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 1. ขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ร 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือองคก์ร 
(ไทยp) โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
(องักฤษ) Keangkrachan 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 6 หมู่ 5 ต  าบลวงัจนัทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
ประเภท1 / ระดบั2 โรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิ 
เจา้ของ/ตน้สงักดั เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สงักดัในส่วนกลาง คือ ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวนเตียง ขออนุญาต 30 ใหบ้ริการจริง 30 อตัราครองเตียง 61.95% 
ความครอบคลุมหน่วยบริการ 3  

ผูน้ าสูงสุดขององคก์ร 
ช่ือ นายแพทยจี์รศกัด์ิ  วรสุนทโรสถ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
e-mail  โทรศพัท ์ 032-465191 โทรสาร 032-465192 

ผูป้ระสานงาน 1 

ช่ือ นายนพสิทธ์ิ   โชติสถิตยโ์ภคิน 
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
e-mail KKG76170 

@gmail.com 
โทรศพัท ์ 032-465191 โทรสาร 032-465192 

ผูป้ระสานงาน 2 
ช่ือ นายประพนัธ์  แกว้ถาวร 
ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                            
1ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ทัว่ไป, รพ.ชุมชน, คลนิิกผูป่้วยนอก 
2ระดบัของบรกิาร เช่น ปฐมภมู,ิ ทุตยิภมู,ิ ตตยิภมู ิ
3กรณีมหีลายทีต่ัง้ หรอืมกีารขออนุญาตการตัง้สถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น 
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e-mail Donkan_2500 
@hotmail.com 

โทรศพัท ์ 032-465191 โทรสาร 032-465192 

สถานะการรับรอง ขั้นท่ี 2 วนัหมดอาย ุ 20 มิถุนายน2558 
สาขาท่ีใหบ้ริการ บริการตรวจรักษาโรคทัว่ไป 
ประชากรในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ4 
 
 
 

ต าบล ม.5 และม.8 ต.วงัจนัทร์ จ านวนประชากร1246  คน/     311 หลงัคาเรือน 
อ าเภอ แก่งกระจานจ านวนประชากร 30,673       คน 
 มีรพ.สต.จ านวน 9  แห่ง 
 มีสุขศาลาพระราชทาน 1 แห่ง 

Top 10 Diag. OPD 1. l10 – Essential (primary) hypertension 
2. E78.5 – Hyperlipidemia, unspecified 
3. M62.68 -  Muscle strain ,other site 
4. E11 – Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications 
5. J02 - Acute pharyngitis ,unspecified 
6. K17 –Dyspepsia 
7.M62.66–  Muscle strain ,Lower  leg 
8. M17.9 – Gonarthrosis, unspecified 
9. R42 – Dizziness and giddiness 
10. M54.56 –  Low back pain, lumbar region 
10. M62.61 – Muscle strain , shoulder 

Top 10 Diag.IPD 
 

1. l10 – Essential (primary) hypertension 
2. A09.9 – gastroenteritis and colitis of unspecified origin  

                                            
4ระบุจ านวนประชากร ร่วมกบัหลงัคาเรอืนและการแบ่งเขตพืน้ทีต่ามความเหมาะสม 
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3. E87.6 - Hypokalemia 
4. E78.5 – Hyperlipidemia, unspecified 
5. E11 – Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications 
6. D64.9 – Anemia, unspecified 
7. K30 –  Pneumonia, unspecified 
8. E87.1 – Hyposmolality and  hyponatraemia 
9. J44.1 – Dyspepsia 
10. R42 – Dizziness and giddiness 

Top 10 Major Operation 1.Incistion&Drainage 
2.Remove  forien  body 
3.Excission 
4.Currettage 
5.Norplant  removal 
6.Norplant  insertion 
7.ICD 
8.Scurb  burn 
9.Debridement 
10.- 
 
 

Top 10 Cause of Death 1. หวัใจวาย 
2.ผกูคอตาย 
3.อุบติัเหตจุราจร 
4.จมน ้ า 
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5.ถูกแทง 
6.มะเร็ง 
7.เกิดไร้ชีพ 
8.ไฟดูด 
9.โดนท าร้ายดว้ยของแขง็ 
10.ถูกยงิ 

1.2 อตัราก าลงั 
1.2.1 แพทย์ 

สาขา Full time (คน) Part time (ชม./สัปดาห์) 
-แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป 3 - 
-ทนัตแพทย ์ 3 - 
รวม 6 - 
1.2.2 บุคลากรสาขาอ่ืน 

สาขา 
Full time (คน) Part time  

(ชม./สัปดาห์) ระดบัปริญญา ต า่กว่าปริญญา 
-เภสชักร 3 - - 
-พยาบาลวิชาชีพ 38 - - 
-พยาบาลเฉพาะทางอบรม 4 เดือน 3 - - 
-พยาบาลเวชปฏิบติั 11 - - 
-พยาบาลวิชาชีพปริญญาโท 3 - - 
-พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ(อบรม10วนั) 4 - - 
-วิสญัญีพยาบาล 1 - - 
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-เทคนิคการแพทย ์ 2 - - 
-จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์ - 1 - 
-เจา้หนา้ท่ีรังสีการ แพทย ์ - 1 - 

-กายภาพบ าบดั 1 - - 
-นกัวิชาการสาธารณสุข 2 - - 

-นกัการแพทยแ์ผนไทย 1 - - 

1.3สัดส่วนภาระงานกบัจ านวนบุคลากร (หรือช่ัวโมงการท างาน) 

1.3.1 ผู้ป่วยนอก 

ผูป่้วยนอกสาขา จ านวนผูป่้วยทั้งปี 

ขอ้มูลในช่วงเวลาเพ่ือการค านวณภาระงาน (ช่วงเวลา =วนั5) 

จ านวนผูป่้วยเฉล่ีย6 ชม.แพทยต์รวจ 
ผป.นอก / แพทย ์/ 

ชม. 
ทัว่ไป 73969 184 21(3*7ชม.) 10.22 
รวม 73969 184 21(3*7ชม.) 10.22 

 

 

 

                                            
5ใหร้ะบชุ่วงเวลาของขอ้มลูทีน่ าเสนอ ซึง่อาจจะเป็น ต่อวนั ต่อสปัดาห ์ต่อเดอืน หรอืต่อปี กไ็ด ้ตามขอ้มลูทีม่อียู่ โดยขอใหเ้ป็นช่วงเวลาเดยีวกนัทัง้จ านวนผูป่้วยและชัว่โมง
การท างาน 
6เป็นจ านวนผูป่้วยทีม่าพบแพทยเ์พื่อการตรวจรกัษา ไม่รวมผูป่้วยทีม่าท าแผล 
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1.3.2 ผู้ป่วยใน/พยาบาล 

ผูป่้วยใน 
จ านวนผูป่้วย 
เฉล่ียต่อวนั 

จ านวน RN ท่ีข้ึนเวรทั้งหมด สดัส่วนผูป่้วย/พยาบาลวชิาชีพ 
เชา้ 

บ่าย ดึก 
เชา้ 

บ่าย ดึก 
ปกติ หยดุ 

ปกติ หยดุ 
หอผูป่้วยทัว่ไป 19 4 3 2 2 1:5 1:7 1:8 1:8 
รวม 19 4 3 2 2 1:5 1:7 1:8 1:8 

1.3.3 ผู้ป่วยใน/แพทย์ 

ผูป่้วยในสาขา7 
จ านวนผูป่้วยใน 
รวมทั้งปี (1) 

วนันอน 
รวมทั้งปี (2) 

ผูป่้วยใน/วนั 
(3)= (2)/365 

จ านวนแพทย ์
ในสาขานั้น (4) 

ผูป่้วยใน / แพทย ์
[(3)/(4)] 

ทัว่ไป 2540 6679 18.29 1 18.29 
รวม 2540 6679 18.29 1 18.29 

 

 

 

 

                                            
7 กรณีทีโ่รงพยาบาลไม่ไดแ้ยกแผนกการตรวจ ใหก้รอกขอ้มลูการตรวจทัง้หมด ในช่องทัว่ไป ถา้มกีารแยกแผนกการตรวจ ใหจ้ าแนกขอ้มลูใสต่ามขอ้มลูของแต่ละสาขา 
ขอ้มลูสว่นทีจ่ าแนกตามสาขาไมไ่ด ้จงึจะมาใสใ่นช่องทัว่ไป 
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   โครงสร้างองค์กร (น าเสนอด้วยแผนภูมติามความเหมาะสมและระบุผู้รับผดิชอบ) 

(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

นายจีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานสนันสนุนบริการทางการแพทย์ 
(เภสัชฯ+LAB+X-ray+คลังยาและเวชภณัฑ์)                          

นายภทัร  ศรีเพชรภูมิ 

กลุ่มงานทัตกรรม  
ทพญ.สุธาสินี  บัวแย้ม 

 
 
 
 

นายจีรศักดิ์  วรสุนท
โรสถ 

กลุ่มงานการแพทย์ 

แพทย์ประจ าโรงพยาบาล 

 

 

 

นายจีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ ยุทธศาสตร์ 

และสารสนเทศทางการแพทย์     

นายประพนัธ์  แก้วถาวร 

กลุ่มงานการพยาบาล  

นายนพสิทธิ์   โชติสถิตย์โภคนิ 

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู                                                        
(แพทย์แผนไทย  แพทย์ทางเลือก  กายภาพ  โภชนาการ)                                                                  

นางพรทิพย์  ศุภโชคพัฒนพงศ์ 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและ
บริการด้านปฐมภูมิ      
นางนุชรี  สุขวบูิลย์                          

กลุ่มงานการพยาบาล                       
ผู้ป่วยนอก                                            

นางสาวขวญันภา  จันทร์วรศิริ 

กลุ่มงานการพยาบาล                       
ผู้ป่วยผ่าตัด  และวสัิญญี

พยาบาล                                          
นางสมัย  จันทร์แสง 

กลุ่มงานการพยาบาล                       
ผู้ป่วยใน                                           

นางสริตา   สายจันทร์ 

กลุ่มงานการพยาบาล                       
ผู้ป่วยอุบัคเิหตุและฉุกเฉิน                                            
นางสาววยิดา  สุรรรณชาติ 

กลุ่มงานการพยาบาล                             
หน่วยควบคุมการติดเช้ือและงานจ่ายกลาง                                         

นางสุนีย์  เคหะรอด 

กลุ่มงานการพยาบาล                              
ผู้คลอด                                         

นางสาวชลธิชา  หอสุวรรณนานนท์ 



(2)  โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ(QMT) 

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 9 ระบบงาน คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วย 6 กระบวนการ 

การบริหารความเส่ียง (RM)               
นางสาวจิราภรย์  เป่ียมปาน 

ก ากบัวิชาชีพ                                                 
– แพทย์ (นพจีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ)            

- พยาบาล(นายนพสิทธิ์  โชติสถิตย์โภคนิ) 

ส่ิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV)               

นายประพนัธ์  แกว้ถาวร 

ระบบเวชระเบียน (MRS)                         
นางวชัราวัลย์  เพชรแจ่ม 

ระบบยา (PTC)                                        
นายภทัร  ศรีเพชรภูมิ 

LAB,  X-RAY                                            
X-RAYนายชัยรัตน์  ไพรแก่น              
LAB  นางพชิาภสัสร์  ชะริโต 

การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ  (IC)                                        
นางสุนีย์  เคหะรอด 

เฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพ (MSO)                                        
นายบัลลังก์  ดษิฐ์วงศ์ 

การท างานกบัชุมชน  (DHS)                                        
นางนุชรี  สุขวบูิลย์ 

PCT 
แพทย์หญงิเขมธิชา  เตียววนากูล 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

นายจีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ 
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1. มีการส ารวจความต้องการพสัดุประจ าปี         
2. มีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ                        
3. การจัดกาพสัดุด้วยวธีิ E-Auction                   
4. มีการบันทึกการจัดซ้ือด้วยระบบ Online        
5. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(รพ./ สสจ)  
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

1. มีวสัิยทัศน์  พนัธกจิ  ของโรงพยาบาล            
2. มีโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาล       
3. ก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของหน่วยงาน                 
4. ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ                                        
5. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการทุกปี                      
6. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทุกเดือน                                                               
7. ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันา
โรงพยาบาล 

1. มีคณะกรรมการสรรหา/คดัเลือกบุคลากร                 
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร                                   
3. มีการพฒันาศักยภาพของบุคลากร                     
4. การให้รางวลัเพ่ือสร้างขวญัและก าลังใจ       5. 
มีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือน
เงนิเดือน/ค่าจ้าง 

1. มีแผนการใช้เงนิงบประมาณ                            
2. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(รพ./สสจ)                                   
3. มีการสรุปรายรับ - รายจ่ายแจ้งคณะกรรม
บริหารโรงพยาบาล 

(3)  โครงสร้างระบบก ากบัดูแลกจิกรรม/ธรรมภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงสร้างการดูแลกจิการ/ธรรมาภิบาล 

ด้านการจัดหาพสัดุ 

ด้านการบริหาร 

ด้านการให้บริการประชาชน 

1. ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเพ่ือพทิักษ์สิทธิผู้ป่วย 
2. ก าหนดขั้นตอนการรับบริการ                                   
3. มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้รับบริการ                   
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ       

 5. มีสถิติสรุปผลการให้บริการประชาชนและรายงาน
หน่วยงานที่ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงบประมาณ 

1. มีการจัดท าตัวช้ีวดัของโรงพยาบาล                
2. มีการก าหนดผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดัที่ชัดเจน                                   
3. มีการก าหนดระยะเวลาประเมินตัวช้ีวดั                     
4. มีการควบคุมก ากบัตัวช้ีวดัโดยคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล                           
5. มีการนิเทศงานผสมผสานจาก สสจและ 
กระทรวงสาธารณะสุข 

ด้านการติดตามและประเมินผล 

1. มีการก าหนดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคล                            
2. มีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูลข่าวสาร                                   
3. มีการเผยแพร่สถิติข้อมูลทางอนิเตอร์เน๊ต4. มีการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน 

ด้านการเปิดเผย/ 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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1.4 แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร 
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2. ลกัษณะส าคญัขององค์กร (Organization Profile) 

2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

บริการหลกั (main service):โรงพยาบาลแก่งกระจานเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีแพทยเ์วช
ปฏิบติัทัว่ไป 3 คน โดยจดับริการตามมาตรฐานของบริการ มีคลินิกเฉพาะโรค DM, TB, HIV, Asthma, 
COPD, คลินิกสุขภาพจิต ใหบ้ริการแบบบูรณาการทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัและ
ควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ ทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวญิญาณ 
วสัิยทัศน์ (vision):โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศดา้นการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมท่ีผูใ้ชบ้ริการ
อบอุ่นใจผูใ้หบ้ริการมีความสุข  
ค่านิยม (values):พฒันาเพื่อคุณภาพ อยา่งมีคุณธรรม บนความพอเพียง 
พนัธกิจ (mission): 
1. พฒันาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพใหมี้มาตรฐาน และไดรั้บการรับรองคุณภาพ 
2. พฒันาคุณภาพการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยแ์ผนไทย และการแพทยผ์สมผสาน ใหมี้มาตรฐาน 
3. พฒันาคุณภาพบริการการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุมโรค และฟ้ืนฟูสภาพดา้นร่างกายและจิตใจ 
4. ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ไดรั้บการดูแล และสามารถด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข 
5. ผูดู้แลไดรั้บการพฒันาทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency): 

1. การดูแลสุขภาพองคร์วม 
2. การแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 

ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) 
การจ าแนกกลุ่มบุคลากรพร้อมจ านวนในแต่ละกลุ่ม: 

ระดับการศึกษา: 

บุคลากร เพศ การศึกษา อายุ อายุงาน 

ประเภท จ านวน ชาย หญิง < ป.ตรี 
ป.ตรี หรือ
สูงกว่า 

< 30 ปี 
30-50 
ปี 

>50ปี 
<1ปี 

 

1-10 
ปี 

>10 ปี 

ขา้ราชการ 50 8 47 - 55 4 48 3 2 2 51 

ลูกจา้งประจ า 10 8 2 9 1 - 4 6 - - 10 

ลูกจา้งชัว่คราว 21 2 19 16 5 15 6 - - 21 - 

ลูกจา้งชัว่คราวรายคาบ 5 1 4 5 - 4 1 - 3 2 - 

ลูกจา้งพกส. 25 8 17 18 7 7 18 - - 17 8 

รวม 111 27 84 48 63 30 72 9 5 37 69 
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ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การก ากบัดูแล: 
 

ผู้ปฏิบัติ การก ากบัดูแล 

นกัศึกษาแพทย ์ แพทยแ์ผนไทย นกักายภาพบ าบดั แพทย ์

เจา้พนกังานทนัตกรรม ผูช่้วยทนัตแพทย ์นกัศึกษาทนัตภิบาล ทนัตแพทย ์

เจา้พนกังานเภสัชฯ ลูกจา้งเภสัชกรรม เภสัชฯ 

พยาบาลเวชปฏิบติัพยาบาลวสิัญญี พยาบาลวชิาชีพท่ีตรวจนอก
เวลาราชการ 

แพทย ์

พยาบาลเทคนิค นกัศึกษาพยาบาล ผูช่้วยเหลือคนไข ้ พยาบาลวชิาชีพ 

นกัศึกษาการแพทยแ์ผนไทย ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย นกัการแพทยแ์ผนไทย 

เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เทคนิคการแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร์
การแพทย ์

ลูกจา้งหอ้ง X-RAY นกัรังสีการแพทย ์

นกัศึกษาเวชสถิติ และเจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน (บตัร)  เจา้หนา้ท่ีเวชสถิติ 

ส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพทีส่ าคัญ 
อาคารสถานที่ทีส่ าคัญ: 

1. อาคารผูป่้วยนอกเป็นอาคาร 2 ชั้น ดงัน้ี 
- ชั้นท่ี 1 ใหบ้ริการงานผูป่้วยนอก ผูป่้วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินห้องบตัร งานทนัตกรรม ชนัสูตร 

เอกซเรย ์ 
หอ้งคลอด หอ้งผา่ตดั งานฝากครรภ ์วางแผนครอบครัว ตรวจหลงัคลอด งานประกนัสุขภาพ และ 
สารสนเทศ กลุ่มการพยาบาล งานพฒันาคุณภาพ และงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน 

- ชั้นท่ี 2 มีงานบริหารทัว่ไป ห้องผูบ้ริหาร ห้องประชุม และหอ้งสมุด 
2. อาคารผูป่้วยในเป็นอาคารชั้นเดียว ใหบ้ริการผูป่้วยในชายและหญิง มีหอ้งพกัผูป่้วยรวมสามญั 20 

เตียง หอ้งมารดาหลงัคลอด 4 เตียง หอ้งพิเศษเด่ียว 3หอ้ง หอ้งพิเศษ รวม ห้อง หอ้งแยกผูป่้วย
ทางเดินหายใจ 1 หอ้ง 

3. อาคารแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคารชั้นเดียวใหบ้ริการผูป่้วยแพทยแ์ผนไทย แพทยท์างเลือก และ
กายภาพบ าบดั 

4. อาคารสนบัสนุน ดงัน้ี งานซกัฟอก งานยานพาหนะ อาคารจ่ายกลาง โรงครัว คลงัเวชภณัฑแ์ละพสัดุ 
อาคารเอนกประสงค ์ และป้อมยาม 
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เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทีส่ าคัญ: 
 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ 

1. ระบบโปรแกรม  Hospital OS 1. SERVER HOS – Os, DARABASE 

2. ระบบเก็บขอ้มูลโรงพยาบาล DARABASE 
SERVER 

2. SWITCH HUB GIGABIT, อุปกรณ์เช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย 

3. ระบบขอ้มูลหอ้งปฏิบติัการ (LIS)  

Hospital Os. Key in 

3. UPS FOR SERVER 

4. ระบบช่วยการรับรองผล/เรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงั 4. โปรแกรมบุคลากรโรงพยาบาลนภาลยั 

    โปรแกรมบริหารงานพสัดุ (Program Developer 

โปรแกรมซ่อมบ ารุง RCM 

โปรแกรมบญัชีคงคา้ง 

5. ระบบ Rule Base System 5. เคร่ืองตรวจสารอิเล็คโตรไลท ์

6. ระบบ Delta check 6. ตูเ้ยน็เก็บน ้ายา 

7. ระบบการตรวจสอบผล Clinical Validation 7. เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 

8. รูปแบบการรายงานผล 8. Hospital Report Center 
 

กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง: 
 

กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ เน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการทีเ่ป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 

1.พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2544 

-การใหค้วามดูแลคุม้ครอง
ประชาชนตามหลกัประกนั
สุขภาพ 

คณะกรรมการหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ 

2.พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  

พ.ศ.2550 

-หนา้ท่ีดา้นสุขภาพของประชาชน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

3.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - การจดัการสุขภาพในระดบัพื้นท่ี กระทรวงสาธารณสุข 

4.พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2545, -การควบคุมการผลิตและจ าหน่าย กระทรวงสาธารณสุข 
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พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 ยา 

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

-วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีผลต่อจิตและ
ประสาทท่ีน ามาใชก้บัผูป่้วยใน
โรงพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข 

6.พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ -สารเคมีท่ีน ามาใชก้บัผูป่้วยใน
โรงพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข 

7.พ.ร.บ.วชิาชีพเวชกรรม 

 พ.ศ. 2525 

-ควบคุมการประกอบวชิาชีพของ
แพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 

8.พ.ร.บ.วชิาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภ ์พ.ศ.2528 

-ควบคุมการประกอบวชิาชีพของ
พยาบาล 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั เน้ือหาสาระส าคญัของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ส่วนราชการท่ีเป็นผูรั้กษาการตาม
กฎหมาย 

9.พ.ร.บ.วชิาชีพทนัตกรรม -ควบคุมการประกอบวชิาชีพของ
ทนัตแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 

10.พ.ร.บ.วชิาชีพเภสัชกรรม -ควบคุมการประกอบวชิาชีพของ
เภสัชกร 

กระทรวงสาธารณสุข 

11.พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย ์ 

พ.ศ. 2541 

-ควบคุมเคร่ืองมือแพทยท่ี์น ามาใช้
กบัผูป่้วย 

กระทรวงสาธารณสุข 

12.พ.ร.บ.สถานพยาบาล -ควบคุมการสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ
ทางการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 

13.พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 

-ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
สาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชาชีพ
สาธารณสุขท่ีมีกฎหมายควบคุม
อยูแ่ลว้ 

กระทรวงสาธารณสุข 

14.พ.ร.บ.การแพทยฉุ์กเฉิน -หลกัเกณฑแ์ละวธีิการการจดั
ใหบ้ริการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

กระทรวงสาธารณสุข 

15.พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 -หลกัเกณฑก์ารใหบ้ริการดา้น
สุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ลกัษณะส าคัญทางสังคม เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม และประชากร 

 สภาพทางประวตัิศาสตร์ 

 พื้นท่ีอ าเภอแก่งกระจาน  เดิมเรียกว่า “หมู่บา้นตะเคียนห้าบาท”  พื้นท่ีเป็นป่าดงดิบมีภูเขาใหญ่น้อย  
เรียงรายเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าหลากหลายชนิด  เช่น  ชา้ง  เสือ  หมี  กระทิง  เกง้  กวาง  เป็นตน้  ชนชาว
พื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหร่ียงและกระหร่าง  อาศยัอยู่ตามริมน ้ าซ่ึงเป็นตน้น ้ าของแม่น ้ าเพชรบุรีใน
ปัจจุบนั  อดีตอ าเภอแก่งกระจานเป็นพื้นท่ีในเขตการปกครองทอ้งท่ีของอ าเภอท่ายาง จากสภาพพื้นท่ีราบลุ่ม
สองฝ่ังแม่น ้ าเพชรบุรี  ซ่ึงมีเกาะแก่งมากมายท าให้ราษฎรส่วนใหญ่ด ารงอาชีพด้วยการหาปลา  โดยชาว     
กระเหร่ียงจะใช้แผ่นเงินขนาดเล็กผูกติดกับเบ็ดเป็นเหยื่อล่อปลา  แผ่นเงินขนาดเล็กรูปเหล่ียมน้ี  ชาว        
กระเหร่ียงเรียกวา่  “กระจาน”  ซ่ึงแก่งกระจานจึงมีท่ีมาจากอาชีพชาวกระเหร่ียง 

 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2531 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้ ง  “ก่ิงอ าเภอแก่งกระจาน” ลงวนัท่ี           
1 มกราคม พ.ศ. 2531 ประกอบไปดว้ยพื้นท่ี 3 ต าบล คือ ต าบลแก่งกระจาน ต าบลสองพี่นอ้ง และต าบลวงั
จนัทร์ ต่อมามีการจดัตั้งต าบลในเขตก่ิงอ าเภอแก่งกระจานเพิ่มข้ึนอีก 3 ต าบล ดงัน้ี 

 วนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2531 จัดตั้ งต าบลป่าเด็ง โดยแยกพื้นท่ีการปกครองออกจากต าบล       
สองพี่นอ้ง  

 วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2535 จดัตั้ งต าบลพุสวรรค์ โดยแยกพื้นท่ีการปกครองออกจากต าบล      
วงัจนัทร์  

 วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จดัตั้งต าบลห้วยแม่เพรียง โดยแยกพื้นท่ีการปกครองออกจาก
ต าบลสองพี่นอ้ง    

และในวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2536 จึงไดมี้พระราชกฤษฎีกายกฐานะก่ิงอ าเภอแก่งกระจานข้ึนเป็น “อ าเภอ
แก่งกระจาน” 

 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 

 อ าเภอแก่งกระจานเป็นอ าเภอหน่ึงในจ านวน  8  อ าเภอ  ของจงัหวดัเพชรบุรี  ห่างจากจงัหวดัเพชรบุรี
ทางทิศตะวนัตก  53.5  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 2,500.478 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
1,562,799 ไร่ ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของจงัหวดัเพชรบุรี โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีจงัหวดั มี
อาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ    ติดต่อกบัอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง  

 ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบัอ าเภอบา้นลาดและอ าเภอท่ายาง  

 ทิศใต ้   ติดต่อกบัอ าเภอหวัหิน (จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์)  

 ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบัเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)  
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 ลกัษณะทางภูมิอากาศ 

 มีลกัษณะอบอุ่นไม่ร้อนจดั  ไม่หนาวจดั  อุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง  28  องศาเซลเซียสมีฝนตกในเดือนกรกฎาคม 
– พฤศจิกายน  ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย  ประมาณ  1,056 มิลลิเมตรต่อปี 

 สภาพสังคมและการปกครอง 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ทอ้งท่ีอ าเภอแก่งกระจานประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 6 แห่ง ไดแ้ก่ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งกระจาน  ตั้งปี 2538 ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแก่งกระจานทั้งต าบล  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจนัทร์  ตั้งปี 2539  ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลวงัจนัทร์ทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพุสวรรค ์ ตั้งปี 2539  ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลพุสวรรคท์ั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองพี่นอ้ง  ตั้งปี 2540  ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสองพี่นอ้งทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าเด็ง  ตั้งปี 2540  ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าเด็งทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแม่เพรียง เพิ่งจัดตั้ งโดยยกฐานะจากสภาต าบลห้วยแม่เพรียง 

ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหว้ยแม่เพรียงทั้งต าบล  

 เช้ือชาต ิ

 ประชาชนประกอบดว้ยเช้ือชาติไทยประมาณร้อยละ 90 อยู่ในทุกต าบลมีชาวกะเหร่ียงอยูท่ี่หมู่ 1 และ
บางส่วนของหมู่ 2 และ 3 ของต าบลสองพี่นอ้ง (ใชภ้าษากะเหร่ียงเป็นภาษาถ่ิน) มีชาวกะหร่างอยูท่ี่หมู่ 6 ต าบล
ป่าเด็งและหมู่ 1 หมู่ 2  ต  าบลห้วยแม่เพรียง (ใชภ้าษากะหร่างเป็นภาษาทอ้งถ่ิน)ประเพณีประจ าทอ้งถ่ินไดแ้ก่
ประเพณีขา้วห่อกะเหรียงซ่ึงจดัในเดือน 9 ของทุกปี 

 การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 การศึกษา  แบ่งเป็น  2  รูปแบบ  คือ 
1. การศึกษาในระดบัโรงเรียน 

  -  โรงเรียนมธัยมศึกษา     จ านวน  2  แห่ง 

  -  โรงเรียนระดบัชั้นประถม     จ านวน  27  แห่ง 

 

 
  2.    การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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  -  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก     จ านวน  7  แห่ง 
  -  การศึกษาทางไกล     จ านวน  48  กลุ่ม 
  -  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   จ านวน  4  กลุ่ม 
  -  การศึกษาผูใ้หญ่สายอาชีพ    จ านวน  11  กลุ่ม 
  -  หอ้งสมุดประชาชน     จ านวน  1  แห่ง 
  -  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น    จ านวน  23  แห่ 
 ศาสนาและวฒันธรรม 
  -  วดั  จ  านวน  14  แห่ง  ท่ีพกัสงฆ ์ จ  านวน  7  แห่ง   
      ร้อยละ  99.5  นบัถือศาสนาพุทธ 
  -  วฒันธรรม  ประเพณีสงกรานต ์ ลอยกระทง  ประเพณีขา้วห่อกระเหรียง  ประเพณีเล่นกลองร า
ของชาววงัจนัทร์  ฯลฯ 
 การสาธารณสุข 
  -   ดา้นการสาธารณสุข  มีโรงพยาบาล  จ  านวน  1  แห่ง 
  -   สถานีอนามยั  จ  านวน  9  แห่ง 
  -   อตัราการมีและใชส้้วมท่ีถูกสุขลกัษณะครบ  100 % 
  -   หอกระจายข่าว  20  แห่ง 
  -  โรคท่ีเป็นส่วนมาก  ไดแ้ก่  โรคไขห้วดั  มาเลเรีย 

2.2 ความสัมพนัธ์ระดบัองคก์ร 
ระบบก ากบัดูแลองคก์ร (governance system):หวัหนา้งาน รายงานต่อผูอ้  านวยการผา่น หวัหนา้ฝ่าย/กลุ่มงาน 
หวัหนา้ฝ่าย/กลุ่มงานมีทั้งหมด 7 คน คือ หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล หวัหนา้กลุ่มงานเวชปฏิบติัครอบครัวและ
ชุมชน หวัหนา้กลุ่มงานบริการทางการแพทย ์หวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์ ประกนัสุขภาพ และสารสนเทศ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหาร หวัหนา้กลุ่มงานแพทยท์างเลือก โดยหวัหนา้ฝ่ายแต่ละท่านมีหนา้ท่ีรับผดิชอบก ากบังาน ตาม
พนัธกิจของกลุ่มงาน ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการโรงพยาบาล นอกจากน้ียงัมีหวัหนา้ศูนยคุ์ณภาพ
ระดบัโรงพยาบาล ท่ีผูอ้  านวยการแต่งตั้งท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนแผนงานและโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีกระบวนการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานงานควบคุมภายใน ปี 2544 ทุกหน่วยงาน
จดัท าแบบรายงาน การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.1 และ ปย.2) โรงพยาบาลมีนโยบาย
การก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี ไดแ้ก่ 
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 1. นโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  
 2. นโยบายพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วย 
 3. นโยบาย โรงพยาบาลมาตรฐานคุณภาพ HA  

4. นโยบาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
5. นโยบาย 5 ส. 
6. นโยบาย การสุขาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืดว้ย GREEN 
7. นโยบายการถึงบริการคด้กรองปัญหาสุขภาพจิต 

ซ่ึงเนน้ใหบุ้คลากรทุกคนไดรั้บทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายอยา่งทัว่ถึง 
 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ 
กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการทีส่ าคัญและความต้องการ: 
กลุ่มผู้รับผลงานอ่ืนๆ และความต้องการ: 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ และความต้องการ: 
ส่วนการตลาดทีส่ าคัญ :ผูรั้บบริการทางการแพทยท์างเลือกและแพทยแ์ผนไทย 
กลุ่มผูรั้บบริการท่ีส าคญั 
 

กลุ่มผู้ป่วยส าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสนอง 

1. ประชาชนสุขภาพดี
  

๏ ตอ้งการคดักรองความเส่ียงในกลุ่มอาย ุ15 
ปี ข้ึนไปทุกปี 

๏ ตอ้งการขอ้มูลในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได ้

 

 

๏มีการคดักรองความเส่ียงในกลุ่ม 45 ปีข้ึน
ไป ปีละ 1 คร้ัง 

๏ใหสุ้ขศึกษารายบุคคล รายกลุ่ม แจก
วารสาร ปีละ 6 ฉบบั  

๏ แจกแผน่พบัใหค้วามรู้ทุกหน่วยงาน 

๏ ใหสุ้ขศึกษาในชุมชน 

๏ ใหค้วามรู้ทางวทิยชุุมชน 

๏ มีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน หนา้หนา้
หน่วยงาน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าสุขภาพ (อสม.) 
ในชุมชนเดือนละ 1 คร้ัง 
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กลุ่มผู้ป่วยส าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสนอง 

2. กลุ่มผูป่้วย 7 กลุ่ม
โรค 

ท่ีเป็นปัญหา 

๏ ไดรั้บการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้น
ของโรคประจ าปีตามเกณฑ์ 

๏ ไดรั้บขอ้มูลในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อ
ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น/ความ
รุนแรงของโรค 

๏ ไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสมและส่งต่อเม่ือ
เกิดความเจบ็ป่วย 

๏การตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นของ 
HT, DM ปีละ 1 คร้ัง 

๏ จดับริการเฉพาะโรค DM, HT, COPD, 
Asthma, จิตเวช, ARV, TB 

๏ มีการปฏิบติัตามแนวทางการดูแลผูป่้วย
รายโรค 

3. ผูป่้วยนอก/ญาติ ๏ ตอ้งการไดรั้บบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั ไม่มีภาวะแทรกซอ้น ไดรั้บทราบ
ขอ้มูลการเจบ็ป่วย แผนการรักษาและการ
ดูแลตนเองและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๏ ไดรั้บบริการท่ีเท่าเทียมกนั พฤติกรรม
บริการท่ีดี 

๏ มีความพึงพอใจในการบริการ และไดรั้บ
การพิทกัษสิ์ทธ์ิ 

๏ หอ้งน ้าผูป่้วยสะอาด และเพียงพอต่อ
ผูรั้บบริการทุกประเภท 

 

๏ Triage ผูป่้วยตามประเภทความรุนแรง 

๏ มีการประกนัเวลาการเขา้ถึงบริการของ
ผูป่้วยแต่ละประเภท 

๏ มีการจดับริการแบบ One Stop Service 
ในกลุ่มผูป่้วยติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 

๏ มีการอบรมพฤติกรรมการบริการท่ีดีปี
ละ 1 คร้ัง 

๏ มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการเดือนละ 1 คร้ัง 

๏ มีการจดัใหมี้บริการห้องน ้ า 2 หอ้งและ
หอ้งน ้าผูพ้ิการ 1 หอ้ง โดยท าความสะอาด
วนัละ 3 คร้ัง และเม่ือสกปรก 

4. ผูป่้วยใน/ญาติ ๏ มีความตอ้งการเช่นเดียวกบัผูป่้วยนอก 
โดยมีความตอ้งการเพิ่มเติมดงัน้ี  

๏ หอ้งพกัหรือเตียงพกัมีความสะดวกสบาย 
สะอาด ปลอดภยั และเพียงพอ 

๏ จดับริการเตียงเสริมและกางมุง้ใหก้บั
ผูป่้วย ในกรณีท่ีมีผูป่้วยเกินจ านวนเตียง
ปกติ 

๏ มีการใหแ้นวทางการบริการแก่ผูป่้วย
ตั้งแต่จุดบริการผูป่้วยนอกและการให้
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๏ ไดรั้บขอ้มูลก่อนใหบ้ริการ และมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจและสามารถเลือกการรักษา 

๏ การเตรียมความพร้อมก่อนกลบัไปอยูบ่า้น 

 

 

ขอ้มูลแนวทางการรักษาและการพยากรณ์
โรคแก่ผูป่้วย ขณะนอนโรงพยาบาล 

๏ มีการท า D/C Planning  

กลุ่มผู้ป่วยส าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสนอง 

5. ผูรั้บบริการ
การแพทยท์างเลือก 
แพทยแ์ผนไทย และ
กายภาพบ าบดั 

๏ ไดรั้บการรักษาท่ีสามารถฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายใหดี้ข้ึนนอกเหนือจากการรักษา
แพทยแ์ผนปัจจุบนั 

๏ ตอ้งการไดรั้บบริการกบับุคลากรเฉพาะ
ทางท่ีมีความเช่ียวชาญ 

๏ ตอ้งการรับบริการท่ีสะดวก สบาย รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

๏ ไดรั้บบริการท่ีเท่าเทียมกบั พฤติกรรม
บริการท่ีดี มีบริการท่ีประทบัใจ 

๏ใหบ้ริการโดยแพทยแ์ละพยาบาลท่ีผา่น
การอบรมและไดรั้บการรับรอง 

๏ ใหบ้ริการแบบสหสาขาวชิาชีพ 

๏ มีการประเมินผลการรักษาทุกคร้ัง 

๏ สถานท่ีใหบ้ริการเป็นสัดส่วน  

๏มีเคร่ืองปรับอากาศ  

๏มีเสียงดนตรีบ าบดั 

 

ผู้รับผลงานอ่ืน ๆ 
 

ผู้รับผลงาน ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสอนง 

เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล 

1. ขา้ราชการ 

 

 

 

 

 

๏ ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ไดรั้บการ
คุม้ครองจากการถูกฟ้องร้อง 

๏ ไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสม มี
ระบบสวสัดิการท่ีเป็นธรรม มีบา้นพกั 

๏ ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรท่ี
เพียงพอ การสนบัสนุนจากองคก์ร

 

๏ ส่งเสริมการศึกษา/อบรมของบุคลากร 

๏ ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

๏ มีทีมไกล่เกล่ียกรณีเกิดปัญหาขอ้
ร้องเรียน 
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และไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการ
ท างาน 

๏ ไดรั้บสิทธิในการลาตามระเบียบ
ราชการ 

 

 

 

 

 

ผู้รับผลงาน ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสอนง 

2. ลูกจา้งประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

๏ ค่าตอบแทนเหมาะสม มีความมัน่คง
ในหนา้ท่ีการงานความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่ง 

หนา้ท่ี 

๏ ไดรั้บความเป็นธรรมและการ
ยอมรับจากองคก์ร 

๏ ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการท างาน 

๏ ไดรั้บสิทธิในการลาตามระเบียบ
ราชการ 

๏ ประเมินผลการปฏิบติังานและปรับ
ค่าตอบแทนปีละ 1 คร้ัง 

 

๏ ส่งเสริมการศึกษา/อบรมของบุคลากร 

 

๏ ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

๏ มีทีมไกล่เกล่ียกรณีเกิดปัญหาขอ้
ร้องเรียน 



 14 

3. ลูกจา้งชัว่คราว ๏ ไดรั้บสวสัดิการและความมัน่คงใน
อาชีพ ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง 

หนา้ท่ี 

๏ การฝึกอบรมตามลกัษณะงาน และ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

๏ ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

๏ การปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งเหมาะสม 

๏ ไดรั้บสิทธิในการลาตามระเบียบ
ราชการ 

๏ ประเมินผลการปฏิบติังานและปรับ
ค่าตอบแทนปีละ 1 คร้ัง 

 

๏ ส่งเสริมการศึกษา/อบรมของบุคลากร 

 

๏ ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

๏ มีทีมไกล่เกล่ียกรณีเกิดปัญหาขอ้
ร้องเรียน 

บริษทัจดัจ าหน่ายยาและ
เวชภณัฑ์ 

๏ จ่ายเงินใหต้รงเวลา 

๏ การจดัซ้ือโปร่งใส 

๏จ่ายเงินภายใน 120 วนั 

๏ มีการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุ 

บริษทัประกนั ๏ ค่าใชจ่้ายถูกตอ้ง เอกสารถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

๏ มีการทบทวนเวชระเบียน 

อาสาสมคัรสาธารณสุข ๏ ค่าตอบแทนเหมาะสม 

๏ มีอุปกรณ์ เวชภณัฑแ์ละความรู้
เพียงพอ 

๏ ใหค้่าตอบแทนรายละ 600 บาทต่อเดือน 

๏ มีการจดัอบรมฟ้ืนฟูความเช่ียวชาญปีละ 
1 คร้ัง 

๏ มีการจดัเตรียมเวชภณัฑพ์ร้อมใชท่ี้ 
ศสมช 

ผู้รับผลงาน ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสอนง 

ชุมชนและองคก์รส่วน
ทอ้งถ่ิน 

๏ สามารถควบคุมโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

๏ สนบัสนุนความรู้และทรัพยากรใน
การดูแลสุขภาพชุมชน 

๏ มีทีมควบคุมโรคเคล่ือนท่ีเร็วลงใน
ชุมชน 

๏ เป็นท่ีปรึกษาดา้นวชิาการแก่ชุมชน 

๏ สนบัสนุนเงินกองทุนสมทบในกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
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รพสต. ๏ ไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรท่ีเป็น
ธรรม 

๏ มีความรู้ในการปฏิบติังานเป็นอยา่ง
ดี 

๏ การนิเทศงาน การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพบริการ 

๏ มีการจดัสรรเงินตามผลงาน 

๏ สนบัสนุนยา เวชภณัฑ ์วสัดุ ส าหรับ
จดับริการ 

๏ มีทีม QRT นิเทศงานปีละ 1 คร้ัง 

๏ มีการประชุม/ท าแผนพฒันาสุขภาพของ 
คปสอ. 

๏ เป็นพี่เล้ียงดา้นวชิาการ 

โรงพยาบาลส่งต่อ ๏ ประสานขอ้มูลผูป่้วยส่งต่อท่ี
ครบถว้น 

๏ มีการดูแลรักษาผูป่้วยตามมาตรฐาน
ก่อนส่งต่อ 

๏ มีการรายงานอาการผูป่้วยทางโทรศพัท์/
ไลน์ โดยพยาบาล กรณี case ผูป่้วยเด็กท่ี
อาการหนกัและ case สูติกรรมจะมีการ
ประสานงานระหวา่งแพทยก่์อนการส่งต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างเครือข่ายบริการ: 
 
 
 คปสอ.แก่งกระจาน 

สนง.สสอ.แก่งกระจาน รพ.แก่งกระจาน รพ.พระจอมเกล้า 

Refer Out 
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หมายเหตุ……..ประสานงาน 
 
 
 
 
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบทีส่ าคัญ: 
 

ผู้ส่งมอบทีส่ าคัญ ผลติภัณฑ์และบริการทีส่่งมอบ 
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- บริษทัจดัจ าหน่ายยาและเวชภณัฑ ์

- ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 

๏ จดัท า ส่งมอบยาเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทย ์

๏ ผลตรวจชนัสูตรทางหอ้งปฏิบติัการ ภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมน 

 
คู่ความร่วมมือทีส่ าคัญและบทบาท:มีหน่วยงานทีใ่ห้บริการในการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการทีน่อกเหนือ
ศักยภาพของโรงพยาบาล ดังนี้ 

1. บริษทัเพชรบุรีอินเตอร์แลป= กรณีมีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. รพ.พระจอมเกลา้             = ส่งตรวจ CD4 
3. บริษทัศูนยแ์ลปธนบุรี        = ส่งตรวจ HbA1c, Thyroid function, Culture ต่าง ๆ 
4. ศูนยว์ทิยส์มุทรสงคราม = ส่งตรวจ Hb typing 
5. กรมวทิยาศาสตร์ กทม. = ส่งตรวจ TSH และ PKU 
6. รพ.ศูนยร์าชบุรี  = ส่งตรวจ Acid phosphatase 

 
บริการทีม่ีการจ้างเหมาจากภายนอก:บริษทั ส.รุ่งโรจน์รับก าจดัขยะ 
    :KMintertecรับท าความสะอาด 
 
การมีพนัธสัญญาในการให้บริการ:คู่สัญญาหลกัของโรงพยาบาลแก่งกระจาน คือส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ เขต 5 ราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม: 
 

หลกัสูตร สถาบัน จ านวน (คน) 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 

ในกระทรวง  31 43 48 13 

- พยาบาลศาสตร์ 

 

-วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ 
จงัหวดัเพชรบุรี 

6 6 6 - 

- จพ.ทนัตสาธารณสุข -วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี - - 5 4 

- เจา้หนา้ท่ี เวชสถิติ 
-วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

- 4 4 4 

- พยาบาลเวชปฏิบติั 

(การรักษาพยาบาล
เบ้ืองตน้) 

-วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ 
จงัหวดัเพชรบุรี 

8 8 8 5 

-นวดไทยเพื่อสุขภาพ 330 
ชัว่โมง (นวดราชส านกั) 

-รพ.แก่งกระจาน 20 20 20 - 

-นศ.แพทย ์ -มหาวทิยาลยัมหิดล 5 5 5 9 

นอกกระทรวง  8 9 9 10 

-พนกังานผูช่้วยเหลือผูป่้วย -โรงเรียนวภิาวดีบริบาล 1 1 4 4 

-พยาบาลสนาม -วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ 8 8 8 6 

 
 
 
 
 

2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

ขนาดและการเติบโตขององค์กร: 
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การก่อตั้ง ขนาดและการเติบโต 

พ.ศ. 2534 เปิดเป็น Extended OPD รพ.ชะอ า สาขาแก่งกระจาน 

พ.ศ. 2536 ไดรั้บงบประมาณ 11 ลา้น สร้างอาคารผูป่้วยนอกยกฐานะเป็น รพช. 10 เตียง 

พ.ศ. 2538 ไดท้  าโครงการทอดผา้ป่าสามคัคีสร้างอาคารร่วมศรัทธา รองรับผูป่้วยใน  

(จ านวนเงิน 2,000,000 บาท) 

พ.ศ. 2542 ไดรั้บงบประมาณสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 

พ.ศ. 2543 ยกฐานะ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ปัจจัยความส าเร็จทีส่ าคัญขององค์กร (key success factor): 
ปัจจัยภายในองค์กร 

1. ใหก้ารรักษาไดท้ั้งการแพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยแ์ผนไทย (นวดประคบอบสมุนไพรน่ึงหมอ้เกลือใน
หญิงหลงัคลอด ปรุงยาสมุนไพร) และแพทยท์างเลือก(ฝังเขม็จดักระดูกปรุงยาจีน อาชาบ าบดั) 
กายภาพบ าบดั 

2. บริการฟ้ืนฟูสภาพในโรค STROKE/CVA , NEUROPHATHY กระตุน้พฒันาการในกลุ่ม DELAYED 
DEVELOPMENT และเด็กออทิสติก มีผูม้าใชบ้ริการทั้งในและนอกพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

3. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ อยูใ่นวยัท างาน 
4. เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิยกระดบัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5. มีหน่วยสนบัสนุนเครือข่ายระดบัปฐมภูมิ 
6. ดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชไดอ้ยา่งมีคุณภาพโดยมีการจดัตั้งคลินิกจิตเวชและมี

จิตแพทยร่์วมดูแล 
7. มีพยาบาลเช่ียวชาญจิตเวชเด็ก พยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู แพทยแ์ผนไทยและนกักายภาพบ าบดั 
8. ใหบ้ริการสุขภาพในดา้นการรักษา ส่งเสริมป้องกนัและฟ้ืนฟูในกลุ่มประชากรพื้นท่ีสูง(ม.1,2 ต.หว้ยแม่

เพรียง , ม.6 ต.ป่าเด็ง) 
 

ปัจจัยภายนอกองค์ 
1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุขชดัเจน 
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2. อ าเภอแก่งกระจานเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์(น ้าตกเข่ือนดินล่องแก่งชมทะเล
หมอกเดินป่าเขาพะเนินทุ่ง) 

3. มีภาคีเครือข่ายสุขภาพประจ าทอ้งถ่ิน (FR,อปพร.) 
4. มีศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าเขากล้ิง 
5. มีวทิยชุุมชนในพื้นท่ี 
6. โครงการพระราชด าริตรวจหนอนพยาธิในพื้นท่ีสูง(ม.1,2 ต.หว้ยแม่เพรียง , ม.6 ต.ป่าเด็ง 
7. มีสนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต 
8. โครงการปิดทองหลงัพระ(องคก์รในอ าเภอร่วมกนัพฒันาคุณภาพชีวติแบบองคร์วมแก่ประชาชนใน

พื้นท่ีสูง) 
9. มีสถานประกอบการการท่องเท่ียวจ านวนมาก (บา้นพกัรีสอร์ทสนามกอลฟ์) 
10. มีการขยายถนนเช่ือมต่อระหวา่งอ าเภอท าใหมี้การเดินทางสะดวกข้ึน 

การเปลีย่นแปลงส าคัญทีม่ีผลต่อความส าเร็จขององค์กร: มีกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั
การระดบั คปสอ. โรงพยาบาล หน่วยงาน ตลอดจนมีการบูรณาการแผนยทุธศาสตร์ระบบพฒันาคุณภาพในการ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง บุคลากรมีความมุ่งมัน่ท างานเป็นทีม 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบทีส่ าคัญ: 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนผูรั้บบริการแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์างเลือก 

งาน ปี 2554 

(คน) 

ปี 2555         
(คน) 

ปี 2556          
(คน) 

ปี2557        
(คน) 

แพทยแ์ผนไทย 1,922 4,185 6,424 8,784 

แพทยท์างเลือก - 997 2,225 1,730 

 
 

จากตารางแสดงให้เห็นจ านวนผูรั้บบริการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปีแสดงให้
เห็นวา่ผูรั้บบริการในอ าเภอแก่งกระจานมีความรู้ในเร่ืองแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกมากข้ึน  และเขา้รับ
บริการมากข้ึน 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่า CMI ตามกลุ่มโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 

โรงพยาบาล ค่า CMI  ผลรวมAdjRWs 

เขายอ้ย 0.5489 1,347.0521 

หนองหญา้ปลอ้ง 0.5472 749.6888 

บา้นลาด 0.6265 1,221.8879 

บา้นแหลม 0.5370 939.4557 

แก่งกระจาน 0.4546 1,081.9174 

ค่าเฉล่ีย CMI  0.9396  

จากตารางแสดงให้เห็นค่า CMI ตามกลุ่มโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ค่า CMI ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
เท่ากบั 0.4546 ค่าเฉล่ีย CMI ของจงัหวดัเพชรบุรี เท่ากบั 0.9396 จะเห็นไดว้า่ค่า CMI ของโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน ยงัอยูใ่นเกณฑ ์แต่เม่ือเทียบกบัค่า CMIของโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จะเห็นไดว้า่ ค่าเฉล่ีย CMI ของ
โรงพยาบาลแก่งกระจานอยูใ่นระดบัต ่าสุด 
โอกาสพฒันา 
- เพิ่มศกัยภาพของระบบการดูแลผูป่้วยใหไ้ดม้าตรฐาน 
- ลดอตัราการส่งต่อในโรคท่ีสามารถรักษาได ้

- ทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบยีน เช่น การใหร้หสัโรค 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงรายงานผลการชดเชยการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคหืด  โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  ปีงบประมาณ 2557 
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โรงพยาบาล Asthma COPD รวมเงนิ 

การใชย้า      
สเตียร์รอย
พน่(บาท) 

จ านวนเงิน
ค่ายา สเตียร์
รอยพน่
(บาท) 

ลดอตัราการ
Admit  (บาท) 

การใชย้า สเตียร์
รอยพน่seretide
ระยะยาว(บาท) 

จ านวนเงิน
ฟ้ืนฟสูภาพ
ปอด (บาท) 

การเป่า
ความจุปอด      

(บาท) 

เขายอ้ย 17 7,401.69 80,983.05 - - - 88,384.75 

หนองหญา้ปลอ้ง 9 3,918.53 51,811.74 2,612.36 3,047.75 - 61,390.38 

บา้นลาด 28 12,191.00 425,814.11 11,320.21 14,803.35 - 464,128.68 

บา้นแหลม 40 17,415.71 - 5,660.11 17,415.71 - 40,491.53 

แก่งกระจาน 86 37,443.78 81,853.84 14,803.35 18,721.89 - 152,822.86 

ท่ายาง 126 54,859.49 314,135.87 36,137.60 33,089.35 - 438,222.81 

ชะอ า 18 7,837.07 257,752.51 13,487.18 17,851.10 - 296,937.86 

พระจอมเกลา้ 149 64,873.52 655,701.49 24,817.39 16,980.32 - 762,372.71 

จากตารางแสดงรายงานผลการชดเชยการจดับริการดูแลผูป่้วยโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  ปีงบประมาณ 2557แสดงใหเ้หน็ว่า 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ไดเ้งินชดเชยในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัโรงพยาบาลระดบัเดียวกนั 

2.4 บริบทเชิงกลยุทธ์(ทีม่ีผลต่อความยัง่ยืนขององค์กร) 

ปัญหาสุขภาพ  

ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่:  

 1.กลุ่มโรค NCD ได้แก่ HT,DM,COPD/Asthma,Stroke/CVA,MI 

2.กลุ่มโรค Accidentได้แก่Head Injury,จมน า้,Fracture/Trauma 

3.กลุ่มโรคติดเช้ือได้แก่ HIV,TB , Pneumonia โรคที่ป้องกนัได้ด้วยวคัซีน 

4.กลุ่มโรคสูติกรรมได้แก่ PPH, LBW,BA 

5.กลุ่มโรคสุขภาพจิต ได้แก่ซึมเศร้,าฆ่าตวัตาย,Alcohol, ยาเสพติด  

6.กลุ่มโรคทนัตกรรมได้แก่ฟันผุ 
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7.กลุ่มโรคโรคระบาดได้แก่ไข้เลือดออก, มาลาเรีย 

ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพฒันา: 

 1.กลุ่มผู้ป่วยที่มอีาการเฉียบพลนั ได้แก่ MI,Stroke,อุบัตเิหตุ 

 2.กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลเฉพาะ ได้แก่ จติเวช, ยาเสพตดิ, ผู้ป่วยจากสถานการณ์,ผู้พกิาร 

 3.กลุ่มโรคติดเช้ือได้แก่ HIV,TB , Pneumonia โรคที่ป้องกนัได้ด้วยวคัซีน 

โรคทีม่ีข้อจ ากดัในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ: 

โรคทีม่ีข้อจ ากดั/ส่งต่อ เหตุผล โอกาสพฒันา 

1. กลุ่มโรค NCD 

- MI 

- DM ทีมีภาวะแทรกซอ้น 

- Stroke  

 

 

      ขาดแพทยเ์ฉพาะทาง/ 

      ขาด ยา/ เคร่ืองมือ 

 

- พฒันาระบบการใหย้าละลายล่ิมเลือด 

- พฒันาระบบการรักษาพยาบาลผูป่้วยใหไ้ดต้าม
มาตรฐาน 

- พฒันาศกัยภาพของแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั 

2. อุบติัเหตุ 

- Head injury 

- Facture 

- Trauma 

 

     ขาดแพทยเ์ฉพาะทาง/ 

     ความช านาญของ 

     เจา้หนา้ท่ี 

- พฒันาเครือข่ายการดูแลผูป่้วยกบัโรงพยาบาลท่ีมี
แพทยเ์ฉพาะทาง 

- พฒันาศกัยภาพของแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 

3. กลุ่มสูติกรรม 

- PPH 

- LBW 

- ท าหมนั 

 

        ขาดแพทยเ์ฉพาะ    

      ทาง/ ความช านาญของ 

        เจา้หนา้ท่ี 

- พฒันาเครือข่ายการดูแลผูป่้วยกบัโรงพยาบาลท่ีมี
แพทยเ์ฉพาะทาง 

- พฒันาศกัยภาพของแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 

4. กลุ่มสุขภาพจิต ขาดแพทยเ์ฉพาะทาง 

 

ขาดยาบางตวั 

- จดัคลินิกจิตเวช โดยเชิญแพทยเ์ฉพาะทางมาตรวจ  

- จดัเจา้หนา้ท่ีรับยาท่ี รพ.จงัหวดัใหผู้ป่้วย 
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5. กลุ่มโรคติดเช้ือ 

- HIV ท่ีมีภาวะแทรกซอ้น ภาวะ
ด้ือยา และภาวะแพย้า 

 

ขาดแพทยเ์ฉพาะทาง 

 

 

พฒันาเครือข่ายการดูแลผูป่้วยกบัโรงพยาบาลท่ีมี
แพทยเ์ฉพาะทาง 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั: 

1. กลยทุธ์การพฒันา : พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการระบบริการสุขภาพ 
2. กลยทุธ์ปรับปรุงองคก์ร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลงั 

การเปลีย่นแปลงส่ิงแวดล้อมภายนอก/นโยบาย: 

ปัจจัยภายนอก ปัญหา โอกาส 

การเมือง นโยบายสาธารณสุขต่าง ๆ  

บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

งานอนามยัแม่และเด็ก 

การควบคุมไขเ้ลือดออก 

พฒันาคุณภาพการจดัการระบบ
บริการสุขภาพใน รพ.และเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ 

เศรษฐกิจ - เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียว เม่ือ
มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจ านวน
มากข้ึนท าใหมี้รีสอร์ทก่อตั้งมาก
ข้ึน และแต่ละพื้นท่ีจะจดักิจกรรม
ทางน ้าเพื่อดึงดูดนดัท่องเท่ียว เส่ียง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุทางน ้า 

- มีสนามแข่งรถเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุจราจร 

- การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท าให้
ประชาชนมีเศรษฐกิจดีข้ึน  

- มีการจา้งงานในพื้นท่ีมากข้ึน 

- การมีกิจการรีสอร์ท บา้นพกั
เพิ่มข้ึน ท าใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน 

- เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือข่าย
ใหเ้ป็นผูจ้ดัการสุขภาพในเขต
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

- พฒันาระบบบริการ EMS 

3. สังคม การตั้งถ่ินฐานเป็นท่ีราบเชิงเขา มี
ภูเขาลอ้มรอบ มีป่าไมจ้  านวนมาก 
ประชาชนอาศยัในเขตพื้นท่ีป่าเขา 

- มีหน่วยมาลาเรียในเขตพื้นท่ีป่า
เขา 

- พฒันาระบบการส่งต่อ 
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4. ประชากร มีผูสู้งอายมุากข้ึน มีผูพ้ิการใน
ชุมชนมากข้ึน 

- มีการคดักรองภาวะเส่ียงในทุก
ต าบล 

- ยกระดบัคุณภาพการดูแลสุขภาพ
แบบองคร์วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
การแพทยแ์ผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 

 
ปัญหาส าคัญที่โรงพยาบาลพยายามแก้ไข: 

ปัญหาทีส่ าคัญ แนวทางการแก้ไข 

ปัญหาดา้นการเงินการคลงั ขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน รายรับไม่พอรายจ่าย 

การเพิ่มรายไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ พฒันาความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียน พฒันาศกัยภาพทีมดูแลผูป่้วย 
เพื่อลดอตัราการส่งต่อในโรคท่ีรักษาไดเ้อง 

บุคลากรลาออก ขอยา้ย เน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการ
ท างานในหน่วยงาน ไม่เพียงพอกบัภาระงาน 

ลูกจา้งชัว่คราวมาทดแทน  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ: 
1. กลยทุธ์หลกั : ยกระดบัคุณภาพการดูแลผูป่้วยในองคร์วม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางแพทยแ์ผนไทย 

           และแพทยท์างเลือก 
2. กลยทุธ์ขยายงาน : เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือข่ายใหเ้ป็นผูจ้ดัการสุขภาพในเขตท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ภูเขา แหล่งน ้าจืด และในแหล่งพื้นท่ีสูง 
วสัิยทัศน์ (vision):โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศดา้นการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมท่ีผูใ้ชบ้ริการ
อบอุ่นใจผูใ้หบ้ริการมีความสุข (หมายเหตุ : ค าส าคญัของวิสัยทศัน์ คือ (1) โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ (2) 
เป็นเลิศ (3) การดูแลสุขภาพแบบครบวงจร (4) ผูรั้บบริการประทบัใจ) 
พนัธกจิ (mission):  
1. พฒันาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพใหมี้มาตรฐาน และไดรั้บการรับรองคุณภาพ 
2. พฒันาคุณภาพการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยแ์ผนไทย และการแพทยผ์สมผสาน ใหมี้มาตรฐาน 
3. พฒันาคุณภาพบริการการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุมโรค และฟ้ืนฟูสภาพดา้นร่างกายและจิตใจ 
4. ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ไดรั้บการดูแล และสามารถด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข 
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5. ผูดู้แลไดรั้บการพฒันาทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

1. กลยทุธ์หลกั : ยกระดบัคุณภาพการดูแลผูป่้วยในองคร์วม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางแพทยแ์ผนไทย 
           และแพทยท์างเลือก 

Roadmap 1 ระดบัความส าเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิการพฒันาระบบการดูแลในกลุ่มโรคไม่ติดเช้ือ 
Roadmap 3 อตัราตายในผูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS จากการติดเช้ือฉวยโอกาสนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 3 
Roadmap 4 ระดบัความส าเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการแกปั้ญหาทางทนัตกรรม 
Roadmap 5 ระดบัความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพงานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 
Roadmap 6 ระดบัความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพระบบงานท่ีส าคญั 

2. กลยทุธ์ขยายงาน : เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือข่ายใหเ้ป็นผูจ้ดัการสุขภาพในเขตท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ภูเขา แหล่งน ้าจืด และในแหล่งพื้นท่ีสูง 
Roadmap 2 ระดบัความส าเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิการดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

3. กลยทุธ์การพฒันา : พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการระบบริการสุขภาพ 
Roadmap 7 ระดบัความส าเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวชุมชน 

          และภาคีเครือข่าย 
Roadmap 8 ระดบัความส าเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิการป้องกนัโรคและเฝ้าระวงัภยัสุขภาพ 
Roadmap 9 ระดบัความส าเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิการพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลส่งเสริม     
สุขภาพต าบล 
Roadmap 10 ระดบัความส าเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 
โรงพยาบาลและเครือข่าย (รพสต.) 

4. กลยทุธ์ปรับปรุงองคก์ร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลงั 
Roadmap 11ระดบัความส าเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการท่ีดี 
Roadmap 12 ระดบัความส าเร็จในการบริหารการเงินการคลงั 

2.5 ระบบการปรับปรุงperformance ขององค์กร 

ระบบการพฒันาคุณภาพ: มีศูนยคุ์ณภาพในการบริหารจดัการระบบคุณภาพทั้งองคก์ร ผา่นการรับรองมาตรฐาน 
HA ขั้นท่ี 2, LA จากสมาคมเทคนิคการแพทย,์ มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก, มาตรฐานการดูแลผูป่้วยวณัโรค 
กระบวนการประเมินผล: 
ระดบัองคก์ร ใชม้าตรฐาน HA เป็นมาตรฐานหลกัในการควบคุมคุณภาพภายในโดยทีมน า 
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ระดบัหน่วยงาน ใชม้าตรฐาน HA และมาตรฐานของแต่ละวชิาชีพ 
ระดบับุคคล ใชแ้นวทาง PMS  
กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร: 

1. มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั รพสต.ในเครือข่ายเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงปัจจุบนัท าได ้3 เร่ือง คือ  
- การท า CPG โรค DM,HT ร่วมกบั รพสต.ในเครือข่ายท าใหส้ามารถส่งผูป่้วยท่ีมีอาการคงท่ีกบัไป

รับยาท่ี รพสต.ได ้และมีการส่งต่อผูป่้วยท่ีเขา้เกณฑส่์งต่อกลบัมาโรงพยาบาล 
- การตรวจพฒันาการในเด็ก 
- แนวทางการใหค้  าปรึกษาคดักรองสุขภาพในคลินิก DPAC 

ซ่ึงทั้ง 2 ขอ้หลงัน้ีไดท้  าการแลกเปล่ียนรู้กบั รพสต.ในเครือข่ายเช่นกนั แต่ผลลพัธ์ยงัไม่ประสบความส าเร็จ
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ียงัไม่เขา้ใจถึงวธีิการด าเนินงาน 

2. ใชก้ารสืบคน้ขอ้มูลทางสารสนเทศในการคน้หากลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นปัญหาส าคญัของโรงพยาบาล และ
น ามาวางแผนพฒันาระบบการดูแล ปัจจุบนัท าได ้1 เร่ือง คือ MI  

3. การนิเทศงานโดยผูเ้ช่ียวชาญกวา่ 
- มีการทบทวนการตรวจรักษาของพยาบาลนอกเวลาแต่ละวนั โดยแพทย ์และเขียนขอ้เสนอแนะผล

การตรวจใหห้น่วยงาน ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดด้ าเนินการ 
- งานรังสีทางการแพทย ์เน่ืองจากมีเจา้หนา้ท่ีเพียง 1 คน จึงใหผู้ช่้วยเหลือผูป่้วยมาฝึกเอ็กซเรย ์พบ

ปัญหาวา่มีปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเทคนิคการเอ็กซเรยแ์ละลา้งฟิลม์ ท าใหต้อ้งเอก็ซเรยซ์ ้ า 
จึงมีแนวทางให ้จพ.รังสี ทบทวนเทคนิคการเอก็ซเรยแ์ละการลา้งฟิลม์ให ้ผล คือ คุณภาพของการ
เอก็ซเรยดี์ข้ึน 

4. การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการช่วยฟ้ืนคืนชีพ CPR, NCPR  1 คร้ังต่อปี 
5. มีการส่งผลงานประกวดในระดบัจงัหวดั เร่ือง 

- งาน DHS ไดรั้บรางวลันวตักรรม 
- งาน DPAC ไดรั้บรางวลัระดบัชมเชย 

กระบวนการสร้างนวตักรรม: 
1. ก าหนดเป็นตวัช้ีวดัระดบัหน่วยงาน1 เร่ือง /ปี ท าใหเ้กิดจ านวนนวตักรรม 

ปี 2554 จ านวน 10 เร่ือง  

ปี 2555 จ านวน 10 เร่ือง 

ปี 2556 จ านวน   3 เร่ือง 
2. สร้างเวทีในการน าเสนอผลงานมีศูนยคุ์ณภาพในการตรวจผลงานเบ้ืองตน้ 
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ผลงานเด่นและความภาคภูมใิจขององค์กร: 

วนัที่ รางวลั 

11 สิงหาคม 2542 คปสอ.แก่งกระจานไดรั้บการยกยอ่งในการด าเนินงาน DOTS ดีเด่นอนัดบั3 ในเขต
สาธารณสุขท่ี 4 

27 กุมภาพนัธ์ 2544 สถานท่ีท างาน  (สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ มีชีวติชีวา)  

27 กนัยายน 2545 สถานท่ีท างาน (สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ มีชีวติชีวา)  

29 ธนัวาคม 2546 สถานท่ีท างาน (สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ มีชีวติชีวา) ระดบัทอง  

29 ตุลาคม 2546 เกณฑค์งคา้งดีเด่นประจ าปี 2546    

วนัที่ รางวลั 

ปี 2547 โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภยั  

17 สิงหาคม 2547 ขบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand  

1 พฤศจิกายน 2547 สถานท่ีท างาน (สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ มีชีวติชีวา) ระดบัทอง   

30 กนัยายน 2548 สถานท่ีท างาน (สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ มีชีวติชีวา) ระดบัทอง  

23 พฤศจิกายน 2548 บนัไดขั้นท่ี 1 สู่ HA  

7 มกราคม 2551 โรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2550  

16 กนัยายน 2552 บนัไดขั้นท่ี 2 สู่ HA  

 31 สิงหาคม 2552 สุดยอดส้วมแห่งปี ระดบัจงัหวดั ปี 2552     

4 สิงหาคม 2554 การด าเนินงานคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบุคคลดีเด่น  

22 กุมภาพนัธ์ 2555 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดบัทอง  

 


