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1. ข้อมลูพื�นฐานขององค์กร  

1.1 ข้อมลูทั �วไป 

ชื�อองคก์ร 
(ไทย) โรงพยาบาลรอ่นพบิูลย ์

(องักฤษ) Ronphibun Hospital 

ที�อยู ่ 812 หมู ่13 ต.รอ่นพบิูลย ์อ.รอ่นพบิูลย ์จ.นครศรธีรรมราช 80130 

ประเภท1 / ระดบั2 โรงพยาบาลชุมชน / ระดบัทุตยิภูม ิ

เจา้ของ / ตน้สงักดั สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ 

จาํนวนเตยีง ขออนุญาต 30 เตยีง ใหบ้รกิารจรงิ 50 เตยีง อตัราครองเตยีง 121.80% 

ความครอบคลุมหน่วยบรกิาร 3 - 

ผูนํ้าสงูสดุของ

องคก์ร 

ชื�อ นายพรีะ  คงทอง 

ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการ 

e-mail โทรศพัท ์ โทรสาร 

peera_hospital@hotmail.com 081-3707366 075-449123 

ผูป้ระสานงาน 1 

ชื�อ นางจรรีตัน์  มชัฌมิวงศ ์

ตําแหน่ง พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

e-mail โทรศพัท ์ โทรสาร 

j-matchim@hotmail.com 081-0808766 075-449123 

ผูป้ระสานงาน 2 

ชื�อ นางปารว ี รองพนิจิ 

ตําแหน่ง เภสชักรชาํนาญการพเิศษ 

e-mail โทรศพัท ์ โทรสาร 

paraweerongpinit@gmail.com 081-9560280 075-449123 

สถานการณ์รบัรอง 
 

ขั �นที� ขั �นที� 3 วนัหมดอายุ 21 ธนัวาคม 2560 

สาขาที�ใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคทั �วไป ครอบคลุมทุกสาขา 
 
 
 

                                            
1
 ประเภทของสถานพยาบาล เชน่ รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ทั �วไป, รพ.ชมุชน, คลนิิกผูป้ว่ยนอก 

2
 ระดบัของบรกิาร เชน่ ปฐมภมู,ิ ทตุยิภูม,ิ ตตยิภมู ิ

3
 กรณีมหีลายที�ตั �ง หรอืมกีารขออนุญาตการตั �งสถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น 
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ประชากรในเขต
พื�นที�รบัผดิชอบ4  

ระดบัตําบล  จาํนวน 16 หมูบ่า้น 6,210 หลงัคาเรอืน  

  ประชากร 29,451  

 

ระดบัอาํเภอ  จาํนวน 6 ตําบล  57 หมูบ่า้น 18,570 หลงัคาเรอืน 

 ประชากร 87,365 คน 

 

จงัหวดั - 

เขต - 

Top 10 Diag. 
OPD (จาํนวนครั �ง) 

 

 2558 2559 2560 

1 I10 primary 
Hypertension(7,065) 

I10 primary 
Hypertension(7,071) 

I10 primary 
Hypertension(7,357) 

2 E119 NIDDM (5,240) E119 NIDDM (6,414) E119 NIDDM (6,707) 

3 K30 Dyspepsia (3,214) J069 Acute URI (3,712) K30 Dyspepsia (3,540) 

4 R42 Dizziness (3,125) K30 Dyspepsia (3,417) R42 Dizziness (3,221) 

5 K021 Dental caries 
(2,828) 

R42 Dizziness (3,227) K021 Dental caries 
(3,165) 

6 J069 Acute URI (2,280) K021 Dental caries 
(3,010) 

J069 Acute URI (2,771) 

7 J209 Acute bronchitis 
(2,218) 

R509 Fever of unknow 
origin (2,413) 

J00 Common cold 
(2,620) 

8 J00 Common cold 
(2,031) 

J209 Acute bronchitis 
(2,066) 

J209 Acute bronchitis 
(2,080) 

9 J449 COPD (1,593) J00 Common cold 
(1,781) 

R509 Fever of unknow 
origin (1,479) 

1
0 

R509 Fever of unknow 
origin (1,464) 

J449 COPD (1,436) J449 COPD (1,464) 

 

                                            
4
 ระบุจาํนวนประชากร รว่มกบัหลงัคาเรอืนและการแบ่งเขตพื�นที�ตามความเหมาะสม 
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Top 10 Diag.IPD 
(จาํนวนครั �ง) 

 

 2558 2559 2560 

1 J209 Acute bronchitis 
(555) 

J209 Acute bronchitis 
(375) 

J209 Acute bronchitis 
(429) 

2 J441 COPD (353) J441 COPD (280) J441 COPD (315) 

3 R42 Dizziness (255) A099 Diarrhea and AGE 
(215) 

A099 Diarrhea and AGE 
(292) 

4 A099 Diarrhea and AGE 
(240) 

K30 Dyspepsia (167) K30 Dyspepsia (163) 

5 K30 Dyspepsia (217) J46 Status asthmaticus 
(133) 

J46 Status asthmaticus 
(141) 

6 P599 Neonatal jaundice 
(154) 

P599 Neonatal jaundice 
(130) 

R42 Dizziness (133) 

7 J46 Status asthmaticus 

(138) 

R42 Dizziness (125) P599 Neonatal jaundice 

(101) 

8 A90 Dengue fever (121) A90 Dengue fever (100) I500 CHF (80) 

9 J189 Pneumonia (90) R560 Convulsion (74) A090 gastroenteritis (76) 

1
0 

N390 UTI (87) N390 UTI (74) K291 Acute Gastritis 
(67) 

 

Top 10 Major 
Operation 
 

 

 2557 2558 2559 2560 

Excission ,TR (ราย) 6 154 237 268 
 

Top 5 Cause of 
Death  
 

 

 2558 2559 2560 

1 ตายไมท่ราบสาเหต(ุ15 

ราย) 

Cardiac arrest (15 ราย) อุบตัเิหตุจราจร (17 ราย) 

2 อุบตัเิหตุจราจร (14 ราย) อุบตัเิหตุจราจร (13 ราย) Pneumonia (6 ราย) 

3 Cardiac arrest (9 ราย) Cancer (11 ราย) Acute MI (6 ราย) 

4 Cancer (8 ราย) Acute MI (7 ราย) Stroke (4 ราย) 

5 Acute MI (3 ราย) Cardiac arrhythmia 
(2ราย) 

Cancer (3 ราย) 
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1.2 อตัรากาํลงั 

1.2.1 แพทย ์

สาขา Full time (คน) Part time (ชม./สปัดาห)์ 

-แพทย ์ 10 - 

-ทนัตแพทย ์ 6 - 

รวม 16  

 

1.2.2 บุคลากรสาขาอื�น 

สาขา Full time (คน) Part time  

(ชม./สปัดาห)์  ระดบัปรญิญา ตํ�ากวา่ปรญิญา 

เภสชักร 9  - 

พยาบาลวชิาชพี (รวม) 69  - 

-พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจติเวช 2  - 

-พยาบาลเวชปฏบิตัทิ ั �วไป ( 4 เดอืน ) 27  - 

-พยาบาลอาชวีอนามยั 1  - 

-พยาบาลควบคมุการตดิเชื�อ ( 2 สปัดาห ์) 1  - 

-พยาบาลจติเวช ( 4 เดอืน ) 4  - 

นกักายภาพบาํบดั 3   

นกัเทคนิคการแพทย ์ 2  - 

เจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 3   

เจา้พนกังานรงัสกีารแพทย ์ - 1 - 

-ผูช้่วยเจา้หน้าที�รงัสกีารแพทย ์ - 1 - 

โภชนากร/นกัโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร 1  - 

เจา้พนกังานเวชสถติ ิ - 2 - 

เจา้พนกังานสาธารณสขุ(เวชกจิฉุกเฉิน) - 3 - 

แพทยแ์ผนไทย 1 - - 

เจา้พนกังานสาธารณสขุ (อายรุเวท) - 2 - 

เจา้พนกังานสาธารณสขุ 4 - - 

นกัวชิาการสาธารณสขุ 2 - - 

เจา้พนกังานทนัตสาธารณสขุ 5 3 - 
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สาขา Full time (คน) Part time  

(ชม./สปัดาห)์  ระดบัปรญิญา ตํ�ากวา่ปรญิญา 

อื�นๆ  9 94  

 

1.3 สดัส่วนภาระงานกบัจาํนวนบคุลากร (หรือชั �วโมงการทาํงาน) 

1.3.1 ผูป้ว่ยนอก เฉพาะในเวลาราชการ  ( ขอ้มลู 1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560 )  

ผูป้ว่ยนอกสาขา จาํนวนผูป้ว่ยทั �งปี 

ขอ้มลูในช่วงเวลาเพื�อการคาํนวณภาระงาน (ช่วงเวลา = ต่อวนั 5) 

จาํนวนผูป้ว่ยเฉลี�ย6 ชม.แพทยต์รวจ  
ผป.นอก / แพทย ์/ 

ชม. 

ทั �วไป 143,100 165.52 18 9.19 

โรคไมต่ดิต่อเรื�อรงั 17,834 68.83 6 11.47 

อุบตัเิหตุและฉุกเฉนิ 29,780 81.58 6 13.59 

สตู-ินรเีวชกรรม
(ANC) 

3,177 20.36 4 5.09 

สขุภาพจติและจติ
เวช 

2,446 47.03 5 9.40 

ทนัตกรรม 12,133 44.93 15 2.99 

.....     

รวม (ยกวนัทนัตก

รรม) 

196,337 383.32 39 9.82 

 

1.3.2 ผูป้ว่ยใน/พยาบาล  

ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มนีาคม 2560 ) 

ผูป้ว่ยใน 
จาํนวน
ผูป้ว่ย 

เฉลี�ยต่อวนั 

จาํนวน RN ที�ขึ�นเวรทั �งหมด สดัสว่นผูป้ว่ย/พยาบาลวชิาชพี 

เชา้ บ่าย ดกึ เชา้ บ่าย ดกึ 

                                            
5
 ใหร้ะบชุว่งเวลาของขอ้มลูที�นําเสนอ ซึ�งอาจจะเป็น ต่อวนั ต่อสปัดาห ์ตอ่เดอืน หรอืต่อปี กไ็ด ้ตามขอ้มลูที�มอียู ่โดยขอให้

เป็นชว่งเวลาเดยีวกนัทั �งจาํนวนผูป้ว่ยและชั �วโมงการทาํงาน 
6 เป็นจาํนวนผูป้ว่ยที�มาพบแพทยเ์พื�อการตรวจรกัษา ไมร่วมผูป้ว่ยที�มาทาํแผล 
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หอผูป้ว่ยวกิฤต ิ - - - - - - - 

หอผูป้ว่ยทั �วไป 36.54 6 4 3 6.09 / 1 9.14 / 1 12.18 / 1 

หอผูป้ว่ยสตูกิรรม 6.11 2 2 2 3.05 / 1 3.05 / 1 3.05 / 1 

รวม     - - - 

 

1.3.3 ผูป้ว่ยใน/แพทย ์ 

ปีงบประมาณ 2560 ( ขอ้มลู 1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560 ) 

ผูป้วยในสาขา7 

จาํนวนผูป่้วยใน 

รวมทั �งปี (1) 

วนันอน 

รวมทั �งปี 

(2) 

ผูป่้วยใน/วนั 

(3)= (2)/365 

จาํนวนแพทย ์

ในสาขานั �น 

(4) 

ผูป่้วยใน / 

แพทย ์[(3)/(4)] 

ทั �วไป (หอผูป้ว่ย
สามญั) 

4,458 13,338 36.54 - - 

สตู-ินรเีวชกรรม 864 2,233 6.11 - - 

รวม 5,322 15,571 42.66 8 5.33 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7  กรณีที�โรงพยาบาลไมไ่ดแ้ยกแผนกการตรวจ ใหก้รอกขอ้มลูการตรวจทั �งหมด ในชอ่งทั �วไป ถา้มกีารแยกแผนกการตรวจ 
ใหจ้าํแนกขอ้มลูใส่ตามขอ้มลูของแต่ละสาขา ขอ้มลูสว่นที�จาํแนกตามสาขาไม่ได ้จงึจะมาใสใ่นชอ่งทั �วไป 
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1.3  โครงสรา้งองคก์ร (นําเสนอดว้ยแผนภูมติามความเหมาะสมและระบุผูร้บัผดิชอบ) 

(1) โครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาล 
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(2) โครงสรา้งความรบัผดิชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สรา้งเสรมิสขุภาพ 
 

 

(3) โครงสรา้งระบบกาํกบัดูแลกจิการ/ธรรมาภบิาล 
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 ระบบติดตามกาํกบัด้านการควบคมุคณุภาพ 

  1. ใชม้าตรฐานระบบบรกิารสขุภาพเป็นกรอบในการดาํเนินการ 

  2. มาตรฐาน HA 

  3. มาตรฐานวชิาชพี 

 

1.4 แผนที�แสดงที�ตั �งองคก์ร                               

             

    อาํเภอรอ่นพบิูลย ์ตั �งอยูห่่างจากอาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ระยะทาง 32 กโิลเมตร  
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2.ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร ( Organization Profile ) 

2.1 สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

บริการหลกั (main service):   

       ใหก้ารดแูลครอบคลุมดา้นการสง่เสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟื�นฟู ประชาชนในเขตพื�นที�รบัผดิชอบและฟื�นที�
ใกลเ้คยีง 

วิสยัทศัน์ (vision):  

          เป็นผูนํ้าดา้นบรกิาร ทมีงานมคีวามสขุ ทุกภาครีว่มใจ ประชาชนทุกวยัสขุภาพดภีายในปี 2562 

ค่านิยม (values):  

          มุง่ผลสมัฤทธิ � จติบรกิาร ทํางานเป็นทมี 

พนัธกิจ (mission):  

1. พฒันาระบบบรกิารและการดแูลรกัษาใหม้คีุณภาพ ครอบคลุมการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และ
การฟื�นฟูสภาพ ใหไ้ดม้าตรฐาน ครอบคลุมผูร้บับรกิารทุกกลุม่วยั 

2. สรา้งความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย และชุมชน  

3. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเชี�ยวชาญ สรา้งขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 

4. พฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รใหม้คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

ความสามารถเฉพาะขององคก์ร (core competency):  
         ระบบการดแูลผูป้ว่ย NCD แบบบรูณาการรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยสขุภาพ 
 
ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) 
การจาํแนกกลุม่บุคลากร พรอ้มจาํนวนในแต่ละกลุม่:  
 

กลุ่มบคุลากร จาํนวน 

ขา้ราชการ 119 

พนักงานราชการ 4 

พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 52 

ลกูจา้งประจาํ 11 

ลกูจา้งชั �วคราว (รายเดอืน) 28 

ลกูจา้งชั �วคราว (รายวนั) 13 

       รวม 230 
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ผูป้ฏบิตังิานภายใตก้ารกํากบัดแูล: 
             1. บุคลากรที�เขา้ปฏบิตังิานใหม ่ 

             2. แพทยจ์บใหม ่
             3. พยาบาลวชิาชพีจบใหม ่
             4. นกัศกึษาแพทย ์ นกัศกึษาทนัตแพทย ์นกัศกึษาพยาบาล ฝึกงาน 
 
สิ�งแวดลอ้มดา้นกายภาพที�สาํคญั 

อาคารสถานที�ที�สาํคญั: 

1.สถานที�สาํหรบัใหบ้รกิาร
ผูป้ว่ย 

1.อาคารผูป้ว่ยนอก ไดแ้ก ่ หอ้งอุบตัเิหตุฉุกเฉิน หอ้งบตัร จุดซกัประวตัผิูป้ว่ยนอก 
หอ้งตรวจ หอ้งจา่ยยา 

2.อาคารทนัตกรรม 

3.คลนิิกโรคปอด แยกใหบ้รกิารแบบจุดเดยีว ที�บรเิวณลานสขุภาพ  

4.หอ้งชนัสตูร  หอ้งเอกซเ์รย ์อยูใ่กลห้อ้งจา่ยยา ผูร้บับรกิารเขา้ถงึงา่ยและสะดวก 

5.อาคารศูนยส์ามวยั ไดแ้ก ่หอ้งคลอด แผนกฝากครรภ ์คลนิกิพฒันาการเดก็ 
วางแผนครอบครวั คลนิิกสขุภาพจติและใหค้าํปรกึษา  คลนิิกเลกิบุหรี� และกลุม่งาน
เวชปฏบิตัคิรอบครวัและชุมชน 

6.อาคารคลนิิกพเิศษ ใหบ้รกิารผูป้ว่ย DM HT COPD  มหีอ้งจา่ยยาประจาํคลนิิก 

เปิดใหบ้รกิารแบบ One Stop Service  

7.แผนกกายภาพบําบดั 

8.อาคารผูป้ว่ยใน เป็นอาคารรวม แยกผูป้ว่ยชาย หญงิ หอ้งผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 1 
หอ้ง หอ้ง negative pressure 1 หอ้ง และไดป้รบัปรุงหอ้งแยกสาํหรบัผูป้ว่ยตดิเชื�อ
รวม  1 หอ้ง 6 เตยีง  

9. อาคารผูป้ว่ยใน ตกึพเิศษ 4 ชั �น 32 หอ้ง (เปิดใหบ้รกิารเมื�อ 30 มนีาคม 2560) 

10.แผนกแพทยแ์ผนไทย 

2.สิ�งอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ หอ้งนํ�าผูป้ว่ยทั �วไป หอ้งนํ�าผูพ้กิาร หอ้งอา่นหนงัสอื รถเขน็นั �ง เปลนอน     
นํ�าดื�ม รอ้น-เยน็  โทรทศัน์  internet WIFI สถานที�จอดรถสาํหรบัผูป้ว่ย คนพกิาร 
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เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ที�สาํคญั: 

เทคโนโลยทีี�สาํคญั 

1.เทคโนโลยสีารสนเทศ - Hard ware ไดแ้ก่ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ต่อพว่ง,Server,Database 
server,Proxy server,Web server 

- Soft ware ไดแ้ก่ โปรแกรมสาํหรบัใชง้าน window,ระบบบนัทกึขอ้มลูเวชระเบยีน 
electronics ,HosxP,โปรแกรม Stock,โปรแกรม winspec,ระบบหนงัสอืเวยีน
อเิลคทรอนิกส ์ระบบ back office  

- Database มรีะบบเทคโนโลยสีาํหรบัการจดัเกบ็ขอ้มลู (MySQL server) ระบบ

สาํรองขอ้มูล Realtime 

- ระบบเครอืข่าย เช่น internet ,intranet และLAN ภายในโรงพยาบาล,ระบบ
เชื�อมโยงขอ้มลูระหวา่ง รพ.สต. 

- โปรแกรม HosxP 

2.เทคโนโลยดีา้นการสื�อสาร ไดแ้ก่ หอ้งกระจายเสยีง วทิยุสื�อสาร โทรศพัทภ์ายใน และภายนอกหน่วยงาน 

โทรศพัทม์อืถอื โทรสาร 

3.กลอ้งวงจรปิด ตดิตั �งครอบคลุมพื�นที�จุดเสี�ยง ไดแ้ก่ ประตูเขา้ออกโรงพยาบาล หน้าหอ้งอบุตัเิหตุ
ฉุกเฉิน ประตูเขา้ออกแผนกสตูกิรรม  บรเิวณหอผูป้ว่ย 

เครื�องมอืที�สาํคญั 

1.เครื�องมอืทางการแพทย ์ 1.  เครื�องมอืชว่ยชวีติ ไดแ้ก่  deflibrillator , Monitor EKG, Emergency cart, 
Ambu bag 

2.เครื�องมอืชว่ยรกัษา ไดแ้ก่ Vacuum , Radiant warmer ,Oxygen pipeline, 
Suction pipeline ,เครื�อง infusion pump 

3.เครื�องมอืชว่ยวนิิจฉยั ไดแ้ก่ เครื�อง ultrasound ,เครื�อง NST,เครื�องฟงัเสยีงหวัใจ
เดก็ ,เครื�องตรวจ CBC Automate,Biochemistry Automate,เครื�องถ่าย x-ray ทั �วไป 
, เครื�องลา้งฟิลม์อตัโนมตั ิ,   pulse oxymeter ,เครื�องตรวจ EKG ,เครื�องวดัความ
ดนัโลหติอตัโนมตั ิ

2.เครื�องมอืทางทนัตกรรม ไดแ้ก่ เกา้อี�ทาํฟนั ,เครื�องป ั �นอมลักมั ,เครื�องขดูหนิปูน ,เครื�องฉายแสง,เครื�อง x-ray 
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ฟนั 

 

เครื�องมอืที�สาํคญั(ต่อ) 

3.เครื�องมอือาชวีะเวช ไดแ้ก่  Spirometer, Audiometer, Vision test,  Lux meter,  Sound level meter 

4.เครื�องมอืทาง

กายภาพบาํบดั 

ไดแ้ก่ electrical stimulation ,traction ,ultrasound ,Hot pack ,Hydroculator  

,pararell bar  ,Shoulder wheel 

5.เครื�องมอืในการทาํให้
ปราศจากเชื�อ 

ไดแ้ก่  เครื�องนึ�งอบไอนํ�า ,เครื�องอบแก๊ส (EO) 

 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง: 

1. รฐัธรรมนูญ ปี 2550 ตามหมวด 3 วา่ดว้ยสทิธเิสรภีาพของชนชาวไทย   
1.1  มาตรา 32 บุคคลยอ่มมสีทิธเิสรภีาพในรา่งกาย 
1.2  มาตรา 59 บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัขอ้มลูชี�แจงและเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรฐั 

ก่อนอนุญาตและดาํเนินการใดๆต่อสขุภาพอนามยั คุณภาพชวีติ หรอืสว่นไดส้ว่นเสยี และมสีทิธแิสดง

ความคดิเหน็ของตนในเรื�องดงักลา่ว 
1.3  มาตรา 52 บญัญตัใิหทุ้กคนย่อมมสีทิธเิสมอกนัในการรบับรกิารสาธารณสขุที�เหมาะสมและได้

มาตรฐาน เป็นไปอยา่งทั �วถงึและมปีระสทิธภิาพ 
2. กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบักระทรวงสาธารณสขุ ประกอบดว้ย 

2.1  พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาต ิ2550 
2.2  พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 
2.3  พระราชบญัญตัวิชิาชพี 

3. ระเบยีบปฏบิตัริาชการ 
4. มาตรฐานทโีรงพยาบาลใชเ้ป็นกรอบในการใหบ้รกิาร เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพฉบบั

เฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี   

5. มาตรฐานการขึ�นทะเบยีนของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพ  
6. มาตรฐานประกนัสงัคม มาตรฐานวชิาชพีจากราชวทิยาลยัทางการแพทย ์ 
7. มาตรฐานการพยาบาลของสาํนกัการพยาบาล/สภาการพยาบาล สภาเทคนคิการแพทย ์สภาเภสชักรรม 

การจดัการสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัในโรงพยาบาล  
8. มาตรฐานการจดัระบบดแูลรกัษาเครื�องมอืทางการแพทย ์ 
9. มาตรฐานโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกัแหง่ครอบครวั  

10. สทิธผิูป้ว่ย  
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ลกัษณะสาํคญัทางสงัคม เศรษฐกจิ สิ�งแวดลอ้ม และประชากร 
 ลกัษณะทางสงัคม :  กึ�งเมอืงกึ�งชนบท แบง่เขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 57 หมูบ่า้น                    

เทศบาล 3 แหง่  อบต. 5 แหง่  

 ลกัษณะพื�นที� :  เป็นที�ราบเชงิเขา  ที�ราบลุม่ และปา่พรุ 

 เศรษฐกจิ : ประชากรสว่นใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม และรบัจา้ง 

 ลกัษณะประชากร : กลุม่วยั 0-4 ปี รอ้ยละ 5.66  กลุม่วยั 5-9 ปี รอ้ยละ 6.19  กลุม่วยั 10-14 ปี รอ้ยละ 
6.68   กลุม่วยั 15-19 ปี รอ้ยละ 6.73   กลุม่วยั 20-29 ปี รอ้ยละ 14.36  กลุม่วยั 30-59 ปี รอ้ยละ 42.19 
กลุม่วยัสงูอาย ุ60 ปีขึ�นไป รอ้ยละ 18 

                                             
                
 

 แผนภูมแิสดงปิรามดิประชากรอาํเภอรอ่นพบิลูย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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    ที�มา :  ทะเบยีนราษฎร ์2560 

 
 
จากการวเิคราะหภ์าวะสขุภาพของประชากรแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า 
1. วยัเดก็ 0-4 ปี พบปญัหาภาวะอว้น ฟนันํ�านมผุ ทมีสุขภาพโรงพยาบาลไดม้กีารตดิตามภาวะโภชนากรในคลนิิกสขุภาพ
เดก็ด ีและสง่เสรมิการตรวจสุขภาพชอ่งปาก รวมทั �ง ใหค้าํแนะนําในการดแูล และสง่เสรมิ           ดา้นทนัตกรรมป้องกนั
ใหแ้กผู่ป้กครอง พฒันาศนูยเ์ดก็เลก็คณุภาพ 
2. วยัเรยีน พบปญัหาฟนันํ�านมผ ุฟนัแทผุ้ กลุ่มงานทนัตกรรมไดจ้ดัทาํโครงการสง่เสรมิดา้นทนัตกรรมป้องกนั โดย
เชื�อมโยงทกุเครอืขา่ย รพ.สต.และโรงเรยีน 
3. วยัรุน่ 13-19 ปี พบปญัหาดา้นอุบตัเิหตุจราจร การตั �งครรภใ์นวยัรุน่  มกีารรณรงคเ์รื�องการขบัขี�ปลอดภยั และการให้

ความรูเ้ร ื�องเพศสมัพนัธแ์ละการตั �งครรภก์่อนวยัอนัควรในโรงเรยีน 
4. วยัทาํงาน 20-59 ปี พบปญัหาการเจบ็ปว่ยจากการทาํงาน เชน่ โรคปวดเมื�อย  ปวดแน่นทอ้ง ภาวะไขมนัในเลอืดสงู 
โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู กลา้มเนื�อหวัใจขาดเลอืดและโรคหลอดเลอืดสมอง  ทมีสุขภาพไดท้าํกจิกรรมการสง่เสรมิ
สขุภาพ และการคดักรองภาวะเสี�ยงในกลุ่มวยัทาํงาน 
5. วยัสงูอายุ 60 ปีข ึ�นไปรอ้ยละ 18  ซึ�งเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ พบปญัหาสขุภาพโรคเรื�อรงั เชน่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
โรคปอดอุดกั �นเรื�อรงั กลา้มเนื�อหวัใจขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมอง  ผูป้ว่ยตดิเตยีง และมภีาวะซมึเศรา้ จงึจดัระบบบรกิาร
คลนิิกโรคเรื�อรงั พฒันา NCD คุณภาพ แบบ one stop service พฒันาระบบงานสขุภาพจติในชุมชน  พฒันาระบบการ
เยี�ยมบา้นคณุภาพ พฒันาระบบการดแูลสุขภาพผูส้งูอาย ุLong Term Care โดยสรา้งการมสีว่นรว่มทมีสหวชิาชพีและภาคี
เครอืขา่ยดา้นสขุภาพ  

โรคและภยัสขุภาพที�สาํคญั  

              ภยัสขุภาพ           โรค 

สภาพแวดลอ้ม   

 ลกัษณะภมูปิระเทศบรเิวณเทอืกเขา อากาศรอ้นชื�น  Acute bronchitis  , COPD , URI             

 บรเิวณพื�นที�ราบและปา่พร ุ  DHF,Leptospirosis 

การประกอบอาชพี  

 เกษตรกรรม /  รบัจา้ง  ปวดเมื�อย  

ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม  

 จดังานศพนาน/ปิดศพ  DM,HT,DLP 

 ประเพณีลากพระ(ดื�มแอลกอฮอล)์  ทาํรา้ยรา่งกาย,อุบตัเิหต ุ

พฤตกิรรมสขุภาพ  

 อาหารแผงลอย รา้นสะดวกซื�อ ชา กาแฟ  โรค NCD ( DM,HT) 
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 โรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

การคมนาคม  

 การจรารจรสะดวก มถีนนสายหลกัไปยงัหลายจงัหวดั  อุบตัเิหตุจราจร 

2.2 ความสมัพนัธ์ระดบัองคก์ร 

 ระบบกาํกบัดแูลองคก์ร (governance system): 
มรีะบบการตดิตามกาํกบัโดย ผูต้รวจราชการสาธารณสขุ เขต 11 , ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช, สาํนักงาน
สาธารณสขุจงัหวดันครศรธีรรมราช  

 

 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�สาํคญั  
o กลุม่ผูป้ว่ย/ผูร้บับรกิารที�สาํคญัและความตอ้งการ: 

ประเภทการจาํแนก กลุ่มผู้ป่วย ความต้องการ 

จาํแนกตาม service ผูป้ว่ย OPD  ไมแ่ออดั 

 ไดร้บับรกิารที�ด ี สะดวกรวดเรว็ 

 ผูป้ว่ย IPD  สถานที�สะอาด  ไม่แออดั 

 ไดร้บับรกิารที�ด ี

จาํแนกตามสทิธิ �การ

รกัษา 

สทิธปิระกนัสุขภาพ  

สทิธปิระกนัสงัคม 
กลุม่ขา้ราชการ 

 เท่าเทยีม มคีุณภาพ 

 บรกิารรวดเรว็ 
 ตอ้งการเขา้หอ้งพเิศษที�เพยีงพอ 

จาํแนกตามความ
เจบ็ปว่ย 

ผูป้ว่ยฉุกเฉิน  ไดร้บัการดแูลอยา่งรวดเรว็ 

 บรรเทาความทุกขท์รมาน 

 ผูป้ว่ยทั �วไป  ไดร้บับรกิารที�รวดเรว็ ไมร่อนาน  

 ผูป้ว่ยโรคเรื�อรงั  ดแูลตนเองได ้ไมเ่ป็นโรคแทรกซอ้น 

 บรกิารรวดเรว็ สะดวก 

 กลุม่ผูพ้กิาร  ไดร้บัการเคารพในสทิธแิละศกัดิ �ศร ี
 ไดร้บัการดแูลเอาใจใสจ่ากเจา้หน้าที�  
 อาํนวยความสะดวก 

 สามารถชว่ยตนเองได ้

 ผูป้ว่ยโรคตดิต่อ HIV TB    ไดร้บัการดแูลเทา่เทยีม ไมรู่ส้กึแบง่แยก 

 ไดร้บับรกิารที�ด ี 

 กลุม่มารดาและทารก  ความปลอดภยั 

 ไดร้บับรกิารที�ด ี
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o กลุม่ผูร้บัผลงานอื�นๆ และความตอ้งการ: 

ลาํดบั ผูร้บัผลงาน ความต้องการ 

1 โรงเรยีน สนบัสนุนวทิยากรในการใหค้วามรู ้เช่น โรคตดิต่อทาง 
เพศสมัพนัธ์, การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ 

2 อาํเภอ การประสานงานที�ด,ีสนบัสนุนหน่วยปฐมพยาบาล,หน่วยแพทย์
เคลื�อนท ี

3 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลและ
องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิ�น                   

การทํางานเป็นเครอืขา่ย สง่เสรมิสนบัสนุนทรพัยากร 

4 บรษิทัหา้งรา้นตา่งๆ,หน่วยราชการ มกีารประสานงานดา้นธุรการ การเงนิ พสัดุ ทรีวดเรว็ ถูกตอ้ง
สะดวก ขั �นตอนที�ไมยุ่ง่ยาก ซบัซอ้น และ เป็นธรรม 

5 สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั,สาํนกังาน 
หลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ

สง่ขอ้มูลตวัชี�วดัครบถว้น, ปฏบิตังิานตามกรอบ, แผนงานและ
นโยบาย 

6 โรงพยาบาลรบัสง่ตอ่ ระบบการประสาน/สง่ตอ่ขอ้มูลที�มคีณุภาพ 

 
โครงสรา้งเครอืขา่ยบรกิาร 
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ผูส้ง่มอบและคู่ความรว่มมอื 

 ผูส้ง่มอบที�สาํคญั: 

บรษิทัยา/องคก์ารเภสชักรรม สง่มอบยาและเวชภณัฑท์างยา 

ผูแ้ทนจาํหน่าย สง่มอบเวชภณัฑท์างการแพทย ์

บรษิทัออกซเิจน สง่มอบออกซเิจนชนิดถงั เพื�อใชใ้นการใหบ้รกิารผูป้ว่ย 

บรษิทั หา้งรา้น สง่มอบวสัดแุละครุภณัฑ ์เพื�อใชส้นบัสนุนกระบวนการทํางานของ
โรงพยาบาล ไดแ้ก่ อุปกรณ์ของใชส้าํนกังาน  วสัดุอปุกรณ์สาํหรบัใช้
ในการซ่อมบาํรุง 

 

 คูค่วามรว่มมอืที�สาํคญัและบทบาท: 
1. สาํนกังานธารณสขุจงัหวดันครศรธีรรมราช 

2. สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 11 สรุาษฎรธ์านี 
3. สาํนกังานประกนัสงัคม 



Hospital Profile รพ.ร่อนพิบลูย ์พ.ศ.2560 

19 

 

 บรกิารที�มกีารจา้งเหมาจากภายนอก: 

1. การสอบเทยีบเครื�องมอืแพทย ์
2. การลา้งแอร ์

 การมพีนัธสญัญาในการใหบ้รกิาร:  

1. การใหบ้รกิารผูป้ว่ยที�มสีทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้า ของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ
2. การใหบ้รกิารผูม้ารบับรกิารที�ใชร้ะบบการเบกิจา่ยตรงกบัโรงพยาบาล ของกรมบญัชกีลาง 
3. การใหบ้รกิารกลุม่ผูป้ระกนัตน ในกองทุนประกนัสงัคม กบักองทุนทดแทน 

4. การใหบ้รกิารผูม้ารบับรกิารตามพนัธสญัญาภายในจงัหวดั ในกลุ่มขา้ราชการและลกูจา้งของ อบจ.
นครศรธีรรมราช 
5. การใหบ้รกิารผูป้ว่ยตาม พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

 การฝึกอบรมหรอืเป็นสถาบนัสมทบในการฝึกอบรม: 

1. เป็นแหลง่ฝึกงานของนกัศกึษา พยาบาลจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครศรธีรรมราช  มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์   
2. เป็นแหลง่ศกึษาดงูานของนกัศกึษาแพทย ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
3. เป็นแหลง่ฝึกงานของนกัศกึษาทนัตแพทย ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
4. เป็นแหลง่ฝึกงาน หลกัสตูรบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ (EMS) ของนกัเรยีนนายสบิเหลา่ทหารแพทย ์โรงเรยีนเสนา
รกัษ์ทหารบก 
5. เป็นแหลง่ฝึกระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิพยาบาลกูช้พีจากโรงพยาบาลคา่ยวชริาวุธ นครศรธีรรมราช 

2.3 สภาพแวดลอ้มด้านการแข่งขนั 

 ขนาดและการเตบิโตขององคก์ร: 

1. เริ�มเปิดใหบ้รกิารครั �งแรก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตยีง  วนัที� 3 มกราคม 2527 
2. ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง ปี 2531 – ปจัจุบนั 

3. ยกระดบัเป็น โรงพยาบาลทุตยิภูม ิ2.2 ปี 2550 
4. ขยายอาคารทนัตกรรม และเปิดใหบ้รกิารในปี 2553 
5. ยกระดบัเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ( F1 )  ปี 2555 
6. ไดง้บขยายอาคารผูป้ว่ยอุบตัเิหตุฉุกเฉนิ ปี 2555  
7. เปิดอาคารผูป้ว่ยพเิศษ 4 ชั �น 32 หอ้ง เดอืนมนีาคม 2560 

 ปจัจยัความสาํเรจ็  
o ปจัจยัความสาํเรจ็ที�สาํคญัขององคก์ร (key success factor): 

1.  การทํางานเป็นทมี 
2.  ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มนัในการพฒันา 
3.  การประสานงานทดีรีะหวา่งเครอืขา่ย 



Hospital Profile รพ.ร่อนพิบลูย ์พ.ศ.2560 

20 

 

o การเปลี�ยนแปลงสาํคญัที�มผีลต่อความสาํเรจ็ขององคก์ร: 
1. นโยบายของรฐับาลในการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพ 
2. มกีารทบทวนกลยุทธแ์ละปรบัเปลี�ยนแผนงาน เพื�อการพฒันาคณุภาพ และผา่นการรบัรอง

กระบวนการคณุภาพ มาตรฐาน  HA ปี 2558 
3. ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องการบรหิารงบประมาณ ของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิ
4. นโยบายการเรยีนรู ้QLN โดยสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

 แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบที�สาํคญั: 

1. มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก ่HA & HPH , QA 
2. โรงพยาบาลที�ไดร้บัการรบัรองคณุภาพ ที�อยูใ่กลเ้คยีง และมบีรบิทคลา้ยกนั 

3. โรงพยาบาลชุมชนในระดบัเดยีวกนั และในพื�นที�ใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 บริบทเชิงกลยทุธ ์(ที�มีผลต่อความยั �งยืนขององคก์ร) 

 ปญัหาสขุภาพ 

o ปญัหาสขุภาพที�สาํคญัในพื�นที�: 

โรคที�เป็นปญัหาสาํคญัในพื�นที� ความสาํคญั 

1. โรคฉุกเฉิน 

 Trauma ไดแ้ก่ Traumatic brain injury , Multiple trauma , Fracture 

 Non Trauma ไดแ้ก่ AMI,Stroke 

 

High Risk 

2. โรคเรื�อรงั 

 ไดแ้ก่ DM,HT,COPD 

 

High cost/High volume 

3. โรคตดิตอ่/โรคทางระบาดวทิยา 

 ไดแ้ก่ DHF,Leptospirosis,TB 

 

โรคตดิตอ่ 

4. กลุม่มารดาและทารก  
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 มารดา ไดแ้ก่ Teenage pregnancy  

  ทารก ไดแ้ก ่Birth Asphyxia , Low Birth Weight 

ปญัหาสงัคม 

 

o ปญัหาสขุภาพที�เป็นโอกาสพฒันา: 

1. STEMI,Stroke  เพิ�มความรวดเรว็ในการเขา้ถงึการรกัษา ระบบ fast track 
2. Teenage Pregnancy  สรา้งการมสีว่นรว่มของชุมชนในการป้องกนัการตั �งครรภใ์นวยัรุน่ 

 
o โรคที�มขีอ้จาํกดัในการใหบ้รกิาร / ตอ้งสง่ตอ่: 
1. ACS / Stroke    

2. Multiple Trauma 
3. กลุม่โรคทางศลัยกรรม 
4. โรคที�มคีวามยุง่ยากซบัซอ้น 

 

 
 
 
 

 ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์

o ความทา้ทายเชงิกลยุทธท์ี�สาํคญั: 

1. การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ ใหไ้ดม้าตรฐาน ครอบคลุมทุกกลุม่วยั  

2. การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยในการจดัการสขุภาพ 

3. การพฒันาระบบบรหิารบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4. การพฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4. การพฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ ไดม้าตรฐาน 
o การเปลี�ยนแปลงสิ�งแวดลอ้มภายนอก / นโยบาย: 

1. นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ เกี�ยวกบัการพฒันาคุณภาพตาม service plan 
2. การจดัสรรงบประมาณตามเกณฑค์ณุภาพของ สปสช.สง่ผลใหเ้กดิการพฒันา และความ

ตื�นตวัในการทาํงาน  
3. ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ี 

o ปญัหาสาํคญัที�โรงพยาบาลพยายามแกไ้ข: 
1. การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัใหม้คีวามตอ่เนื�องและยั �งยนื 
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2. การเพิ�มประสทิธภิาพในการดแูลผูป้ว่ยกลุม่ Fast track คอื STEMI , Stroke 
3. ปรบัปรุงระบบขอ้มลูและสารสนเทศใหม้คีวามเชื�อมโยงเพื�อนํามาใชใ้นการตดัสนิใจอยา่ง

ถูกตอ้ง ทนัเวลา 

 ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธท์ี�สาํคญั: 
1. ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัในการพฒันา 

2. บุคลากรมศีกัยภาพและใหค้วามรว่มมอื 

 วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

วิสยัทศัน์ (Vision) :  

เป็นผูนํ้าดา้นบรกิาร ทมีงานมคีวามสขุ ทุกภาครี่วมใจ ประชาชนทุกวยัสขุภาพด ี ภายในปี 2560 

พนัธกิจ (Mission) : 

1. พฒันาระบบบรกิารและการดแูลรกัษาใหม้คีุณภาพ ครอบคลุมการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนั
โรค และการฟื�นฟูสภาพ ใหไ้ดม้าตรฐาน ครอบคลุมผูร้บับรกิารทุกกลุม่วยั 

2. สรา้งความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย และชุมชน 

3. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเชี�ยวชาญ สรา้งขวญัและกําลงัใจในการ

ทาํงาน 

4. พฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รใหม้คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
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แผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ แผนกลยุทธ ์

1.การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ ให้
ไดม้าตรฐาน ครอบคลุมทุกกลุ่มวยั 

1.1 ลดภาวะเสี�ยงต่อการเกดิโรคและ
ภยัสขุภาพในพื�นที� 

1.1 พฒันาระบบการดแูล กลุ่มสตรี
และเดก็ปฐมวยั 

1.2 พฒันาระบบบรกิารดา้นทนัต
สาธารณสขุ 

1.3 จดัโครงการรณรงคด์า้นการ
สง่เสรมิป้องกนัโรคและภยัสขุภาพ 

ตามกลุม่วยั 

1.4 พฒันาระบบการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายุ 

 1.2 ลดอตัราปว่ยในประชากรกลุม่

เสี�ยง 

1.5 จดัโครงการรณรงค ์ป้องกนัและ

ปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมสขุภาพใน
ประชากรกลุม่เสี�ยง 

 1.3 ลดอตัราการเสยีชวีติ ในกลุ่ม
โรค STEMI , STROKE ,Traumatic 

brain injury 

1.6 พฒันาระบบบรกิารการแพทย์
ฉุกเฉิน เพื�อการเขา้ถงึบรกิารอยา่ง

รวดเรว็ 

1.7 พฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ย 
STEMI,STROKE ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 

1.8 รณรงค ์การขบัขี�ปลอดภยั ป้องกนั
อุบตัเิหตุทางถนน รว่มกบัภาคี
เครอืขา่ย 

 1.4 ลดการเกดิภาวะแทรกซอ้น ใน
ผูป้ว่ย DM , HT ,STROKE, COPD 

1.9 พฒันาคลนิิก NCD คุณภาพ 

1.10 พฒันาระบบการดแูลต่อเนื�องให้
ไดม้าตรฐาน โดยทมีสหวชิาชพีและ
ภาคเีครอืขา่ย 

2.การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของภาคี
เครอืขา่ยในการจดัการสขุภาพ 

 

2.1 ภาคเีครอืขา่ยสามารถดแูล
สขุภาพ สง่เสรมิป้องกนัโรคและภยั
สขุภาพไดอ้ย่างย ั �งยนื 

2.1  พฒันาศูนยเ์ดก็เลก็คณุภาพ 

2.2 จดัโครงการสง่เสรมิการจดัการ
สขุภาพในชุมชน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ แผนกลยุทธ ์

2.3 ขยายบรกิารดา้นทนัตสาธารณสขุ 
ลงสูชุ่มชน 

2.4 เฝ้าระวงัการโฆษณาดา้นสขุภาพ
ที�ผดิกฏหมาย 

3.การพฒันาระบบบรหิารบุคลากร
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3.1 บุคลากรมศีกัยภาพและ
สมรรถนะตามภารกจิในการ
ปฏบิตังิาน 

3.1 จดัทําแผนพฒันาบุคลากร ให้
สอดคลอ้งกบัภารกจิในการปฏบิตังิาน 

 3.2 บุคลากรมคีณุธรรม จรยิธรรม 
และมคีวามสขุ 

3.2 จดักจิกรรมสง่เสรมิ ดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมในองคก์ร และพฤตกิรรม
บรกิารที�พงึประสงค ์

3.3 พฒันาสถานที�ทํางานในไดต้าม
มาตรฐาน Happy Work Place 

4.การพฒันาระบบบรหิารจดัการ
องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4.1 ระบบการเงนิการคลงั มี
ประสทิธภิาพ 

4.1 จดัทําแผนการใชเ้งนิทุกประเภท 
และควบคุมใหด้าํเนนิการตามแผน 

4.2 กําหนดมาตรการเพิ�มรายได ้ลด
รายจา่ย 

4.3 จดัระบบการควบคุมภายในใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

 4.2 มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ที�
มปีระสทิธภิาพ 

4.4 พฒันาระบบการลงบนัทกึขอ้มลูให้
สมบูรณ์และเพิ�มรายไดใ้หโ้รงพยาบาล 

4.5 พฒันาระบบการวเิคราะหต์ดิตาม
และการใชป้ระโยชน์ขอ้มลู 

 4.3 สิ�งแวดลอ้มไดม้าตรฐาน 
ปลอดภยั รบัผดิชอบต่อชุมชน 

4.6 พฒันาองคก์รตามมาตรฐานระบบ
บรกิารสขุภาพ ปี 2560ของกรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

4.7 พฒันา Green & clean  hospital 
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เขม็มุ่ง ปี  2560 - 2561 

1. ความปลอดภยัของผูป้ว่ยและบุคลากร 
2. บรหิารการเงนิที�มปีระสทิธภิาพ 
3. บรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศที�มปีระสทิธภิาพ  

2.5 ระบบการปรบัปรงุ performance ขององคก์ร 

 ระบบการพฒันาคุณภาพ:  
โรงพยาบาลดาํเนนิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน  ซึ�งไดม้กีารนําเกณฑม์าตรฐานในแต่ละเกณฑม์าบรูณาการ  

และเชื�อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ  ภายใตก้ารดาํเนนิงานของคณะกรรมการทมีนํา  ทมีครอ่มสายงาน และหน่วยงาน
ต่างๆ เพื�อลดความซํ�าซอ้นในการทาํงาน 

 กระบวนการประเมนิผล: 

1. มกีารตดิตามตวัชี�วดัระดบัหน่วยงานทุกวนัที� 5 ของเดอืน และระดบัโรงพยาบาลทุก 6 เดอืน 
2. มกีารตดิตามตวัชี�วดัที�ไมบ่รรลุเป้าหมาย และวางแผนในการพฒันาตอ่เนื�อง 

 กระบวนการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร: 

1. จดัเวทแีลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งหน่วยงาน  การประชุม อบรม ทั �งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
สง่เสรมิกระบวนการพฒันาคุณภาพโดยใช ้PDCA 

2. กจิกรรมการทบทวนขณะดแูลผูป้ว่ย ระบบการรบัสง่เวรและการ conference ภายในหน่วยงาน 

กจิกรรมทบทวนคุณภาพ/สง่เสรมิความรูท้างวชิาการ  
3. กจิกรรม Grand round ,Quality round 
4. การนิเทศ การสอนงานโดยหวัหน้างาน/หวัหน้าเวร/ผูช้าํนาญกวา่ 

 กระบวนการสรา้งนวตกรรม: 

1. จดัใหม้เีวทกีารนําเสนอผลงาน /นวตักรรม ระดบัทมี และระดบัหน่วยงาน เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้โดย
กําหนดใหส้ง่ผลงานเขา้รว่มนําเสนอทุกหน่วยงาน 

2. จดัเวทนํีาเสนอผลงาน แลกเปลี�ยนเรยีนรูภ้ายในเครอืขา่ยโรงพยาบาล 

3. รว่มแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้บัเครอืขา่ยโรงพยาบาลในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ผลงานเดน่และความภาคภูมใิจขององคก์ร: 
 

 ลาํดบัที�                     ผลงานเด่นและความภาคภูมใิจ  ปีที�ไดร้บัรางวลั 

1. ไดร้บัรางวลัระบบการใหบ้รกิารทางการแพทยฉุ์กเฉิน    อนัดบั 1 ของ
จงัหวดันครศรธีรรมราช   

ปี 2552 - 2558 

2. ไดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิุณ ระดบัดเีดน่ ในการดาํเนินโครงการโรงพยาบาล

ปลอดบุหรี� ขยายเครอืขา่ยสูชุ่มชน จาก มูลนิธริณรงคเ์พื�อการไมส่บูบหุรี� 

27 เมษายน 2555 

3. ไดร้บัรางวลัโรงพยาบาลรว่มลดโลกรอ้นระดบัเขต กรมอนามยั           13 กนัยายน 2555 

4. ไดร้บัรางวลัชมเชยนวตักรรมเพื�อการสง่เสรมิความปลอดภยัในการทาํงาน
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

23 มถิุนายน 2556 

5. ผา่นเกณฑป์ระเมนิ NCD คุณภาพระดบัดเียี�ยม ภายในจงัหวดั กรกฎาคม 2558 

6. ผา่นการรบัรองกระบวนการคุณภาพ มาตรฐาน HA ธนัวาคม 2558 

7. ไดร้บัเลอืกในนําเสนอผลงาน NCD คุณภาพ และไดร้บัรางวลัชมเชยจาก
เขตบรกิารสขุภาพที� 11 

สงิหาคม 2559 

8. เป็นตวัแทนระดบัจงัหวดั โรงพยาบาลขนาดกลาง ในการนําเสนอผลการ
ดาํเนินงาน NCD PLUS ระดบัเขตที� จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และตดิลาํดบั 1 
ใน 2 ของเขตสขุภาพที� 11 เพื�อคดัเลอืกเป็นตวัแทนในการนําเสนอผลงาน
ในระดบัประเทศ 

มถุินายน 2560 

9 ผา่นเกณฑม์าตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ ระดบัคุณภาพ ธนัวาคม 2560 

10. ผา่นเกณฑม์าตรฐาน Green & Clean Hospital ระดบัดเีดน่ มถุินายน 2561 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


