ เช่น งานโรคเรือ้รงัใชแ้นวคดิ PMQA มาประเมนิผลการ
ด าเนินงาน เป็นตน้ ส าหรบับางงานกระบวนการประเมนิผล มเีกณฑค์ุณภาพเฉพาะและตอ้งถูกประเมนิจาก
องคก์รภายนอก เช่น โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ (HPH) จากกรมอนามยั งานสุขภาพจติจาก โรงพยาบาล 
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สวนสราญรมย ์งานอาชวีอนามยั จากส านกัโรคจากการประกอบอาชพี กรมควบคุมโรค มาตรฐานระบบ
บรกิารสุขภาพจากส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 11 เป็นตน้ 

กระบวนการเรียนรู้ระดบัองคก์ร : 

1. การประชุมประจ าเดอืนทุกเดอืน ใหม้กีารน าเสนอความกา้วหน้า การพฒันาของหน่วยงาน 

2. จดัใหเ้วทกีารน าเสนอผลงานคุณภาพของโรงพยาบาล ทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กหน่วยงาน และ
บุคลากรทุกระดบั ไดน้ าเสนอผลงานเด่น CQI นวตักรรม 1 ครัง้ /ปี 

3. การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการพฒันาคุณภาพ โดยวทิยากรภายนอก เช่น มาตรฐาน HA 
มาตรฐานความปลอดภยั ระบบยา การบรหิารความเสีย่ง เครือ่งมอืคุณภาพต่างๆ  

4. การเยีย่มหน่วยงานโดยทมีกระตุน้พฒันาคุณภาพในและนอกองคก์ร ไดแ้ก่ การท า Quality 
Round ทุกศุกรส์ุดทา้ยของเดอืน การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเครอืขา่ย QLN 

5. น าเสนอผลงานการพฒันา และแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดบัเขต เช่น การด าเนินงานคลนิิก NCD 
คุณภาพ ระบบบรกิารฉุกเฉินและอุบตัเิหตุ การดแูลผูป้่วยระยะสุดทา้ย เป็นตน้ 

กระบวนการสร้างนวตักรรม : 

 มกีารพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่องดว้ย กระบวนการ CQI ปี 61 ม ีCQI จ านวน 12 เรือ่งและเกดิเป็น
นวตักรรม 3 ชิน้ โดยทมีประสานงานคุณภาพสรา้งเวทเีพื่อการแลกเปลีย่นภายในองคก์ร ใหทุ้กทมีและทุก
หน่วยงานมสี่วนรว่ม 

จดุเน้นเขม็มุ่ง :  

1. พฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ย 12 โรคส าคญั คอื DM ,HT ,MI ,Stroke ,COPD ,DHF ,HI ,AGE ,HIV 
,TB , Teenage Pregnancy ,Sepsis 

2. พฒันาเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพปฐมภูม ิ
3. พฒันาความผกูพนัของบุคลากรในองคก์ร
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ผลงานเด่นและความภาคภมิูใจขององคก์ร:  

ล าดบั ช่ือรางวลั/ความส าเรจ็ 
ปีท่ีได้รบัการ

รบัรอง 
1 รางวลัชนะเลศิ NCD Clinic Plus Awards ระดบัประเทศ 2561 
2 รางวลัดเีด่น NCD Clinic Plus Awards ระดบัเขตบรกิารสขุภาพที ่11 2561 
3 รางวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดั ผลงานเด่นงานเภสชักรรม ดา้นบรหิารเวชภณัฑ ์ 2561 
4 รางวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดั ผลงานเด่นงานเภสชักรรม ดา้นงานบรกิารเภสชักรรม  

งานบรบิาลเภสชักรรม และการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 
2561 

5 ผา่นมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพระดบัคณุภาพจากกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
เขตสขุภาพที ่11         

2561 

6 ผา่นมาตรฐาน Green & Clean ระดบัดมีาก จากกรมอนามยั 2561 
7 รางวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดั ผลงานเด่นงานเภสชักรรม ดา้นบรหิารเวชภณัฑ ์ 2560 
8 รางวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดั ผลงานเด่นงานเภสชักรรม ดา้นงานบรกิารเภสชักรรม  

งานบรบิาลเภสชักรรม และการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 
2560 

 ผา่นการประเมนิมาตรฐานคลนิิกวณัโรคทีม่คีณุภาพ ( Quality TB Clinic ) 2559 
9 ผา่นการ  re-accreditation  คณุภาพการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ    2559 
10 ผา่นการรบัรองซ ้ามาตรฐานโรงพยาบาลสง่เสรมสขุภาพ(HPHNQC)  2559 
11 ผา่น Pre-Survey  จากสถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน  2559 
12 ผา่นการรบัรองซ ้ามาตรฐานคณุภาพทางหอ้งปฏบิตักิาร ( LA )  2559 
13 รางวลัเจา้หน้าทีก่ารด าเนินงานคลนิิกวณัโรคระดบัดมีาก  2559 
14 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การจดับรกิารทนัตกรรมในเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ (ระดบัจงัหวดั) 2559 
15 คลนิิก WCC คณุภาพ 2559 
16 องคก์รปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100% (3 ม.ิย. 59) 2559 
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แผนท่ียทุธศาสตรโ์รงพยาบาลชยับรีุ 

 

 

 

ยทุธศาสตร ์1 พฒันาคุณภาพระบบบรกิาร
สุขภาพใหม้คีุณภาพ 

ยทุธศาสตร ์2 พฒันาระบบ
สุขภาพชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

ยทุธศาสตร ์3 พฒันาระบบบรหิารจดัการ

ภายในองคก์รแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์

ยทุธศาสตร ์4 บุคลากร เก่ง ด ี 

มสีุข 

ปร
ะส
ทิธ

ผิล
ฯ 

 

 

คุณ
ภา

พฯ
                                                                    

ปร
ะส
ทิธ

ภิา
พ

ฯ 

 

พฒั
นา

อง
คก์

ร  

วิสยัทศัน์ (vision) :    โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีคณุภาพในการดแูลสุขภาวะของคนชยับุรี ภายในปี  2562 
พนัธกิจ (mission):    พฒันาระบบการดูแลสุขภาพ  ตามประเด็นส าคญัของพื้นท่ี ตลอดช่วงชีวิต โดยใช้มิติด้าน
คณุภาพ  และร่วมสร้างระบบสขุภาพอ าเภอให้เข้มแขง็ ยัง่ยืน 

 

  

 

 

 

 

  

 

พัฒนาคุณภาพระบบบริการ โดยเน้นการสิ่งรุกงเสริมสุขภาพเ 

เครือขา่ยระบบบรกิารสขุภาพมคีณุภาพ    ภาคเีครือขา่ยเข้มแขง็ ประชาชนมสีขุภาวะ 

  ระบบการใหบ้รกิาร
สขุภาพไดม้าตรฐาน 

ผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิาร        
มคีวามพงึพอใจ 

 ภาคีเครือขา่ยมสีว่นรว่ม
ในการสรา้งสขุภาพ 

ประชาชนเขา้ถงึข้อมลูขา่วสาร
และบรกิารดา้นสขุภาพ 

และตอบสนองความต้องการ 

บริหารงบประมาณแบบมุง่เนน้ผลสมัฤทธิแ์ละคุม้คา่ พฒันาการบรหิารงาน แบบธรรมาภบิาล 

 

 สง่เสรมิ และสนบัสนนุ บทบาท  
และการ     มสีว่นรว่มของภาคี

เครือขา่ยในระบบสขุภาพ 

สนบัสนนุ และเอือ้อ านวยความสะดวก 
ดา้นทรพัยากรอยา่งเพยีงพอ 

พฒันาและสรา้งสรรคค์ณุภาพชวีติ และ
แรงจงูใจของบคุลากรทกุระดบัอยา่ง

ต่อเนือ่ง 

เสรมิสรา้งศกัยภาพของ
บคุลากร 

สนบัสนนุ พฒันาและเชือ่มโยง
เครือขา่ย ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้

ทนัสมยั         
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ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ ์ โรงพยาบาลชยับรุี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  พฒันาคณุภาพระบบบริการสขุภาพ 
ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ 
1.พฒันา
คุณภาพระบบ
บรกิารสุขภาพ
ใหม้คีุณภาพ 

ผูร้บับรกิารไดร้บั
บรกิารทีไ่ด้
คุณภาพ 
 

พฒันาระบบการดแูล
เฉพาะโรคอย่าง
ต่อเนื่องโดยทมีสห
สาขาวชิาชพีและภาคี
เครอืขา่ย 

อุบตักิารณ์การเสยีชวีติในโรงพยาบาล 0 ราย วไิลวรรณ พฒันาประดษิฐ ์
อตัราผูป้ว่ย DM สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลไดต้ามเกณฑ ์
(ระดบั FBS 70-130 mg/dl ตดิต่อกนัอยา่งน้อย 2 ครัง้) 

≥40% สุวรรณทพิย ์ ชทูพั 

อตัราผูป้ว่ย HT สามารถควบคุมความดนัโลหติสงูไดต้าม
เกณฑ(์ระดบั BP≤140/90 mmHg ตดิต่อกนัอยา่งน้อย 2 ครัง้) 

≥50% สุวรรณทพิย ์ ชทูพั 

อตัราปว่ยโรคหลอดเลอืดสมองลดลงตามค่ามาตรฐาน <20% 
วไิลวรรณ พฒัประดษิฐ์ 

ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองไดร้บัการรกัษาในโรงพยาบาล
ภายใน  3 ชัว่โมง 

≥70 % วไิลวรรณ  พฒันประดษิฐ ์

อตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกลดลงตามค่ามธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี <20% พทิกัษ์ คงด ี

อตัราความส าเรจ็ของการรกัษาวณัโรค >90 % ศรณัยพ์ร อัง้สกุล 

ผูร้บับรกิาร
ปลอดภยั เขา้ถงึ
บรกิารและพงึพอใจ 

ส่งเสรมิการดแูลโดย  
ใชม้าตรฐานตามหลกั 
Patient Safety goal 

อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
0:1000 
วนันอน 

เสาวรส แกว้เหมอืน 

อุบตักิารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดบั E ขึน้ไป 0 ครัง้ สวนิตย ์ ดอีอ้ม 
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ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ ์ โรงพยาบาลชยับรุี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  พฒันาคณุภาพระบบบริการสขุภาพ 

ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ 

1.พฒันา
คุณภาพระบบ
บรกิารสุขภาพ 

ผูร้บับรกิารปลอดภยั เขา้ถงึ
บรกิารและพงึพอใจ 

ส่งเสริมการดูแลโดย  ใช้
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ห ลั ก 
Patient Safety goal 

-จ านวนอุบติัการณ์ความเส่ียงทางคลินิกระดบั G-I 
และทัว่ไประดบั 3-4 0 ครัง้ ศริขิวญั  แสงมณี 

พฒันาระบบบรกิารทัว่ไป
โดยเน้นความพงึพอใจ 
ประทบัใจของผูม้ารบั
บรกิาร ส่งเสรมิ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

-อตัราความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารผูป้ว่ยนอก ≥85% สุวรรณทพิย ์ชทูพั 

-อตัราความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารผูป้ว่ยใน ≥85% ศศณิา  รกับ ารงุ 
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ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ ์ โรงพยาบาลชยับรุี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

    

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์  2  พฒันาระบบสขุภาพเชิงรกุโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ 

2.พฒันาระบบ
สุขภาพชุมชนให้
เขม้แขง็ 

ชุมชนเขม้แขง็ และมสี่วนรว่ม
ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

สรา้งเสรมิความรู/้ทกัษะการ
ดแูลสุขภาพและสนบัสนุน
ใหภ้าคเีครอืข่ายแสดง
บทบาทและมสี่วนรว่มใน
การดแูลสุขภาพ 

อตัราการเกดิ DM รายใหมใ่นกลุ่ม Pre-DM 
ลดลงจากปีทีผ่่านมา 

≤5% ศนินัญา เจรญิรกัษ์ 

อตัราการเกดิ HT รายใหมใ่นกลุ่ม Pre-HT ลดลง
จากปีทีผ่่านมา 

≤10% ศนินัญา เจรญิรกัษ์ 

อตัราการระบาดซ ้าของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที่
เดมิหลงั 28 วนั 

≤ 60% พทิกัษ์  คงด ี

จ านวนหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ
ผ่านเกณฑ ์

37 หมู ่ ศนินัญา เจรญิรกัษ์ 

อัตราผู้ ป่ วย เ ร่ งด่ วนและวิกฤติได้ ร ับการ
ปฏิบตัิการฉุกเฉินโดย FR ภายใน 10 นาท ี
(ระยะทาง ≤10 กม.) 

≥70% 
วไิลวรรณ   

พฒันประดษิฐ ์
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ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ ์ โรงพยาบาลชยับรุี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  พฒันาระบบบรหิารจดัการภายในองคก์รแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์

ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ 

3.พฒันาระบบ
บรหิารจดัการ
ภายในองคก์ร
แบบมุง่เน้น
ผลสมัฤทธิ ์

เพื่อใหโ้รงพยาบาลมรีะบบการ
บรหิารจดัการทีด่ ีการบรหิาร
การเงนิ การคลงัมี
ประสทิธภิาพ 

พฒันาระบบบรหิารจดัการ
และบรหิารการเงนิการคลงั
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

-ระดับความส าเร็จของการบริหารสินทรัพย์
หมนุเวยีน 5 ระดบั สริกิร  ชนูาวา 

มรีะบบสารสนเทศทีม่ ี
ประสทิธภิาพในการดแูลผูป้่วย 

พฒันาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

-อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบยีน ผูป้ว่ยใน ≥80% เสาวนีย ์ ศรเีทพ 

-อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบยีน ผูป้ว่ยนอก ≥80% เสาวนีย ์ ศรเีทพ 

-อตัราความสมบรูณ์ของการบนัทกึขอ้มลู น าเข้า 
50 แฟ้ม 

100% ธรียทุธ  มติตะกา 

ดชันีชีว้ดัผูป้ว่ยในของโรงพยาบาล 

(Case Mix Index ) 
≥0.6 เสาวนีย ์ ศรเีทพ 
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ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ ์ โรงพยาบาลชยับรุี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  บุคลากร  เก่งด ี มสีุข 

ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ 

4.พฒันา
ศกัยภาพและ
คุณภาพชวีติ
การท างานของ
บุคลากร 

เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรูท้กัษะ 
ศกัยภาพในการปฏบิตังิานและ
มคีวามผกูพนัในการท างาน 

พฒันาความพรอ้มและ
ศกัยภาพในการท างานของ
บุคลากรทุกระดบั 

-อตัราบุคลากรไดร้บัการพฒันาสมรรถนะตาม
วชิาชพี 

≥80% สุมล วเิชยีรรตัน์ 

สรา้งเสรมิขวญั ก าลงัใจ  
-อตัราความผกูพนัของบุคคลากร ≥80% สุมล วเิชยีรรตัน์ 

อตัราการลาออก/โอนยา้ยของบุคลากร <10% สุมล วเิชยีรรตัน์ 
เพื่อใหบุ้คลากรมคีวาม
ปลอดภยัจากการปฏบิตังิาน
และมสีุขภาพอนามยัทีด่ ี

สง่เสรมิการมสีุขภาพดขีอง
บุคลากรตามมาตรฐาน    
อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัในโรงพยาบาล 

-อตัราบุคลากรกลุ่มเสีย่งเปลีย่นเป็นกลุ่มปกติ
หลงัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

>10% สุรสิา  เกาะกลาง 


