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ค าน า 

ตามท่ีกองยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ( พ.ศ. 2560-2564) และมีการขับเคล่ือนแผนมา
เป็นระยะเวลา 3 ปี ประกอบกับใน พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับ              
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ท่ีทรงรับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ              
60 พรรษา ให้อยู่ในการสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล กองยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมกับ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ( พ.ศ. 2560-2564) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการพัฒนา
โรงพยาบาลเพื่อจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง                   
(พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งแผนดังกล่าวให้ความส าคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง กรมการแพทย์ กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมก าหนดอัตราลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
และตัวช้ีวัดของแผน เพื่อมุ่งสู่ “โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีมีคุณภาพเพื่อชุมชนและเป็นต้นแบบ
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”  
 การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
เป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยยุทธศาสตร์ 1 บวก 4 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็น
โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy Hospital ) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( Prevention  Promotion & Protection Excellence ) ยุทธศาสตร์บริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ ( People Excellence ) ยุทธศาสตร์บริหาร        
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence )  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชน                            
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ( พ.ศ. 2560-2564)  ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การบูรณาการการท างานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้รับ
บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานท่ัวถึง  
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บทสรุปเสนอผู้บริหาร 

ตามท่ีโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท้ัง 11 แห่ง ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มาเป็นระยะเวลา 3 
ปี แล้ว ประกอบกับ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ท้ัง ๑๐ แห่ง เข้าอยู่
ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ซึ่งรวมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็น ๑๑ โรงพยาบาล ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิเทพรัตนเวช
ชานุกูล จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้ อัตลักษณ์
เดียวกัน คือ โรงพยาบาลท่ีเป็นมากกว่าโรงพยาบาล  “More than A Hospital” เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีมีคุณภาพเพื่อชุมชนและเป็นต้นแบบการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ 1 บวก 4 ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Hospital)  ประกอบด้วย 3 โครงการ 3 ตัวชี้วัด 

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นเลิศ (Prevention  Promotion 
& Protection Excellence) ประกอบด้วย 3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด 

3. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ  (Service Excellence)  ประกอบด้วย 2 โครงการ 12 ตัวชี้วัด 
4. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence)  ประกอบด้วย 3 โครงการ 5 ตัวชี้วัด 
5. ยุทธศาสตร์บริหารเป็น เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบด้วย 

2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด 
จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

โดยการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ ฯ พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และก ากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลชุมชมเฉลิมพระเกียรติท้ัง 11 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนในทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกลสามารถเข้าถึงและ
ได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยในปีพ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ 
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ก่อต้ังโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 ขึ้น 
รวมเป็น 10 แห่ง กระจายอยู่ตามภาคต่างๆประกอบด้วย 

๑. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี 
๓. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี 
4. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง 
๕. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวล าภู 
6.โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 
7. โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา  
8. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ  
9 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส  
10. โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง 

 โดยมีทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลแบบน าร่องด้านบริหารจัดการแนวใหม่และพัฒนาคุณภาพบริการ
เทียบเคียงระดับสากล ในรูปแบบของคณะกรรมการโรงพยาบาล  มีตัวแทนจากไตรภาคี ได้แก่ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ชุมชนและภาครัฐเข้ามาเป็นคณะกรรมการโรงพยาบาลและมีการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เป็นต้นแบบให้กับชุมชน ท้ังนี้เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง ตามหลักการของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีถือปฏิบัติร่วมกันมาในช่วงทศวรรษแรกของการพัฒนา ประกอบด้วย 

๑. ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วม 
เป็นเจ้าของ ร่วมบริหารจัดการ ร่วมดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนกิจการต่างๆของโรงพยาบาล โดยเน้นการ
บริหารท่ียึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

๒. โรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่ีท างานเช่ือมโยงสอดประสานกับองค์กรอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  

๓. ระบบบริการของโรงพยาบาลเน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว  การส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกัน
ควบคุมโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) ในระดับปฐมภูมิ และ ระดับ
ทุติยภูม ิท่ีเช่ือมโยงกับสถานีอนามัย และหน่วยบริการด้านสุขภาพอื่นๆท่ีมีในระบบ  

๔. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาท่ีหลากหลายรูปแบบ  ท้ังในและนอกโรงพยาบาล เพื่อเปิด โอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามาร่วมท างานกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบและ  

๕. มีการบริหารจัดการท่ีดี ภูมิสถาปัตย์สวยงามเป็นระเบียบ ส่ิงแวดล้อมดีและเหมาะสม อาคาร
สถานท่ีได้รับการดูแลให้สะอาด สวยงามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ท้ัง ๑๐ แห่ง  
เข้าอยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ เทพรัตนเวชชานุกูล ซึ่งรวมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ  
๖๐ พรรษา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็น ๑๑ โรงพยาบาล ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 
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ภาพที่ 1.1 แผนที่ต้ังของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 
เขตสุขภาพที ่1 
ขนาด 10 เตียง 

จ านวนเตียงจริง 10 เตียง  
 

จังหวัดสระบุร ี

เขตสุขภาพที ่4 
ขนาด 30 เตียง 

จ านวนเตียงจริง 55 เตียง  
 

จังหวัดกาญจนบุร ี

เขตสุขภาพที ่5 
ขนาด 30 เตียง 

จ านวนเตียงจริง 38 เตียง  
 

จังหวัดตรัง 

เขตสุขภาพที ่12 
ขนาด 30 เตียง 

จ านวนเตียงจริง 17 เตียง  
 

จังหวัดหนองบัวล าภ ู

เขตสุขภาพที ่8 
ขนาด 30 เตียง 
จ านวนเตียงจริง 30 เตียง  
 

จังหวัดสุรินทร์ 
เขตสุขภาพที ่9 
ขนาด 30 เตียง 
จ านวนเตียงจริง 37 เตียง  
 

จังหวัดศรีสะเกษ 

เขตสุขภาพที ่10 
ขนาด 30 เตียง 
จ านวนเตียงจริง 34 เตียง  
 

จังหวัดนราธิวาส 

เขตสุขภาพที ่12 
ขนาด 30 เตียง 
จ านวนเตียงจริง 44 เตียง  
 

จังหวัดระยอง 

เขตสุขภาพที ่6 
ขนาด 30 เตียง 
จ านวนเตียงจริง 30 เตียง  
 

รพก.วัดจันทร์ รพก.นาวัง 

รพก.เสาไห้ 

รพก.ห้วยกระเจา 

รพก.หาดส าราญ 

รพก.เขาชะเมา 

รพก.ยี่งอ 

รพก.พนมดงรัก 

รพก.เบญจลักษ์ 

จังหวัดนครราชสีมา 

เขตสุขภาพที ่9 
ขนาด 30 เตียง 
จ านวนเตียงจริง 30 เตียง  
 

รพก.พระทองค า 

จังหวัดเชียงใหม่ 
เขตสุขภาพที ่1 
ขนาด 10 เตียง 

จ านวนเตียงจริง 10 เตียง  
 

รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล 
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1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลแต่ละแห่งตาม
บริบทของพื้นท่ีโรงพยาบาล ไม่มียุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกัน จนใน พ .ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  และได้ด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
ระยะเวลา 3 ปี กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อให้การพัฒนาไปอย่างมีทิศทางร่วมกันท่ีชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที่ 2  

สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

 

2.1 การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ 
2.1.1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ในช่วง 5 ทศวรรษท่ีผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความ
มั่นคงและภาคการผลิตมีการปรับเปล่ียนข้าสู่โครงสร้างการผลิตของประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงก็ตาม  
แต่ผลการพัฒนาในช่วง 8 ปี ท่ี ผ่านมา ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ท่ี  10 
(พ.ศ. 2550-2554) เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลดลงของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิต การลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน มีการขยายตัวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.9  ซึ่ง
จะเป็นอุปสรรส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป และมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เศรษฐกิจไทยไม่
สามารถยกระดับการพัฒนาออกจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ 

กระทรวงสาธารณสุข ได้รับผลกระทบจากงบประมาณภาครัฐท่ีจัดสรรให้ลดลง ท าให้กระทรวง
สาธารณสุขต้องมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธรณสุข จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อ ไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย 
ท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) เป็นแนวทาง
การพัฒนาท่ีต้ังบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน ประยุกต์ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของโรงพยาบาล ด้วยการพัฒนาเป็น
โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 
โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ เป็นประเทศท่ีสองของ
อาเซียน รองจากสิงคโปร์ โดยประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน หรือร้อยละ 
20 ของประชากรท้ังหมด และอีก 20 ปีข้างหน้า ใน พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยจ านวน 20 ล้านคน 
หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงวัย ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพท่ีเพิ่มช้ืนตามไปด้วย 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ ตามกรอบ
การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานผู้สูงอายุ 3 S ประกอบด้วย 1) Social Participation (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม)                   
2) Social Security (ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย ) 3) Strong Health (ส่งเสริม สุขภาพให้แข็งแรง)                     
โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุและจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยาว (Long Term Care) ในชุมชน
และจัดท าแผนรายการบุคคล (care plan) พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และศาสนสถานอื่นๆ ส่งผลให้โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติต้องมีการจัดบริการ การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ต้ังแต่การป้องกัน และ  
ส่ง เสริม สุขภาพ ใน ชุมชน  การดูแลรักษาใน โรงพยาบาล และการดูแล/ฟื้ นฟู ต่อ เนื่ อ ง ใน ชุมชน 
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  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสุขภาพมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านดิจิตอล 
มีบทบาทมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ท้ังในการด้านการรักษาพยาบาลและชีวิตประจ าวัน ซึ่งจากการจัดอันดับของ 
World Economic Forum ได้จัดอันดับประเทศไทยมีความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ  
อยู่ ในอัน ดับ ท่ี  38 ในปี  2562 ดีขึ้นจากปี  2561 ท่ีประเทศไทยอยู่ ในอัน ดับท่ี  42 จากท้ังหมด 
 141 ประเทศ และจากรายงานการส ารวจมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน  
พ.ศ. 2561 พบว่า ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 77.2 ใน พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 91.5 
ใน พ .ศ . 2561  ใช้อิน เตอร์เน็ตเพิ่ มขึ้นจาก ร้อยละ 34.9 เป็น  ใน พ .ศ . 2557 เป็นร้อยละ 60.8  
ใน พ.ศ. 2561 อันแสดงถึงประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้น  
 กระทรวงสาธารณสุข น าเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน ท้ังด้าน ความสะดวกรวดเร็ว และ
ความปลอดภัย เพิ่มคุณภาพระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการเข้าถึงข้อมูลผู้รับการรักษา
สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็น Smart Hospital ตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้น โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ จึงต้องมีการน าเทคโนโลยี ดิ จิทัลและนวัตกรรมสุขภาพมาใช้ใน จัดบริการ และ                      
การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัย 
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
  2.1.4 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม  

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงอันเนื่องจากการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ 
ทรัพยากรดินเส่ือมไทรมความหลากหลายทางชีวะภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ า                        
ในอนาคต ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศจากภาวะโลกร้อน ท าให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจก                 
มากขึ้นภายใต้กระแส การแข่งขันการค้าท่ีเข้มข้น  
 รัฐบาลได้ขับเคล่ือนการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม บรรจุอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580 ) กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้รวมใจ 
รณรงค์ลดโลกร้อน ด าเนินงาน GREEN & CLAEN Hospital เป็นการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล
โดยใช้หลักการสุขาภิบาล อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN 
เพื่อให้บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  

โรงพยาบาลชุมชน เฉลิมพระเกียรติได้ด าเนินการตามนโยบาย  GREEN & CLAEN Hospital  
ร่วมกับการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว และตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2558 ให้โรงพยาบาลเทพ
รัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ด าเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ ท้ังภายในและบริเวณโรงพยาบาล 
เป็นโรงพยาบาลสีเขียว ท่ีมุ่งเน้นสภาพธรรมชาติท่ีร่มรื่น สวยงาม ลดการใช้พลังงาน แนวคิดภายใต้ช่ือ                 
“สวนธรรมชาติบ าบัดและส่ิงแวดล้อมศึกษา” โดยได้ผสมผสานแนวคิด 4 ส ได้แก่ 1. เสียง (Sound) เป็นการ
สร้างบรรยากาศจากเสียงธรรมชาติเพื่อการผ่อนคลาย 2. สังคม (Community) มุ่งเน้นความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตชุมชนท้องถิ่น ท่ีเป็นสังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน                     
3. ส่ิงแวดล้อม (Environment) ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้ังเดิมท่ีมีความเขียวขจี เป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว ช่วยเพิ่มออกซิเจน และอากาศบริสุทธิ์ในพื้น 4.สร้างความรู้ (Knowledge) การให้ความรู้เพื่อ
ก่อให้เกิดจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน ท าให้
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีเหลืออีก 10 แห่ง ต้องด าเนินการตามแนวพระราชด าริฯ ต่อไป 
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2.1.5 ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
รัฐบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัดในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน จึงท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถ

ให้บริการได้อย่างท่ัวถึง แม้ว่าจะมีการขยายจ านวนเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ผู้รับบริการมีความคาดหวังมากท่ีสุดว่า จะได้รับการบริการท่ีดีท่ีสุดของโรงพยาบาลใน ทุก ๆ 
ด้ าน  ท้ั ง ด้ านการอ าน วยความสะดวก ให้ญ าติม าดู แลได้ อย่ างเต็ ม ท่ี  การได้ รับการตรวจรักษ า                         
อย่างละเอียดถูกต้อง การให้บริการท่ีรวดเร็วทันเวลา ไม่ต้องรอคอยการให้บริการนาน  

 ปัจจุบันความต้องการของผู้รับบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโดยผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น                
จาก 219 คนต่อวัน ใน พ.ศ. 2559 เป็น 232 คนต่อวัน ใน พ.ศ. 2562 และผู้ป่วยในเฉล่ีย เพิ่มขึ้น 
จาก 20 คนต่อวัน ใน พ.ศ.2559 เป็น 21 คนต่อวัน ใน พ.ศ. 2562  และจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยนอก ร้อยละ 83.49  ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ร้อยละ 85.89  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อย่างไร 
ก็ตามโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติก็ยังต้องมีการพัฒนาการให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้น ท่ี  
เช่น โครงการ พาหมอไปหาคนไข้ ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้ท้ังในโรงพยาบาลและบริการทางไกล 
(Telehealth) เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ  
 

2.2 การเปลี่ยนแปลงภายใน 
2.2.1. สถานบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

 สถานบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีท้ังหมด 11 แห่ง 310 เตียง กระจายอยู่ใน 
เขตสุขภาพท่ี 1 4 5 6 8 10 และ12 ดังตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 จ านวนสถานบริการและจ านวนเตียงของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

เขตสุขภาพ โรงพยาบาล จ านวนเตียง 
เขตสุขภาพท่ี 1 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาด 30 เตียง 

เขตสุขภาพท่ี 1 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ขนาด 10 เตียง 
เขตสุขภาพท่ี 4 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี  ขนาด 30 เตียง 
เขตสุขภาพท่ี 5 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด

กาญจนบุรี  
ขนาด 30 เตียง 

เขตสุขภาพท่ี 6 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง  ขนาด 30 เตียง 
เขตสุขภาพท่ี 8 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

จังหวัดหนองบัวล าภู  
ขนาด 30 เตียง 

เขตสุขภาพท่ี 9 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์  ขนาด 30 เตียง 
เขตสุขภาพท่ี 9 โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

จังหวัดนครราชสีมา  
ขนาด 30 เตียง 

เขตสุขภาพท่ี 10 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ  ขนาด 30 เตียง 
เขตสุขภาพท่ี 12 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส  ขนาด 30 เตียง 
เขตสุขภาพท่ี 12 โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง  ขนาด 30 เตียง 

รวม 11 แห่ง 310 เตียง 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 
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2.2.2 จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
1) จ านวนผูป้่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 

 ในช่วง 4 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2559-2562) พบว่า ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เพิ่มขึ้นจาก219  คนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 232 คนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2562                       
โดยโรงพยาบาลท่ีมีผู้ป่วยนอกเฉล่ียน้อยกว่า 200 คนต่อวัน จ านวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล 
วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลหาดส าราญ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ขณะท่ีอีก 9 โรงพยาบาลมีจ านวนผู้ป่วยนอกเฉล่ียมากกว่า 200 คนต่อวัน ดังตารางท่ี 2.2  

ตารางที ่2.2 จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2559-2562 
(หน่วย คนต่อวัน) 

ล าดับ สถานบริการ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  

355.00 361.25 381.76 340.60 

2. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐พรรษา  

82.53 84.62 95.65 104.41 

3. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

385.80 389.38 407.61 285.90 

4. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

211.53 239.03 256.60 223 

5. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

172 191 204 214 

6. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

191.71 189.13 210.01 216.04 

7. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

210.65 224.45 238.54 227.17 

8. โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

227.89 230.91 245.16 256.88 

9. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

217.00 214 220.00 247 

10. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

214.90 238.29 254.57 274.75 

11. รงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา  
142.37 139.84 158.33 162.90 

รวม ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 11 รพ. 219.22 
 

227.45 
 

242.93 
 

232.06 
 

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 
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2) จ านวนผูป้่วยในเฉลี่ยต่อวัน 
 ในช่วง 4 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2559-2562) พบว่า ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เพิ่ มขึ้นจาก 20 คนต่อวัน ในปีงบประมาณ  2559 เป็น  21 คนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2562 
โดยโรงพยาบาลท่ีมีจ านวนผู้ป่วยในเฉล่ียมากกว่า 30 คนต่อวัน จ านวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 6 0 พรรษา และ 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขณะท่ีอีก 8 โรงพยาบาลมีจ านวนผู้ป่วยในเฉล่ียน้อยกว่า 
30 คนต่อวัน ดังตารางท่ี 2.3 

ตารางที ่2.3 จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2559-2562 
(หน่วย คนต่อวัน) 

ล าดับ สถานบริการ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  

47.14 51.32 36.42 33.61 

2. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

9.33 8.08 9.81 11.56 

3. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

30.94 29.05 41.63 22 

4. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

16.98 16.60 19.50 18 

5. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

10.06 9.69 11.95 13 

6. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

25.65 23.97 28.73 31.30 

7. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

7.86 7.59 7.92 11.01 

8. โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

18.57 17.75 17.61 24.87 

9. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

16.12 16.51 20.10 21.20 

10. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

36.19 39.17 37.33 39.40 

11. โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา  
3.39 4.62 6.06 5.96 

รวม ผู้ป่วยในเฉลี่ย 11 รพ. 20.20 20.40 21.55 21.08 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 
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3) อัตราครองเตียง 
 อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ในช่วง 4 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2559-2562) 
พบว่าอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  64.7 ใน ปีงบประมาณ
2559 เป็นร้อยละ 76 .8  ในปีงบประมาณ 2562 โดยอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชน  
เฉลิมพระเกียรติ ต่ ากว่า ร้อยละ 70 จ านวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  
60 พรรษา โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา และโรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขณะท่ีอัตราครองเตียงของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติอีก 6 โรงพยาบาล มากกว่าร้อยละ 70 ส่วนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา มีอัตราการครองเตียงสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 110.99 ในปีงบประมาณ 2562 ดังตารางท่ี 2.4 

ตารางที่ 2.4 อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2559-2562 
(หน่วย :ร้อยละ) 

ล าดับ สถานบริการ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  

78.57 85.54 60.69 56.02 

2. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

88.72 76.99 93.84 110.99 

3. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

59.69 55.84 80.05 75.29 

4. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

56.61 55.38 65.00 62.40 

5. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

33.44 32.29 39.83 46.25 

6. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

85.51 79.92 97.73 104.35 

7. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

76.64 69.84 73.45 89.17 

8. โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

69.48 65.10 68.45 82.89 

9. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

53.74 55.03 67 70.66 

10. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา  

83.43 85.96 82.19 86.54 

11. โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา  
26.32 42.21 59.60 60.34 

รวม อัตราครองเตียง 11 รพ. 64.74 64.01 71.62 76.81 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 
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2.2.3.สถานะสุขภาพของประชาชนที่อยูใ่นพืน้ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
1) สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก  
 พบว่า สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 6 อันดับแรกของประชาชนท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล 
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ .ศ. 2561 ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 31.2)  รองลงมาเป็นไข้หวัด 
(ร้อยละ 29.4) ฟันผุ (ร้อยละ 14.8)  อาหารไม่ย่อย (ร้อยละ 12.6) ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ6.4) และ
เบาหวาน(ร้อยละ5.6)  ตามล าดับ ดังภาพท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.5   

 ภาพที่ 2.1 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 6 อันดับแรกของประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2561 

 
ที่มา : รายงานการป่วย, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตารางที่ 2.5  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 6 อันดับแรกที่มารับบริการของโรงพยาบาลชุมชน 
                 เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2561  

ที่มา : รายงานการป่วย,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน,ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ร้อยละ 31.2

ร้อยละ, 29.4

ร้อยละ 14.8

ร้อยละ 12.6

ร้อยละ 6.4 ร้อยละ 5.6

ความดันโลหิตสูง ไข้หวัด ฟันผุ
อาหารไม่ย่อย ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน

ล าดับ ช่ือโรค จ านวนประชากร
ของอ าเภอท่ีเป็น

ท่ีต้ังของ
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 

11 แห่ง 

จ านวนผู้ป่วย
นอกของ

โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

อัตราผู้ป่วยนอก 
ต่อแสน

ประชากร 

ร้อยละของสาเหตุ
การป่วย 6 อันดับ
แรกที่มารับบริการ
ของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรต ิ11 แห่ง 

1 ความดันโลหิตสูง 377,015 27,606 7322.255 31.2 
2 ไข้หวัด 377,015 26,005 6897.604 29.4 
3 ฟันผุ 377,015 13,117 3479.172 14.8 
4 อาหารไม่ย่อย 377,015 11,100 2944.18 12.6 
5 ไขมันในเลือดสูง 377,015 5,639 1495.696 6.4 
6 เบาหวาน 377,015 4,958 1315.067 5.6 
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2) สาเหตุการตาย 6 อันดับแรก 
 พบว่า สาเหตุการตาย 6 อันดับแรกของประชาชนท่ีมารับบริการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
พ.ศ.2562  ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ
จราจร ความดันโลหิตสูง  หัวใจ และเบาหวาน ตามล าดับ ดังภาพท่ี 2.2 และตารางท่ี 2.6  ภาพท่ี2.2 
สาเหตุการตาย  6 อันดับแรกของประชาชนท่ีมารับบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2561 
 
ภาพที่ 2.2 สาเหตุการตาย  6 อันดับแรกของประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาลชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2561 

 
ที่มา : สถิติสาธารณสุข,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ,ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตารางที ่2.6 สาเหตุการตาย  6 อันดับแรกของประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาลชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2561  

ร้อยละ 51.9

ร้อยละ 11.6

ร้อยละ 9.7

ร้อยละ 9.7

ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 8.0

มะเร็งและเน้ืองอกทุกชนิด หลอดเลือดสมอง

อุบัติเหตุจราจร ความดันโลหิตสูง

หัวใจ เบาหวาน

ล าดับ สาเหตุการตาย จ านวน
ประชากรของ
อ าเภอท่ีเป็น

ท่ีต้ังของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 
11 แห่ง 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต

ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 
11 แห่ง 

อัตราตาย
ต่อแสน

ประชากร 

อัตราตาย
ต่อแสน

ประชากร 
(ภาพ

ประเทศ 
พ.ศ.2561) 

ร้อยละของ
สาเหตุการ

ตาย 6 
อันดับแรก

ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 
11 แห่ง 

1. มะเร็งและเนื้องอก
ทุกชนิด 

377,015 310 82.2  123.3 51.9 

2. โรคหลอดเลือด 377,015 69 18.3 47.1 11.6 



 

16 
 

ที่มา : สถิติสาธารณสุข,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ,ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.2.4 การจัดบริการ Service 8 สาขา 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) ภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการท่ีไร้รอยต่อ” ในรูปแบบของการพัฒนาระบบบริการท่ี เช่ือมโยง 
ต้ังแต่ระบบบริการระดับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิจนถึงศูนย์เช่ียวชาญระดับสูงและการพัฒนาระบบส่งต่อภายใน
เครือข่ายเพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จ ซึ่งแบ่งประเภทเป็น 3 สาขาใหญ่ ดังนี้ สาขาความเช่ียวชาญ
ระดับสูง มี 5 สาขา ได้แก่ 1) สาขาโรคหัว 2) สาขาโรคมะเร็ง 3) สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4) สาขาทารกแรกเกิด 5) 
สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ  สาขาบริการหลัก มี 8 สาขา ได้แก่ 1) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 2) 
สาขาแม่ และ เด็ ก  3) สาขาออ โธปิ ดิ ก ส์  4) สาขาสุ ขภ าพ ช่ อ งป าก  5) สาขาต า  6) สาขาไต  7)  
สาขาศัลยกรรม 8) สาขาอายุรกรรม และ สาขาบริการพื้นฐาน มี 7 สาขา ได้แก่ 1) สาขาระบบบริการปฐมภูมิและ
สุขภาพอ าเภอ 2) สาขาการดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง  3) 
สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 4) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ การจัดการ การด้ือยา 5) 
สาขาโรคไม่ติดต่อ 6) สาขายาเสพติด 7) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย ์

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดในกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมในการจัดบริการเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ตามบริบทพื้นท่ีโดยมีกรมการแพทย์ให้การสนับสนุนท้ังด้านบริการและวิชาการ เครื่องมือทางการแพทย์
ใน 8 สาขา ได้แก่ 1) สาขาตา 2) สาขาโรคไม่ติดต่อ 3) สาขาอายุรกรรม(ด้านผิวหนัง) 4) สาขาผู้สูงอายุ 5)  
การดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 6) การดูแลแบบประคับประคอง 7) สาขาสุขภาพช่องปาก 8) สาขา
แม่และเด็ก ดังนี้ 

ล าดับ สาขา โรงพยาบาล 

1 สาขาตา 1) โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2) โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
3) โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
4) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2 สาขาโรคไม่ติดต่อ (เน้นโรคไต) 1) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ  
60 พรรษา 

2) โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
3) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
4) โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5) โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
6) โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

3 สาขาอายุรกรรม (ด้านผิวหนัง) ทุกโรงพยาบาล 

สมอง 
3. อุบัติเหตุจราจร 377,015 58 15.4 25.2 9.7 
4. ความดันโลหิตสูง 377,015 58 15.4 13.1 9.7 
5. หัวใจ 377,015 54 14.3 39.4 9.0 
6 เบาหวาน 377,015 48 12.7 21.9 8.0 
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ล าดับ สาขา โรงพยาบาล 

4 สาขาผู้สูงอายุ ทุกโรงพยาบาล 
5 สาขาการดูแลระยะเปล่ียนผ่าน

ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
ทุกโรงพยาบาล 

6 สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ทุกโรงพยาบาล 
7 สาขาสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลวัดจันทร์/ โรงพยาบาลนาวัง 
8 สาขาแม่และเด็ก ทุกโรงพยาบาล 

1. สาขา ตา 
    ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งประชากรผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น มีโอกาสเกิดภาวะ
ตาบอดและสายตาเลือนรางมากขึ้น และจากการส ารวจระดับชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2556 พบวา 
ความชุกของภาวะตาบอด ร้อยละ 0.6  
 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง มี ผู้ป่วยนอกมารับบริการโรคทางตา เพิ่มขึ้น 
จาก จ านวน 14,951 ครั้ง ใน พ.ศ. 2561 เป็น 17,248 ครั้ง ใน พ.ศ. 2562 ท้ังนี้มีโรงพยาบาลชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ ท่ีมีความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์เช่ียวชาญทางตา จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งท้ัง 4 โรงพยาบาล มีจ านวน
ผู้ป่วยนอกมารับบริหารทางตา เพิ่มขึ้นจาก 7,921 ครั้ง ใน พ.ศ. 2561 เป็น 9,439 ครั้ง ใน พ.ศ. 2562   
 ปัจจุบัน โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติแห่งเดียวท่ีเป็นศูนย์
เช่ียวชาญทางตา ในปี 2562 ให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจก จ านวน 5,765 ดวง ผ่าตัดต้อเนื้อ จ านวน 1,078 ดวง 
ผ่าตัดรวม 6,843 ดวง โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์ และจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ในเขต
สุขภาพท่ี 8 ท้ังนี้ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีจะพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์เช่ียวชาญทางตาเพิ่มเติม  
อีก 3 แห่ง จะต้องประสานจักษุแพทย์ และอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเพิ่มเติม และอบรมเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อคัดกรอง และสรรหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดตา 

ตารางที่ 2.7 ผู้ป่วยนอกด้วยโรคทางตาที่มารับบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 
พ.ศ. 2559-2562 

โรงพยาบาล พ.ศ. (คร้ัง) 
2559 2560 2561 2562 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

1,008 1,010 1,046 1,525 

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5537 5566 8809 6663 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 9991 9966 9954 11,094 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

2,084 2,079 1,982 2,278 

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ  80 
พรรษา 

3371 3382 3388 4412 

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 77,284 44,709 44,516 55,320 
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โรงพยาบาล พ.ศ. (คร้ัง) 
2559 2560 2561 2562 

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

1644 1241 1477 1494 

โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

1,440 1,598 1,795 2,267 

โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ  80 
พรรษา 

8846 6631 6658 8807 

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 8819 8856 9952 11045 
โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

5589 4452 3374 3343 

รวม 117,613 114,490 114,951 117,248 
ที่มา: โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท้ัง 11 แห่ง 

2.สาขาโรคไต 
 สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง พ.ศ. 2562 
พบว่า มีผู้ป่วยมารับบริการโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน และโรคไต ดังตารางท่ี 2.8 
 สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไต พบว่า จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ัวประเทศ จ านวน ๘ ล้านคน เป็นผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายท่ีต้องการรับการรักษาด้วยการบ าบัดทดแทนไตประมาณ 1 แสนคน และมีจ านวนเพิ่มขึ้น                
15-20% ทุก ปี ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พบว่า มีผู้ป่วยโรคไตมารับบริการ จ านวนท้ังส้ิน     
28,128 ครั้ง โดยมีโรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยโรคไตไร้รอยต่อได้อย่างครบวงจร 
จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานูกล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลยี่ งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลวัดจันทร์  
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลพระทองค า
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยเน้นการคัดกรองผู้ป่วย การส่งเสริม ป้องกันโรค และการให้บริการรักษาโรค
ไตแบบไร้รอยต่อ  

ตารางที ่2.8 ผู้ป่วยนอกด้วยโรคไม่ติดต่อที่มารับบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพรเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง 
พ.ศ. 2562 

โรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (คร้ัง) 

หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

ไต DM 
control 

HT 
control 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูลฯ 

1,522 308 4,434 12,357 3,098 572 8,768 

โรงพยาบาลวัดจันทร์ 176 66 997 3,617 358 83 2,591 
โรงพยาบาลเสาไห้ 701 147 7,498 12,863 1,451 439 2,864 
โรงพยาบาลห้วยกระเจา 558 271 5,976 10,316 2,704 1,581 4,000 
โรงพยาบาลเขาชะเมา 201 97 880 2,150 357 23 80 
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โรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (คร้ัง) 

หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

ไต DM 
control 

HT 
control 

โรงพยาบาลนาวัง 1,322 443 6,817 9,886 2,824 188 1,168 
โรงพยาบาลพนมดงรัก 1,222 243 1,541 3,738 2,230 221 1,148 
โรงพยาบาลพระทองค า 1,392 460 7,715 13,881 1,244 8,589 2,780 

โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 1,368 303 20,462 8,579 12,801 20,285 8,539 
โรงพยาบาลยี่งอ 86 48 903 148 979 289 152 
โรงพยาบาลหาดส าราญ 172 144 2226 4800 92 670 2,238 
รวม 8,720 2,530 59,449 82,335 28,138 32,940 34,328 

ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 

3.สาขาอายุรกรรม (ด้านผิวหนัง) 
 สถานการณ์โรคผิวหนังในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง พบว่าผู้ป่วยนอกท่ีมารับ
บริการด้านผิวหนังเพิ่มขึ้นจาก จ านวน 19,563 ครั้ง ใน พ.ศ. 2559 เป็น 22,125 ครั้ง ใน พ.ศ. 2562  
ดังตารางท่ี 2.9 ท้ังนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 11 มีความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์เช่ียวชาญด้าน
ผิวหนัง โดยมีสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านบริการ
ให้กบับุคลากรทางการแพทย์ในพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าถึงบริการด้านโรคผิวหนัง 

ตารางที่ 2.9 ผู้ป่วยนอกด้วยโรคผิวหนังที่มารับบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพรเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง  
                พ.ศ. 2559-2562 

โรงพยาบาล พ.ศ. (คร้ัง) 
2559 2560 2561 2562 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

3,127 2,818 2,661 2,780 

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

51,106 51,141 81,237 61,222 

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 
 80 พรรษา 

91,947 92,147 92,098 11,995 

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

1,638 1,639 1,816 1,772 

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

3,933 31,021 31,110 41,290 

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

11,521 11,745 22,247 52,319 

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

12,094 12,406 12,852 12,932 
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โรงพยาบาล พ.ศ. (คร้ัง) 
2559 2560 2561 2562 

 
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

1,938 22,239 2,638 2,357 

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

8,917 61,145 61,137 81,622 

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

82,443 82,453 92,800 12,908 

โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

51,899 41,196 31,134 3,928 

รวม 119,563 119,950 221,730 222,125 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 

4. สาขาผู้สูงอายุ 
จากการท่ีประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติต้องมีการเตรียม

ความพร้อมในการดูแลผู้ สูงอายุ  ปั จจุบัน ผู้สูงอายุ ท่ี อยู่ ในพื้ น ท่ีรับ ผิดชอบ มีจ านวน 42,935 คน                           
(ร้อยละ 11.3) ของประชากรโรงพยาบาลท้ังหมด 11 แห่ง (377,015 คน) จ าแนกเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน 
1,235 คน (ร้อยละ 0.33) ผู้สูงอายุติดเตียง 331 คน  (ร้อยละ 0.09) ผู้สูงอายุติดสังคม 36,993 คน        
(ร้อยละ 9.81)  ผู้สูงอายุปกติ 10,902 คน (ร้อยละ 2.89) ท้ังนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 11 
แห่ง มีความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพกับผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ดังตารางท่ี 2.10 

ตางรางที่ 2.10 ผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 11 แห่ง 

โรงพยาบาล จ านวน 
ผู้สูงอายุ

ปกติ 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดเตียง 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดสังคม 

(คน) 

รวมจ านวน
ผู้สูงอายุ
ท้ังส้ิน 
(คน) 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

761 37 93 7,332 8,223 

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 

506 66 11 722 1,235 

โรงพยาบาลเสาไห้ เฉ ลิมพระ
เกียรติ80 พรรษา 

4,522 58 23 2,513 6,571 

โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

0 386 42 3639 4,903 

โรงพยาบาลเขาชะเมา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

131 124 8 3,552 2,725 

โรงพยาบาลนาวังเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 

533 234 79 3,546 4,600 

โรงพยาบาลพนมดงรัก -14 167 24 5,955 3,859 
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โรงพยาบาล จ านวน 
ผู้สูงอายุ

ปกติ 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดเตียง 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดสังคม 

(คน) 

รวมจ านวน
ผู้สูงอายุ
ท้ังส้ิน 
(คน) 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
โรงพยาบาลพระทองค า 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

3 51 18 1,980 6,149 

โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

346 103 27 4,773 4,030 

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

4,114 28 13 2,013 5,126 

โรงพยาบาลหาดส าราญ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

0 41 3 968 2,054 

รวม 10,902 1,235 331 36,993 42,935 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 

5.การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
สถานการณ์ผู้ป่วยระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                

11 แห่ง พบว่ามีจ านวน ผู้ป่วยระยะเปล่ียนผ่าน ผู้ป่วยกึ่ งเฉียบพ ลัน 172 คน ดังตารางท่ี  2 .11  
ท้ังนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง มีความพร้อมในการพัฒนาระบบส่งต่อ การจัดบริการเพื่อให้
ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันเข้าถึงบริการ เพื่อลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพรวมท้ังกลับสู่สังคมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ตารางที ่2.11 ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันในพืน้ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน 
                  เฉลิมพระเกียรติทั้ง 11 แห่ง 

โรงพยาบาล จ านวนผู้ป่วยระยะเปล่ียนผ่าน 
 ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (คน) 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 34 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 8 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 9 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 15 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 15 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 18 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 38 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 0 

รวม 172 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 
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6. ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และบรรเทาความทุกขทรมาน 

จากการป่วยระยะสุดท้าย สถานการณ์ผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                       
11 แห่ง พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยแบบประคับประคอง 597 คนดังตารางท่ี 2.12 ท้ังนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง มีความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล พร้อมให้
ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองให้จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ตารางที ่2.12 ผู้ป่วยระยะประคับประคองในพืน้ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                    
        11 แห่ง 

โรงพยาบาล จ านวนผู้ป่วยระยะประคับประคอง (คน) 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 
 60 พรรษา 

128 

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 6 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 18 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 18 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 11 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 65 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 31 
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 253 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 37 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 15 
โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 30 

รวม 597 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 

7.สาขาสุขภาพชอ่งปาก 
ปัญหาสุขภาพช่องฟันได้แก่ฟันผุซึ่งพบในเด็กและปัญหาโรคปริทันต์ท่ีพบในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ประชาชน

เข้าถึงบริการทันตกรรมและบริการส่งเสริมป้องกันการเข้าถึงระดับต่ าจากรายงานผลการส ารวจสภาวะ  
สุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2560 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 51.7 และเด็กอายุ 5 ปี 
ร้อยละ 78.5 มีประสบการณ์ฟันน้ านมผุ ส่วนเด็กวัยเรียนและเยาวชนอายุ 12 ปีและ 15 ปี พบว่าร้อยละ 52.3 
มีประสบการณ์การเกิดโรคฟันแท้ผุ ส าหรับผู้สูงอายุพบว่า ผู้ สูงอายุ  60 -74 ปี  สูญเสียฟัน บางส่วน 
ร้อยละ 88.3 สูญเสียฟันท้ังปาก ร้อยละ 7.2  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท้ัง 11 แห่ง มีผู้ป่วยนอกมารับบริการโรคทางช่องปาก เพิ่มข้ึนจาก 
จ านวน 50,394 ครั้ ง ใน พ .ศ. 2559 เป็น 63,372  ครั้ ง ใน พ.ศ. 2562 ดังตารางท่ี  2.13 ท้ั งนี้ 
มีโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท่ีมีความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์ One-stop dental service ท้ัง 11 แห่ง  
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ตารางที่ 2.13 ผู้ป่วยนอกด้วยโรคทางช่องปากที่มารับบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพรเกียรติ  
                  11 แห่ง พ.ศ. 2559-2562 

โรงพยาบาล พ.ศ. (คร้ัง) 
2559 2560 2561 2562 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา 

8,033 8,656 8,306 8,598 

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 52,326 52,034 82,684 62,889 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 96,420 96,566 96,376 16,330 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 14,368 15,170 16,351 16,341 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ  80 
พรรษา 31,499 31,503 31,723 41,587 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 16,244 16,307 27,005 57,151 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 16,902 17,082 17,846 17,356 
โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 15,235 26,087 26,303 26,403 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 86,614 69,097 610,651 813,662 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 824 873 9171 155 
โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 52,729 42,775 33,377 33,000 

รวม 550,394 555,550 660,793 663,372 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 

8.สาขาแม่และเด็ก 
จากการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศ ใน พ.ศ.2562 พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

ล่าช้า ร้อยละ 25 จึงต้องเร่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยค้นหาเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าเชิงรุกให้ได้รับการส่งเสริม 
กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ส าหรับสถานการณ์เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าในพื้นท่ีความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท้ัง 11 แห่ง มีจ านวนเด็ก 0-5 ปีจ านวน 14552 คน คัดกรองพัฒนาการ 
ร้อยละ  74.5 (10,843 คน จาก 14,552 คน) พบเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าท้ังหมด 1356 คน ดังตารางท่ี 
2.14 ท้ังนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท้ัง 11 แห่ง มีความพร้อมในการจัดต้ังคลินิกพัฒนาการเด็ก 
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ตารางที่ 2.14 จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
                  11 แห่ง 

โรงพยาบาล จ านวนเด็ก  
0-5 ปี ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก 
ที่คัดกรอง 

(คน) 

ร้อยละ 
ที่คัดกรอง 

จ านวนเด็ก 
ที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า (คน) 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา 

2,566 2,414 94.1 848 

โรงพยาบาลวัดจันทร์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

149 120 80.5 0 

โรงพยาบาลเสาไห้ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

733 260 35.5 3 

โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

968 949 98.0 10 

โรงพยาบาลเขาชะเมา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

659 438 66.5 79 

โรงพยาบาลนาวัง 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

1,045 950 90.9 0 

โรงพยาบาลพนมดงรัก 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

1,187 990 83.4 72 

โรงพยาบาลพระทองค า 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2,185 1,092 50.0 219 

โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

1,416 1,087 76.8 26 

โรงพยาบาลยี่งอ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2,970 1,886 63.5 92 

โรงพยาบาลหาดส าราญ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

674 657 97.5 7 

รวม 14,552 10,843 74.5 1,356 
ที่มา : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 

3.สถานการณ์ก าลังคนด้านสุขภาพ   
3.1 บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง  

ใน พ.ศ. 2562 บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง มีท้ังหมด 1,310 คน 
โดยมีแพทย์ จ านวน 97 คน ทันตแพทย์ จ านวน 40 คน เภสัชกร จ านวน  54 คน พยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 461 คน แพทย์แผนไทย จ านวน 20 คน และเจ้าหน้าท่ีวิชาชีพอื่นๆ จ านวน 764 คน หากคิดเป็น
สัดส่วนบุคลากรต่อประชากรพบว่า สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1: 3,646 สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร  
1: 8,842  สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร 1: 6550 และสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 1: 767 
ดังตารางท่ี 2.15 
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ตารางที่ 2.15 บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562 

ล าดับ สถานบริการ แพทย ์ ทันต
แพทย ์

เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ 

แพทย์
แผนไทย 

วิชาชีพ
อื่น ๆ 

รวม
ท้ังหมด 

1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา 

9 5 9 49  87 159 

2. โรงพยาบาลวัดจันทร์ 4 3 4 23 1 54 89 
3. โรงพยาบาลเสาไห้ 12 2 6 41 4 102 167 
4. โรงพยาบาลห้วยกระเจา 4 3 4 31 2 79 123 
5. โรงพยาบาลเขาชะเมา 14 1 4 37 2 70 128 
6. โรงพยาบาลนาวัง 7 6 3 30 2 68 116 
7. โรงพยาบาลพนมดงรักฯ 6 6 5 30 2 74 123 
8. โรงพยาบาลพระทองค า 11 2 3 40 1 85 142 
9. โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 4 4 7 34 2 75 126 
10. โรงพยาบาลยี่งอ 8 3 5 121 3 43 183 
11. โรงพยาบาลหาดส าราญ 6 5 5 25 2 51 94 
  รวม 97 40 54 461 20 764 1,436 
  สัดส่วน : ประชากร 11 

รพ. 
1 : 
3,646 

1 : 
8,843 

1 : 
6,550 

1 : 
767 

   

 สัดส่วน : ประชากร (ภาพ
ประเทศ)  

1 : 
1,771 

1 : 
8,472 

1 : 
4,569 

1 : 
395 

   

ที่มา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.2 ความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง 
จากผลการส ารวจความสุขของบุคคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 

ผานโปรแกรม Happinometer ระหวางวันท่ี 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 พบวาบุคลากรใน
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีค่าเฉล่ียความสุข อยูท่ีร้อยละ 62.45 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ร้อยละ 70 เมื่อจ าแนก รายมิติ พบวาด้านท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดคือ จิตวิญญาณดี  
(ร้อยละ 71) ขณะท่ี สุขภาพ เงิน ดี  ได้คะแนนน้อย ท่ี สุด(ร้อยละ  51 .96 ) ดังตาราง ท่ี  2 .16และ 
ภาพท่ี 2.3 และ 2.4  

 

ตารางที ่2.16 ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 พ.ศ.2562 
 

ล าดับ โรงพยาบาล Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Worklife 

Average 
Happy 

1. โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูลฯ 

61.4 53.5 69.1 69.8 61.1 62.3 59.8 50.5 54.2 60.2 
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ล าดับ โรงพยาบาล Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Worklife 

Average 
Happy 

2. โรงพยาบาล
วัดจันทร์ 

59.40 51.83 69.37 68.33 53.17 62.30 60.32 49.70 61.62 59.6 

3. โรงพยาบาล
เสาไห้ 

65.85 51.89 66.86 69.26 62.43 60.24 61.14 53.37 57.97 61.0 

4. โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา 

62.91 54.00 67.95 69.00 62.28 62.07 61.58 53.09 62.77 61.7 

5. โรงพยาบาล
เขาชะเมา 

62.65 55.31 68.54 68.54 61.58 62.15 64.45 52.27 63.29 62.1 

6. โรงพยาบาล
นาวัง 

57.69 48.29 70.89 70.74 56.46 60.11 65.96 44.82 58.05 59.2 

7. โรงพยาบาล
พนมดงรัก 

59.36 49.35 71.96 70.18 56.16 63.02 61.59 49.14 60.52 60.1 

8. โรงพยาบาล
พระทองค า 

62.09 54.44 69.20 70.80 67.36 60.93 64.53 53.17 58.55 62.3 

9. โรงพยาบาล
เบญจลักษ์ 

58.82 53.29 72.29 71.24 60.00 63.58 69.61 47.21 61.44 61.9 

10. โรงพยาบาล
ยี่งอ 

73.36 74.40 79.12 80.99 77.52 76.09 79.64 69.32 78.69 76.6 

11. โรงพยาบาล
หาดส าราญ 

63.66 54.26 70.15 72.13 64.22 60.85 66.67 48.99 58.00 62.1 

 รวม 11 รพ. 62.48 54.60 70.49 71.00 62.03 63.06 65.03 51.96 61.37 62.45 
ที่มา : โปรแกรม Happinometer ,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ภาพที่ 2.3 ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง พ.ศ.2562  
              จ าแนกรายมิติ 

 
ที่มา : โปรแกรม Happinometer ,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ภาพที่ 2.4 ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
             พ.ศ.2562 จ าแนกรายโรงพยาบาล 

 
ที่มา : โปรแกรม Happinometer ,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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4.ข้อมูลคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน ดังนี้  
4.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีท้ังหมด 11 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 ขึ้นไป  
จ านวน 8 แห่ง โดยอยู่ระหว่างการรักษาสถานภาพ HA ขั้นท่ี 3 จ านวน 6 แห่ง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA 
ขั้น 3 จ านวน 2 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA ขั้น 2 จ านวน 2 แห่ง  และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA ขั้น 1 
จ านวน 1 แห่ง ดังตารางท่ี2.17 และภาพท่ี 2.5 

ตารางที่ 2.17 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านมาตรฐาน HA ในแต่ละข้ัน 

ที่มา : รายงานสถานพยาบาลท่ีผ่านการรับรองเดือนธันวาคม  2562 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
 
 
 
 

ล าดับ โรงพยาบาล 
HA 

สถานะ วันรับรอง วันหมดอายุ 
1. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา 
r5 

(รักษาสถานภาพ) 
24 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 65 

2. โรงพยาบาลห้วยกระเจา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

r1 
(รักษาสถานภาพ) 

23 เม.ย. 62 22 เม.ย. 65 

3. โรงพยาบาลนาวัง 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

r1 
(รักษาสถานภาพ) 

13 ธ.ค. 59 12 ธ.ค. 62 

4. โรงพยาบาลพระทองค า 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

r1 
(รักษาสถานภาพ) 

14 ก.พ. 60 13 ก.พ. 63 

5. โรงพยาบาลเบญจลักษ์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

r1 
(รักษาสถานภาพ) 

29 ม.ค. 62 28 ม.ค. 65 

6. โรงพยาบาลยี่งอ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

r1 
(รักษาสถานภาพ) 

22 ส.ค. 60 21 ส.ค. 63 

7. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

3 24 ต.ค. 60 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

8. โรงพยาบาลพนมดงรัก 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

3 24 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 64 

9. โรงพยาบาลวัดจันทร์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2 24 พ.ย. 60 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

10. โรงพยาบาลเขาชะเมา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2 25 มิ.ย. 61 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

11. โรงพยาบาลหาดส าราญ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

1 5 เม.ย.62 4 เม.ย.63 
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ภาพที่ 2..5 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านมาตรฐาน HA  

 

ที่มา : รายงานสถานพยาบาลท่ีผ่านการรับรองเดือนธันวาคม  2562 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

4.2 การประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 6 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โรงพยาบาลเสา
ไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโรงพยาบาลเขาชะเมา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและโรงพยาบาลยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ส่วนท่ีเหลืออีก 5 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข 
(X-ray MOPH standard) จ านวน 3 แห่ง โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ส่วนท่ีเหลืออีก 8 
แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.3 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาตามมาตรฐาน GREEN 
& CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีท้ังหมด 11 แห่ง ได้รับการประเมินมาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital ผ่าน เกณฑ์  ระ ดับ ดีมาก  Plus  มี  3  แห่ ง ได้แก่  ๑ .โรงพยาบาลนาวั ง 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 3.โรงพยาบาลยี่งอ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระดับดีมาก มี 4 แห่ง ได้แก่ ๑.โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 2.โรงพยาบาลพระทองค า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 3.โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 4.โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และระดับดี มี 4 แห่ง ได้แก่ 
1.โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2.โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
3.โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4.โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ดังตารางท่ี 2.18 และภาพท่ี 2.6 
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ตารางที่  2.18  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN 
Hospital 

ล าดับ โรงพยาบาล Green & Clean ปี 2562 
ระดับ 

1. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดีมาก Plus 
2. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดีมาก Plus 
3. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดีมาก Plus 
4. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ดีมาก 
5. โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดีมาก 
6. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดีมาก 
7. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดีมาก 
8. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดี 
9. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดี 

10. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดี 
11. โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดี 

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

ภาพที่ 2.6 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN  
              Hospital 

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

5.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีท้ังหมด 11 แห่ง ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) 

ไตรมาสท่ี 4 พบว่า ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลวัดจันทร์  
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เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเสาไห้
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 1 ถึง 3 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 2.โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 3. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา และไม่ประสบวิกฤตทางการเงิน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 2.โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 3.โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 4.โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ 5.โรงพยาบาลหาดส าราญ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ดังตารางท่ี 2.19  

ตารางที ่2.19 เปรียบเทียบภาวะวิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง   
ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2559-2562 

ล าดับ โรงพยาบาล 
ภาวะวิกฤตทางการเงิน  

ไตรมาส 
4/2559 

ไตรมาส 
4/2560 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
4/2562 

1 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

7 7 1 1 

2 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

7 6 7 7 

3 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

6 7 6 6 

4 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

2 ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต 

5 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

1 ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต 

6 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

3 3 3 3 

7 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

3 3 1 1 

8 โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

ไม่มีวิกฤต 1 ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต 

9 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 

ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต 

10 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไม่มีวิกฤต 3 2 2 

11 โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

7 4 ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต 

ที่มา : รายงานการประเมินวิกฤตทางการเงิน ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2559-2562 ,กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

3.1 แนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร  
ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “.การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี 
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) เป็นแนวคิดท่ีต้ังอยู่บนรากฐาน 
ของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึง  
ถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  
จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ  
อย่างรอบคอบ  

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ส าหรับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาเป็น
โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลจะต้องมีเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ มี
ภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างความมั่นคง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ 2) ภูมิคุ้มกันด้านสังคม 3) ภูมิคุ้มกันด้าน
ส่ิงแวดล้อม และ 4) ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการตัดสินใจ ด้วย 3 ข้อ ได้แก่ พอประมาณ มี
เหตุผล และมีการกระจายภูมิคุ้มกัน 
3.2 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ ดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ                    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชด ารัสของรัชกาลท่ี 10 พระราชทาน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2560 "งานราชการนั้น คืองานของ
แผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ 
แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจาก
งานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ท่ีพึงประสงค์ 
คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป" 

พระราชด ารัสของของรัชกาลท่ี 10  เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ ท่ีโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชทุกแห่งได้จารึกบนพื้นหินแกรนิตสีด า ไว้บริเวณผนังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ความว่า  
“ทุกคนท่ีท างานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่า โรงพยาบาลนี้ก าเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่น
ปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยท่ัวราชอาณาจักรท่ีต้องการจะเห็นผู้ท่ีอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับ
ความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยท่ัวถึงเสมอหน้ากัน” 
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พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานให้โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชท้ัง 21 แห่ง ดังนี้ 

1. ดูแลประชาชนผู้ยากไร้ 
2. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

 3. น าความดี ความเก่ง ออกไปท างานด้านสุขภาพชุมชน 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2562 -2565) ได้
พิจารณาถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้
3.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ท้ังนี้ โรงพยาบาลชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการเกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ข้อ 5 และ ข้อ 6  ดังนี้  

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย  

(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจส่ิงแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 
ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ 
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

(๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ 
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทางานท่ีเป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง  
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3.3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์
ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย มีจ านวนรวม ๒๓ ฉบับ
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง  ฉบับท่ี (๑๑) ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต และ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  ท้ังนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยตรงฉบับท่ี 11 และ ฉบับท่ี 13 ดังนี้ 
 ฉบับท่ี (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยท่ีย่อยท่ีสุดเพื่อให้สามารถเป็น
พลังในการขับเคล่ือนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ฉบับท่ี (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะใน 
ทุกรูปแบบ ท่ีนาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะด้านสุขภาวะท่ีเหมาะสม การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและ 
มี คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบั ติ ใหม่และอุบั ติซ้ า ท่ี เกิดจาก 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยตรงฉบับท่ี 18 
และ ฉบับท่ี 21 ดังนี้ 
 ฉบับท่ี (18) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ให้ความส าคัญกับการคงไว้ซึ่ง
พื้นท่ีคุ้มครองได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมท้ังการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน ตลอดจนให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการป่าไม้เชิงพื้นท่ี โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการ
บุกรุกท าลายพื้น ท่ีป่า พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาองค์กรของรัฐและ  
ออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน 

ฉบับท่ี (21) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
3.3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดย 
ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องได้จัดท า
บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)รวมท้ังการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหล่ือมล้ าในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) 
ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ (10)ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา  
 กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ท่ี (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม ท้ังนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ท้ัง 11 แห่งด าเนินการภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
เกี่ยวข้องโดยตรงตามยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2, 4 ดังนี้  
 (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดี
ขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

 (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ 
การสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสีย  
ในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจากสาธารณภัย 

(6) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกันการทุจริตและธรรมาภิบาล ปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่ งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนี  
การรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
3.1.4 นโยบายรัฐบาล  
 ในรัฐบาลปัจจุบัน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและมี
ความพร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายหลัก 12 ด้าน  

กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องนโยบายรัฐบาลหลัก ๑๒ ด้าน จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4  
ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 และ ข้อ 9 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 1 ข้อ 8 และข้อ 9 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

๘. การปฏริูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ 
เพื่อสร้างคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวท่ีอบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย
ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือท่ีค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นท่ี เตรียมความ
พร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเล้ียงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการ
สาธารณะท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

น าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นท่ี

ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันท่ัวทุกพื้นท่ีรวมถึงการยกระดับไปสู่ความเช่ียวชาญในด้านการแพทย์แม่นยา 
และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืน
ทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลด
อัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมท้ังจัดให้มีส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  ท่ีเอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

๙.๒ ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะท่ีถูกต้องของ
คนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้า ท้ังระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์
ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี 

๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ให้เป็นหมอประจาบ้านควบคู่กับ
การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพให้ท่ัวถึงและครอบคลุมประชากรทุก
ภาคส่วน ลดความเหล่ือมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขใน
ชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการ
ยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
3.1.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี และส่งผลต่อการใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพของประเทศต่อไป สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพ ทัดเทียมกับนานาประเทศในเอเชีย โดยได้วางทิศทางในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพื่อ
ประชาชนสุขภาพดี” โดยมีพันธกิจ พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เป้าหมาย เพื่อประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ก าหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 3) ด้านบุคลากร เป็นเลิศ (People Excellence) 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence   
 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศท้ัง 4 ด้านของ
กระทรวงสาธารณสุขและเพิ่มเติมอีก 1 ยุทธศาสตร์ รวมเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเป็น
โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy Hospital ) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ ( Prevention  Promotion & Protection Excellence ) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ ( People Excellence ) ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance 
Excellence ) 
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ระดับของแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
พ.ศ. 2561-2580 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.เสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย ์

แผนพัฒนาฯ 12 
(2560-2564) 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

6.บริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกัน
การทุจริตและธรรมาภิบาล 

18.การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

11.การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต 

13.การเสริมสร้างให้ 
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

21.การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข 

ระยะ 20 ปี  

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection 
Excellence) 

2. บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

3. บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

4. บริหารเป็นเลิศ 
ด้วยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) 

แผนยุทธศาสตร์ 
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 

การส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค  
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

Promotion Prevention & Protection 
Excellence) 

 บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

 
บุคลากรเป็นเลิศ 

(People Excellence) 

เร่ืองบริหารเป็นเลิศ 
ด้วยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 
 (Sufficiency Economy Hospital) 

 

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขสู่แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

พระราชด าริ ร.9  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                  พระบรมราโชวาท ร.10 (๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙) 
1. ดูแลประชาชนผู้ยากไร้  
2. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง  
3. น าความดี ความเก่ง ออกไปท างานด้านสุขภาพชุมชน  
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง 

 
4.1 การประเมินศักยภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจัยภายใน (7s Mckinsey Framework) 

1.  กลยุทธ์ (Strategy) โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีการใช้แผนการพัฒนาร่วมกัน คือ 1+4  
โดยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ร่วมกับแผนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวง
สาธารณสุข (4 Excellence)  

2.  โครงสร้าง (Structure)  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจนตาม
โครงสร้างโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข 

3.  ระบบ (System) ระบบการท างานของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จะเน้นการเช่ือมโยงกับ
ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลก็มีการจัดระบบการให้บริการ
ต้ังแต่ในโรงพยาบาลถึงชุมชน และมีการน าระบบคิว มาใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อลดความแออัด 
ในโรงพยาบาลและลดเวลารอคอย  

4.  รูปแบบ (Style) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงาน เสมือนพี่น้อง ท าให้การ
ท างานในโรงพยาบาลฯ เป็นไปด้วยความเป็นกันเองและเสียสละ  

5.  การจัดการบุคคล (Staff) โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติจะมีการส่งบุคลากรทุกระดับใน 
การพัฒนาทักษะทางด้านบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการบริการเฉพาะด้านตามวิชาชีพของตนเองอยู่เป็น
ระยะ ๆ และมีการส่งบุคลากรเพื่อประกวดในรางวัลต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า เช่น องค์กรคุณธรรม รางวัลเลิศรัฐ  

6.  ทักษะ (Skill) โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ยังขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
เช่น แพทย์เฉพาะทาง นักรังสี นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 

7.  ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) มีเป้าหมายร่วมกันคือเป็นโรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน และมุ่งสู่การ
เป็นรมณียสถาน ( More than a Hospital) 
 
4.2 การวิเคราะห์องค์กร ( SWOT ANALYSIS ) 
Strengths : S 

1.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายและแผนการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อเป้าหมาย
โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชนและ มุ่งสู่การเป็นรมณียสถาน (More than a hospital) 

2.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการโรงพยาบาล 

3.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศักยภาพในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

4.  ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสามารถประสานและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 

5.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีการร่วมกันพัฒนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้การร่วมกันภายใน
เครือข่าย 11 โรงพยาบาล 

6.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีโรงพยาบาลยี่งอเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่
โรงพยาบาล Smart Hospital 
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Weaknesses : W 
1.  ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเช่น ตา ไต ทันตกรรม ฯลฯ 
2.  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีปัญหาด้านการเงิน ท าให้ส่งผลต่อการท างาน 
3.  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเกิดการพัฒนาต่อ

ยอดจากงานประจ าเพื่อแก้ปัญหาระหว่างการท างานสู่งานวิชาการและนวัตกรรม 
 
Opportunities : O 

1.  นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

2.  มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น มูลนิธิ อปท. ฯลฯ  
3.  มีระเบียบส านักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี ปฏิบัติท่ีเอื้อให้ ชุมชน ท้องถิ่น  

( อปท., พชอ.) ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพ  
 

Threats :T 
1.  ประชาชนอยู่ในพื้นท่ีทุรกันดารห่างไกลจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ การคมนาคมล าบาก 

มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการสูง จึงไม่มารับบริการ ท าให้ประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  
2.  มีการใช้ส่ือออนไลน์ในการร้องเรียนข้อมูลท่ีไม่เป็นจริงและมีผลกระทบต่อโร งพยาบาลชุมชน 

เฉลิมพระเกียรติ ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากร 
3.  ประชาชนขาดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ท าให้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

ต้องรับภาระในการรักษาและดูแลสุขภาพมากขึ้น 
4.  ความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรมอาจส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น พฤติกรรม 

การบริโภคอาหาร การอนามัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ 
5.  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ขาดความรู้ในการใช้สารเคมีท่ีถูกต้อง  ก่อให้เกิดโรคจาก 

การประกอบอาชีพมาก 
6.  สังคมท่ีผู้สูงอายุและเด็ก อาศัยอยู่ร่วมกันตามล าพังเนื่องจากวัยท างานอพยพไปท างานในเมืองใหญ่  

ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลท่ีไม่ถูกต้อง และเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย 
 

4.3 อัตลักษณ์(Identity)  
 “โรงพยาบาลที่เปน็มากกว่าโรงพยาบาล (More than A Hospital)” 

1.  เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติท่ีด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เป็นรมณียสถานโรงพยาบาล  (Pleasure Hospital) (สบายกาย สบายใจ) sound community 

environ knowledge 
3.  เป็นโรงพยาบาลท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นท่ีและชุมชน 
4.  มีบริการเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีตอบสนองต่อบริบทชุมชน 

 
4.4 วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงพยาบาลต้นแบบนวัตกรรมแห่งความพอเพียง ท่ีมีคุณภาพเพื่อชุมชน ภายในปี 2565 
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4.5 พันธกิจ (Mission) 
1.  สืบสาน รักษา และต่อยอดการด าเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
2.  บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบบริหารจัดการ และบริการเพื่อชุมชน  
3.  จัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

4.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
4.6 เป้าหมายสูงสุด  

ประชาชนสุขภาพดี : เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ประชาชนสุขภาพดี : ประชาชนมีสุขภาพดีท้ังสุขภาพกายและจิต ตลอดจนสังคมส่ิงแวดล้อม  
เจ้าหน้าท่ีมีความสุข : เจ้าหน้าท่ีมีความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล 

 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีคุณธรรม จริยธรรมและพร้อมสรรค์สร้างส่ิงดีงามสู่สังคม 
 ระบบสุขภาพยั่งยืน  : ระบบสุขภาพมีการปรับตัวอย่างสมดุล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.7 เป้าประสงค์ 
1.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม  
3.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย  

แบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.  พัฒนาหน่วยบริการทุกระดับ ผ่านการรับรองคุณภาพบริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับและ 

ผู้ให้บริการ 
5.  เป็นโรงพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
6.  บุคลากรใน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นคนดี มีคุณค่าและมีความผาสุก 
7.  เป็นโรงพยาบาลท่ีบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบริการ 
4.8 ยุทธศาสตร์ 

1.  พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Hospital) 

2.  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นเลิศ (Prevention  Promotion & Protection Excellence)  
3.  บริการเป็นเลิศ  (Service Excellence) 
4.  บุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence) 
5.  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence 

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์  
1.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรมแห่งความพอเพียงอย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี 
2.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีด าเนินการสู่รมณียสถาน (11 แห่ง) 
3.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน Smart Hospital (11แห่ง) 
4.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง 
5.  ค่าเฉล่ียความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ Happinometer (มากกว่าร้อยละ 65) 
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ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Hospital) 
เป้าประสงค์   

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติไม่ประสบภาวะวิกฤติการเงินระดับ 7 (ร้อยละ 100)  
2.  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ลดลงจากเดิม(ลดลง 

ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3.  จ านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีนวัตกรรมแห่งความพอเพียงอย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี  

(11 เรื่องต่อปี) 
กลยุทธ ์

1.  สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชด าริ 
2.  ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

โครงการ 
1.  โครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งนวัตกรรมแห่งความพอเพียง 
2.  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินของโรงพยาบาล 
3.  โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นเลิศ (Prevention  Promotion & 
Protection Excellence)   
เป้าประสงค์  

1.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ท่ีดีและเหมาะสม  
2.  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีการดูแล สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 

แบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับดีมาก plus (ร้อยละ 45) 

2.  จ านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีด าเนินการสู่รมณียสถาน 

3.  จ านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีการด าเนินการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใน  
กลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 เรื่อง (11 แห่ง)  

4.  ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภออย่างน้อย3ประเด็น(ร้อยละ 100 )  
กลยุทธ ์

1.  ส่งเสริมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2.  พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โครงการ 
1.  โครงการโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN  Hospital ) มุ่งสู่รมณียสถาน  
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2.  โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
3.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการเป็นเลิศ  (Service Excellence)   
เป้าประสงค์  

1. พัฒนาหน่วยบริการทุกระดับ ผ่านการรับรองคุณภาพบริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับและ 
ผู้ให้บริการ 

2. เป็นโรงพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีตอบสนองความต้องการ ของชุมชน 
ตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ท่ีได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน  
1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  

(HA) ขั้นที่ 3 (ร้อยละ 100) 
1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ร้อยละ 100) 
1.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย(ร้อยละ 100) 
1.4 ร้อยละรพ.สต.ท่ีอยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพรพ.สต.ติดดาว (ร้อยละ 80)  
2.  ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศุนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางไปเป็นตามเป้าหมาย 

ท่ีก าหนด( 8 สาขา) ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตา  

1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์เช่ียวชาญทางตาเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 

2. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ 75) 
3. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน  30 วัน        

 (2) ไต (NCD) 
1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีระบบบริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อท่ี

เป็นเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 100) 
2. มีคลินิกชะลอไตเส่ือม (CKD Clinic)  
3. มีหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic) 

 (3) ผิวหนัง 
ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์เช่ียวชาญทางผิวหนังเป็นไปตามเป้าหมาย 

ท่ีก าหนด  (ร้อยละ 100) 
 (4)  ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  (palliative care)  

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 100) 

 (5)  การดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน 
1.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีการพัฒนาระบบส่งต่อ บริการ และการ

เข้าถึงของผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 100) 
2. ผู้ป่วยมีความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตาม barthel index มากกว่า 75 คะแนน 

ร้อยละ 60 
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3. ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันได้การฟื้นฟูภายในระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 80 
 (6) ผู้สูงอายุ  

1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ดูแลสูงอายุ เป็นไปตามเป้าหมาย  
ท่ีก าหนด(ร้อยละ 100 ) 

2. ผู้สูงอายุท่ีส่งต่อทุกรายได้รับการการคัดกรองการประเมิน CGA 
3. ผู้สูงอายุในคลินิกได้รับการดูแลประเมิน Comprehensive Geriatric Assessment ร้อยละ 60 
4. ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการบริการในคลินิก มีความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพิ่มขึ้น/คงไว้ 

ในระดับท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐  
 (7)  ทันตกรรม  

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ One-stop dental service  
เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีก าหนด (ร้อยละ 100) 

 (8) พัฒนาการเด็ก 
1. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิกพัฒนาการเด็กเป็นไปตามเป้าหมาย 

ท่ีก าหนด (ร้อยละ 100) 
2. เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 

กลยุทธ ์
1.  พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ 
2.  พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล 

โครงการ 
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 

 1.1  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติตามมาตรฐาน HA  
 1.2  โครงการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.3  โครงการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.4  โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว เครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

2.  โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย 
 2.1  โครงการพัฒนาศูนย์เช่ียวชาญทางตาของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 2.2  โครงการพัฒนาศูนย์เช่ียวชาญทางไตของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 2.3  โครงการพัฒนาศูนย์เช่ียวชาญทางผิวหนังของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 2.4  โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 2.5  โครงการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 2.6  โครงการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 2.7  โครงการ One-stop dental serviceของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
 2.8  โครงการพัฒนาคลินิกพัฒนาการเด็ก ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence)   
เป้าประสงค์  

บุคลากรใน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นคนดี มีคุณค่าและมีความผาสุก 
ตัวชี้วัด 

ค่าเฉล่ียความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ Happinometer (มากกว่าร้อยละ 65) 
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กลยุทธ ์
ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีท้ังสุขภาพท่ีดีและมีความสุขในการท างาน (Happy People  Happy 

Workplace Happy Teamwork) 

โครงการ 
โครงการสร้างความสุขให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   

เป้าประสงค์  
เป็นโรงพยาบาลท่ีบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบริการ  

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด  

อย่างน้อย 1 แห่ง  
2. จ านวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน Smart Hospital  

กลยุทธ ์
1. เสริมสร้างศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
2. พัฒนาโรงพยาบาลรองรับ smart hospital 

โครงการ 
1.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม 
2.โครงการ Smart Hospital 
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บทที่ 5 

แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏบิัตกิาร (Template 6 Building Blocks) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Hospital) 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการ
หนึ่ง
หน่วยงาน 
หนึ่ง
นวัตกรรม
แห่งความ
พอเพียง 

 

เป้าหมาย 
 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติมีนวัตกรรมแห่งความ
พอเพียงอย่างน้อย 
 1 เรื่อง/แห่ง/ปี 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีนวัตกรรม
แห่งความพอเพียงอย่าง
น้อย 
 1 เรื่อง/แห่ง/ปี 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีนวัตกรรมแห่ง
ความพอเพียงอย่างน้อย 
 1 เรื่อง/แห่ง/ปี 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1. ค้นหานวัตกรรมแห่ง
ความพอเพียงภายใน
หน่วยงานหรือภายนอก
หน่วยงาน 

2. ด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกนวัตกรรมแห่ง
ความพอเพียง 

3. ด าเนินการน านวัตกรรม
แห่งความพอเพียงท่ี
ได้รับการคัดเลือกไป
ทดลองใช้กับหน่วยงาน
หรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. ด าเนินการเผยแพร่
นวัตกรรม 
แห่งความพอเพียงไปยัง
หน่วยงานภายนอกและ
ชุมชน 

1. ค้นหานวัตกรรมแห่ง
ความพอเพียง 
ภายในหน่วยงานหรือ
ภายนอกหน่วยงาน 

2. ด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกนวัตกรรม
แห่งความพอเพียง 

3. ด าเนินการน า
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียงท่ีได้รับการ
คัดเลือกไปทดลองใช้
กับหน่วยงานหรือ
ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. ด าเนินการเผยแพร่
นวัตกรรมแห่ง 
ความพอเพียงไปยัง
หน่วยงานภายนอก
และชุมชน 

1. ค้นหานวัตกรรมแห่ง
ความพอเพียงภายใน
หน่วยงานหรือภายนอก
หน่วยงาน 

2. ด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกนวัตกรรมแห่ง
ความพอเพียง 

3. ด าเนินการน า
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียงท่ีได้รับการ
คัดเลือกไปทดลองใช้
กับหน่วยงานหรือ
ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. ด าเนินการเผยแพร่
นวัตกรรม 
แห่งความพอเพียงไป
ยังหน่วยงานภายนอก
และชุมชน 

: Health 
Workforce 

1. เจ้าหน้าทุกคนใน
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

1. เจ้าหน้าทุกคนใน
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

1. เจ้าหน้าทุกคนใน
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 



 

46 
 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

: IT ระบบการบันทึกและ
การจัดท านวัตกรรม 

ระบบการบันทึกและ
การจัดท านวัตกรรม 

ระบบการบันทึกและ
การจัดท านวัตกรรม 

: Drugs 
&Equipment 

- วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
การจัดท านวัตกรรม 

-วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการ
จัดท านวัตกรรม 

-วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการ
จัดท านวัตกรรม 

: Financing 1. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

2. งบเงินบ ารุง 

1. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

2. งบเงินบ ารุง 

1. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

2. งบเงินบ ารุง 
: 
Governance 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

ตัวชี้วัด จ านวนโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ มี
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียงอย่างน้อย 1 เรื่อง/
แห่ง/ปี  (11 เรื่องต่อปี)  

จ านวนโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มี
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียงอย่างน้อย 1 
เรื่อง/แห่ง/ปี  (11 เรื่องต่อ
ปี) 

จ านวนโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ มี
นวัตกรรมแห่งความพอเพียง
อย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง/ปี 
(11 เรื่องต่อปี) 

หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ท้ัง 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด /อปท 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/อปท 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/อปท 

 
โครงการ ระยะ

ด าเนินการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2.โครงการ
สร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ด้านการเงิน
ของ 
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 

 

เป้าหมาย 
 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ไม่ประสบ
ภาวะวิกฤติการเงินระดับ 
7  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ไม่ประสบ
ภาวะวิกฤติการเงินระดับ 
7 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ไม่ประสบ
ภาวะวิกฤติการเงินระดับ 
7 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.  การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง 
2.  พัฒนาระบบบัญชี 
3.  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลังและด้านหลักประกัน
สุขภาพ 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารด้านการเงินการ
คลัง 
5. ติดตาม ก ากับ 

1.  การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง 
2.  พัฒนาระบบบัญชี 
3.  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลังและด้าน
หลักประกันสุขภาพ 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารด้านการเงิน
การคลัง 

5. ติดตาม ก ากับ 

1.  การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง 
2.  พัฒนาระบบบัญชี 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเงินการคลังและ
ด้านหลักประกันสุขภาพ 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารด้านการเงินการคลัง 
5. ติดตาม ก ากับ เครื่องมือ
ประเมิน 
   ประสิทธิภาพทางการเงิน 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพทางการเงิน 
วางระบบ 
เฝ้าระวัง 

เครื่องมือประเมิน 
   ประสิทธิภาพทาง
การเงิน วางระบบ   
   เฝ้าระวัง 

วางระบบ   
   เฝ้าระวัง 

: Health 
Workforce 

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ  

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 

: IT 1.  ระบบฐานข้อมูล
ผู้รับบริการ 
2.  โปรแกรมบันทึกทาง
การเงิน การคลัง 
3.  ระบบเรียกเก็บตาม
กองทุนต่างๆ 
ระบบประเมิน
ประสิทธิภาพทางการเงิน 

1.  ระบบฐานข้อมูล
ผู้รับบริการ 
2.  โปรแกรมบันทึกทาง
การเงิน การคลัง 
3.  ระบบเรียกเก็บตาม
กองทุนต่างๆ 
4.  ระบบประเมิน
ประสิทธิภาพทางการเงิน 

1.  ระบบฐานข้อมูล
ผู้รับบริการ 
2.  โปรแกรมบันทึกทาง
การเงิน การคลัง 
3.  ระบบเรียกเก็บตาม
กองทุนต่างๆ 
4.  ระบบประเมิน
ประสิทธิภาพทาการเงิน 

: Drugs 
&Equipment 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

: Financing งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบเหมาจ่ายรายหัว 
งบเงินบ ารุง  

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
งบเหมาจ่ายรายหัว 
งบเงินบ ารุง 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
งบเหมาจ่ายรายหัว 
งบเงินบ ารุง 

: 
Governance 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง  

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
เฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง  

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
เฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง  

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ  
ไม่ประสบภาวะวิกฤติ
การเงินระดับ 7  
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ  
ไม่ประสบภาวะวิกฤติ
การเงินระดับ 7 
 (ร้อยละ 100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ ไม่ประสบ
ภาวะวิกฤติการเงินระดับ 7  
(ร้อยละ 100) 

หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 
 ท้ัง 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 
 ท้ัง 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 
 ท้ัง 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานเขตสุขภาพ 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานเขตสุขภาพ 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานเขตสุขภาพ 
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โครงการ ระยะ

ด าเนินการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3.โครงการ
ลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธาร 
ณูปโภคของ
โรงพยาบาล 
  

เป้าหมาย 
 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ลดลงจาก
เดิม ร้อยละ 5 ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1. ก าหนดนโยบายใน 
การส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด 

  และมีประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์การใช้  

งบประมาณ 
   ด้านสาธารณูปโภค

ประจ าปี 
3. จัดท าแผนการใช้

งบประมาณ 
   ด้านสาธารณูปโภค

ประจ าปี 
4. ก าหนดมาตรการใน

การควบคุมและ
ตรวจสอบค่า
สาธารณูปโภคให้
เป็นไปตามแผน 

5. พัฒนาระบบและ
กลไกการควบคุม
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

  ด้านสาธารณูปโภค 
6. สร้างจิตส านึกใน   

การประหยัด
พลังงานและ
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 
 
 

1. ก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริม 

   การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด 

   และมีประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์การใช้

งบประมาณ 
    ด้านสาธารณูปโภค

ประจ าปี 
3. จัดท าแผนการใช้

งบประมาณ 
    ด้านสาธารณูปโภค

ประจ าปี 
4. ก าหนดมาตรการใน

การควบคุมและ
ตรวจสอบค่า
สาธารณูปโภคให้
เป็นไปตามแผน 

5. พัฒนาระบบและกลไก
การควบคุมติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

    ด้านสาธารณูปโภค 
6. สร้างจิตส านึกในการ

ประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 

 

1. ก าหนดนโยบายใน
การส่งเสริม 

    การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด 

    และมีประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์การใช้

งบประมาณ 
    ด้านสาธารณูปโภค

ประจ าป ี
3. จัดท าแผนการใช้

งบประมาณ 
    ด้านสาธารณูปโภค

ประจ าป ี
4. ก าหนดมาตรการใน

การควบคุมและ
ตรวจสอบค่า
สาธารณูปโภคให้
เป็นไปตามแผน 

5. พัฒนาระบบและ
กลไกการควบคุม
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

    ด้านสาธารณูปโภค 
6. สร้างจิตส านึกในการ

ประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

: Health 
Workforce 

1. คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/
เจ้าหน้าท่ีการเงิน /
เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 

4. งานช่างเทคนิค 
 

1. คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 

3. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/
เจ้าหน้าท่ีการเงิน /
เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 

4. งานช่างเทคนิค 

1. คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3 .เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/
เจ้าหน้าท่ีการเงิน /
เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 

4.งานช่างเทคนิค 

: IT โปรแกรมบันทึก
ข้อมูลสาธารณูปโภค
ประจ าปี 
 

โปรแกรมบันทึกข้อมูล
สาธารณูปโภคประจ าปี 

โปรแกรมบันทึกข้อมูล
สาธารณูปโภคประจ าปี 

: Drugs 
&Equipment 

1.  โปรแกรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การเงิน 

2.  พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  

3. ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ  

1. โปรแกรมการจัดซื้อจัด
จ้างและการเงิน 

2.  พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  

3. ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ 

1. โปรแกรมการจัดซื้อจัด
จ้างและการเงิน 
2. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
3. ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ 

: Financing งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
งบเงินบ ารุง 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
งบเงินบ ารุง 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
งบเงินบ ารุง 

: 
Governance 

1. คณะกรรมการการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2. คณะกรรมการ
ควบคุมและ
ตรวจสอบด้าน
สาธารณูปโภค 

1. คณะกรรมการการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2. คณะกรรมการควบคุม
และตรวจสอบด้าน
สาธารณูปโภค 

1. คณะกรรมการการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. คณะกรรมการควบคุม
และตรวจสอบด้าน
สาธารณูปโภค 

ตัวชี้วัด ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ลดลงจาก
เดิม (ลดลงร้อยละ 5 
ต่อปี) 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ลดลงจากเดิม 
(ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี) 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ลดลงจากเดิม 
(ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี) 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
 ท้ัง 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
 ท้ัง 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
 ท้ัง 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
อปท 
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  
ภาคเอกชน 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
อปท 
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ภาคเอกชน 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
อปท 
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ภาคเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้ริโภคทีเ่ปน็เลศิ (Prevention  
Promotion & Protection Excellence) 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
โรงพยาบาล
สีเขียว ( 
GREEN  
Hospital )  
สู่รมณีย
สถาน 
  
 

เป้าหมาย 
1. โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ทุก
แห่งได้รับ
มาตรฐาน 
Green & 
Clean 
Hospital 
ระดับดีมาก 
Plus  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ผ่าน
มาตรฐาน Green & 
Clean Hospital ระดับ
ดีมาก  Plus จ านวน 5 
โรงพยาบาล  
(เป้าหมายปี 2563 
รพก.นาวัง รพก. 
ยี่งอ รพก.พนมดงรัก 
รพ.เทพรัตนฯ รพก.
ห้วยกระเจา) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ ผ่านมาตรฐาน Green 
& Clean Hospital ระดับดี
มาก Plus จ านวน 7 
โรงพยาบาล  
(เป้าหมายปี 2564  รพก.
นาวัง  
รพก.ยี่งอ รพก.พนมดงรัก 
รพ.เทพรัตนฯ รพก.ห้วย
กระเจา รพก.พระทองค า 
รพก.เบญจลักษณ์) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติทุกแห่ง ผ่าน
มาตรฐาน Green & Clean 
Hospital ระดับดีมาก Plus  
(เป้าหมายปี 2565 จ านวน 
11โรงพยาบาล ) 

2. โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 
เป็น
โรงพยาบาลสี
เขียว  
สู่รมณียสถาน  
(สวนธรรมชาติ
บ าบัดและ
ส่ิงแวดล้อม
ศึกษา ตาม
แนวคิด 4 ส 
เสียง สังคม 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ เป็น
โรงพยาบาลสีเขียว สู่
รมณียสถาน จ านวน 4 
โรงพยาบาล 
(เป้าหมายปี 2563 
รพ.เทพรัตนฯ รพก.นา
วัง รพก. ยี่งอ รพก.พ
นมดงรัก) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เป็นโรงพยาบาลสี
เขียว สู่รมณียสถาน จ านวน 
7 โรงพยาบาล   
(เป้าหมายปี 2564  รพก.นา
วัง  
รพก.ยี่งอ รพก.พนมดงรัก 
รพ.เทพรัตนฯ รพก.ห้วย
กระเจา รพก.พระทองค า 
รพก.เบญจลักษณ์) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 
ทุกแห่ง เป็นโรงพยาบาลสี
เขียว สู่รมณียสถาน 
(เป้าหมายปี 2565 จ านวน 
11โรงพยาบาล ) 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ส่ิงแวดล้อม 
และสร้าง
ความรู้) 
มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1. พัฒนา
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน Green & 
Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus 
2. พัฒนา
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพื้นท่ี 
3. พัฒนาตาม
มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม 
4. พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่
หน่วยงานอื่นและ
ชุมชน 
5. ออกแบบจัด
กิจกรรม 4  ส ใน
โรงพยาบาล
เป้าหมาย (เสียง 
สังคมส่ิงแวดล้อม 
สร้างความรู้)  
6. บูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อ
จัดท าแนวทางการ
ลดใช้พลังงาน และ
เพิ่มการใช้พลังงาน
ทดแทน 
7. พัฒนา

1. พัฒนาโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน Green & Clean 
Hospital ระดับดีมาก 
Plus 
2. พัฒนาโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 
3.  พัฒนาตามมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม 
4. พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่หน่วยงานอื่นและ
ชุมชน 
5. ออกแบบจัดกิจกรรม 4 
ส ในโรงพยาบาลเป้าหมาย 
(เสียง สังคมส่ิงแวดล้อม 
สร้างความรู้)  
6. บูรณาการกับหน่วยงาน
อื่น เพื่อจัดท าแนวทางการ
ลดใช้พลังงาน และเพิ่มการ
ใช้พลังงานทดแทน 
7. พัฒนาโรงพยาบาลสู่
รมณียสถานเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอื่นและชุมชน  

1. พัฒนาโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน Green & 
Clean Hospital ระดับดี
มาก Plus 
2. พัฒนาโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพื้นท่ี 
3. พัฒนาตามมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม 
4. พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่หน่วยงานอื่น
และชุมชน 
5. ออกแบบจัดกิจกรรม 
4 ส ในโรงพยาบาล
เป้าหมาย (เสียง สังคม
ส่ิงแวดล้อม สร้างความรู้)  
6. บูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อจัดท า
แนวทางการลดใช้
พลังงาน และเพิ่มการใช้
พลังงานทดแทน 
7. พัฒนาโรงพยาบาลสู่
รมณียสถานเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอื่นและชุมชน 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โรงพยาบาลสู่รมณีย
สถานเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอื่นและ
ชุมชน  

 
: Health 
Workforce 

1. คณะกรรมการทีม
การบริหาร
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย  

2. งานอาชีวอนามัย 
3. กลุ่มงานโภชนา

ศาสตร์ 

๑. คณะกรรมการทีมการ
บริหารส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย  

๒. งานอาชีวอนามัย 
๓. กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ 

1. คณะกรรมการทีมการ
บริหารส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย  
2.งานอาชีวอนามัย 
3.กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ 

: IT 1. ระบบรายงานข้อมูล 
2. ตลาดนัดสีเขียว
ออนไลน ์

1. ระบบรายงานข้อมูล 
2. ตลาดนัดสีเขียวออนไลน์ 

1. ระบบรายงานข้อมูล 
2. ตลาดนัดสีเขียว
ออนไลน ์

: Drugs 
&Equipment 

- วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
มาตรฐาน Green & 
Clean Hospital ระดับ
ดีมาก Plus 
-เครื่องมืออุปกรณ์
ส าหรับสวนธรรมชาติ
บ าบัดและส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 

- วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
มาตรฐาน Green & Clean 
Hospital ระดับดีมาก Plus 
-เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับ
สวนธรรมชาติบ าบัดและ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา 

- วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
มาตรฐาน Green & Clean 
Hospital ระดับดีมาก Plus 
-เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับ
สวนธรรมชาติบ าบัดและ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง  
3.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง  
3.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง  
3.งบสนับสนุนอื่นๆ 

: 
Governance 

1. คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
2. ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
3. ศูนย์อนามัยเขต  

1. คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
2. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
3. ศูนย์อนามัยเขต 

1. คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
2. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
3. ศูนย์อนามัยเขต 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ท่ีพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & 

1. ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท่ี
พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับดี

1. ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ท่ี
พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับดี
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก plus (ร้อย
ละ 45) 
2. จ านวนโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ี
ด าเนินการสู่รมณียสถาน
(4 แห่ง) 

มาก plus(ร้อยละ 64) 
2. จ านวนโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติท่ีด าเนินการ
สู่รมณียสถาน(7แห่ง) 

มาก plus (ร้อยละ 100) 
2. จ านวนโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ี
ด าเนินการสู่รมณียสถาน
(11แห่ง) 

หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 
 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.กรมอนามัย 
2.กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
3.กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพรรณพืช  
4.กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
5.ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
6.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.กรมอนามัย 
2.กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
3.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพรรณพืช  
4.กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
5.ส านักงานบริหารกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
6.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.กรมอนามัย 
2.กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
3.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพรรณพืช  
4.กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
5.ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน 
6.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
โครงการ ระยะ

ด าเนินการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. 
โครงการ
ส่งเสริม

ความรู้รอบ
ด้าน

สุขภาพใน
กลุ่มปกติ
และกลุ่ม

เส่ียงต่อโรค

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ มีการ
ด าเนินการสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพใน
กลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
อย่างน้อย 
1 เรื่องต่อโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ มีการด าเนินการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
กลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง อย่างน้อย 1 
เรื่องต่อโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ มีการด าเนินการ
สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในกลุ่มปกติและ
กลุ่มเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
โรงพยาบาล 

มาตรการ 1. จัดต้ังคณะท างาน 1. จัดต้ังคณะท างาน 1. จัดต้ังคณะท างาน 



 

54 
 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

Health literacy 
2. ศึกษา วิเคราะห์

ข้อมูลปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพ
และจัดท าส่ือในการ
สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

3. วางแผนและ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

4. ด าเนินกิจกรรมตาม
แผน  

5. ประเมินผล/
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

Health literacy 
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
และจัดท าส่ือในการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
3. วางแผนและออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน  
5. ประเมินผล/ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

Health literacy 
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
และจัดท าส่ือในการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
3. วางแผนและออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
4. ด าเนินกิจกรรมตาม
แผน  
5. ประเมินผล/ปรับปรุง
การด าเนินงาน 

: Health 
Workforce 

1.กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
2.ภาคีเครือข่าย 
ประชาชนในพื้นท่ี 

1.กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์รวม 
2.ภาคีเครือข่าย ประชาชน
ในพื้นท่ี 

1.กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
2.ภาคีเครือข่าย 
ประชาชนในพื้นท่ี 

: IT 1. ระบบข้อมูล 43 
แฟ้ม  

2. โปรแกรม
ประมวลผล Health 
literacy 

1.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม  
2.โปรแกรมประมวลผล 
Health literacy 

1.ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม  
2.โปรแกรมประมวลผล 
Health literacy 

: Drugs 
&Equipment 

-แบบประเมิน Health 
literacy 

แบบประเมิน Health 
literacy 

แบบประเมิน Health 
literacy 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบประมาณเหมา
จ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง  
4.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบประมาณเหมาจ่ายราย
หัว 
3.งบเงินบ ารุง  
4.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบประมาณเหมาจ่าย
รายหัว 
3.งบเงินบ ารุง  
4.งบสนับสนุนอื่นๆ 

: 
Governance 

1.คณะท างานโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
2.คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 
3.ส านักงานสาธารสุข

1.คณะท างานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
2.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
3.ส านักงานสาธารสุข

1.คณะท างานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
2.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
3.ส านักงานสาธารสุข
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ด าเนินการ 
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จังหวัด จังหวัด จังหวัด 

ตัวชี้วัด 
คุณภาพ 

จ านวนของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
มีการด าเนินการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มปกติและกลุ่ม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
อย่างน้อย 1 เรื่อง(11 
แห่ง) 

จ านวนของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ มีการ
ด าเนินการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติและ
กลุ่มเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
อย่างน้อย 1 เรื่อง(11 แห่ง) 

จ านวนของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มี
การด าเนินการสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่ม
ปกติและกลุ่มเส่ียงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 
เรื่อง(11 แห่ง) 

หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 11 
แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ภาคีเครือข่าย 
2.ประชาชนในพื้นท่ี 
3.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
4.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.ภาคีเครือข่าย 
2.ประชาชนในพื้นท่ี 
3.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
4.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.ภาคีเครือข่าย 
2.ประชาชนในพื้นท่ี 
3.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
4.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
โครงการ ระยะ

ด าเนินการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3. 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิตระดับ
อ าเภอ 

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภออย่าง
น้อย 3 ประเด็นต่อ
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติมีผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภออย่างน้อย 3 
ประเด็นต่อโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
อย่างน้อย 3 ประเด็นต่อ
โรงพยาบาล 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 
2. ประชุม ทบทวน
คัดเลือกประเด็นปัญหา
ตามบริบทของพื้นท่ีท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 3 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 
2. ประชุม ทบทวนคัดเลือก
ประเด็นปัญหาตามบริบท
ของพื้นท่ีท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 3 
ประเด็น 
3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 
2. ประชุม ทบทวน
คัดเลือกประเด็นปัญหา
ตามบริบทของพื้นท่ีท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 3 ประเด็น 
3. แต่งต้ัง
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ประเด็น 
3. แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอในการ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามแผน 
พชอ.3 ประเด็น 
5. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง 
โดยการประเมินของผู้
เยี่ยมระดับจังหวัดและ
เขตสุขภาพ 
6.สรุปผลและมี
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามแผน พชอ.
3 ประเด็น 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแนวทาง โดยการ
ประเมินของผู้เยี่ยมระดับ
จังหวัดและเขตสุขภาพ 
6.สรุปผลและมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา 

คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
ในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามแผน 
พชอ.3ประเด็น 
5. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง 
โดยการประเมินของผู้เยี่ยม
ระดับจังหวัดและเขต
สุขภาพ 
6.สรุปผลและมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา 

: Health 
Workforce 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

: IT ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ในพื้นท่ีท้ัง 3 ประเด็น 

ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาใน
พื้นท่ีท้ัง 3 ประเด็น 

ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาใน
พื้นท่ีท้ัง 3 ประเด็น 

: Drugs 
&Equipment 

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
2. คู่มือประกอบการ
พิจารณาระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
3. คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นท่ี พ.ศ.2561 
2. คู่มือประกอบการ
พิจารณาระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นท่ี พ.ศ.2561 
3. คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นท่ี พ.ศ. 2561 

1. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นท่ี พ.ศ.2561 
2. คู่มือประกอบการ
พิจารณาระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นท่ี พ.ศ.2561 
3.คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นท่ี พ.ศ. 2561 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ระดับพื้นท่ี พ.ศ. 
2561 
4.แนวทางการประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (UCCARE) 

4. แนวทางการประเมิน
คุณภาพการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ(UCCARE) 

4. แนวทางการประเมิน
คุณภาพการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ
(UCCARE) 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบประมาณเหมาจ่าย
รายหัว 
3.งบเงินบ ารุง  
4.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบประมาณเหมาจ่ายราย
หัว 
3.งบเงินบ ารุง  
4.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบประมาณเหมาจ่าย
รายหัว 
3.งบเงินบ ารุง  
4.งบสนับสนุนอื่นๆ 

: 
Governance 

1. คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
2. คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอในการ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
2. คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอใน
การขับเคล่ือนการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
2. คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ท่ีมีผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภออย่าง
น้อย 3 ประเด็น (ร้อย
ละ 100 ) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีมีผล
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภออย่างน้อย 3 
ประเด็น (ร้อยละ 100 ) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติท่ีมี
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภออย่างน้อย 3 
ประเด็น (ร้อยละ 100 ) 

หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 
2.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 

1.ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 
2.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 

1.ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 
2.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3  บรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence) โครงการ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ รพก. 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
ตาม
มาตรฐาน 
HA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป้าหมาย 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการ
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 
3(จ านวน 11 แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการ
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 
3(จ านวน 11 แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
ขั้นที่ 3(จ านวน 11 แห่ง) 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.สร้างความต่ืนตัวให้
บุคลากรรู้จักกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ  
2.สนับสนุนด้าน
วิชาการแก่บุคลากร 
3.สร้างระบบทีมพี่เล้ียง
ในการพัฒนาระบบงาน
คุณภาพของ
โรงพยาบาล 
4.ประสานงานกับ
เครือข่ายงานคุณภาพ
ระดับจังหวัด 
5.ตรวจประเมิน รับรอง
คุณภาพโดยหน่วยงาน
ภาพนอก 

1.สร้างความต่ืนตัวให้
บุคลากรรู้จักกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ  
2.สนับสนุนด้านวิชาการ
แก่บุคลากร 
3.สร้างระบบทีมพี่เล้ียง
ในการพัฒนาระบบงาน
คุณภาพของโรงพยาบาล 
4.ประสานงานกับ
เครือข่ายงานคุณภาพ
ระดับจังหวัด 
5.ตรวจประเมิน รับรอง
คุณภาพโดยหน่วยงาน
ภาพนอก 

1.สร้างความต่ืนตัวให้
บุคลากรรู้จักกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ  
2.สนับสนุนด้านวิชาการ
แก่บุคลากร 
3.สร้างระบบทีมพี่เล้ียงใน
การพัฒนาระบบงาน
คุณภาพของโรงพยาบาล 
4.ประสานงานกับ
เครือข่ายงานคุณภาพ
ระดับจังหวัด 
5.ตรวจประเมิน รับรอง
คุณภาพโดยหน่วยงาน
ภาพนอก 

: Health 
Workforce 

ทีมน าด้านคุณภาพ ทีมน าด้านคุณภาพ ทีมน าด้านคุณภาพ 

: IT 
 

Social media Social media Social media 

: Drugs 
&Equipmen
t 

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพ 
2.คู่มือการใช้มาตรฐาน 
HA  

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพ 
2.คู่มือการใช้มาตรฐาน HA  

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพ 
2.คู่มือการใช้มาตรฐาน HA  

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง 
3.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง 
3.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง 
3.งบสนับสนุนอื่น 

: 
Governanc
e 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 
3 (ร้อยละ 100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 
3 (ร้อยละ 100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่าน
การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 
(ร้อยละ 100) 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล 
2.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

1.สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 
2.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

1.สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 
2.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

2.โครงการ
พัฒนาและ
รับรอง
ห้องปฏิบัติก
ารทางการ
แพทย์ 
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการ
รับรองคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 
ตามมาตรฐาน LA (11 
แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการ
รับรองคุณภาพการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
ตามมาตรฐาน LA (11 
แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
ตามมาตรฐาน LA (11 
แห่ง) 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของ
โรงพยาบาล 
2.ขอรับการสนับสนุน
ทีมพี่เล้ียงในการดูแล
ระบบ ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์จาก
โรงพยาบาลท่ัวไป แม่
ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
3.เตรียมรับการ
ประเมินมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของ
โรงพยาบาล 
 

1.พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของ
โรงพยาบาล 
2.ขอรับการสนับสนุนทีม
พี่เล้ียงในการดูแลระบบ 
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์จาก
โรงพยาบาลท่ัวไป แม่
ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
3.เตรียมรับการประเมิน
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล 

1.พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาล 
2.ขอรับการสนับสนุนทีม
พี่เล้ียงในการดูแลระบบ 
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์จากโรงพยาบาล
ท่ัวไป แม่ข่าย/ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3.เตรียมรับการประเมิน
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล 

: Health นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 
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Workforce 
: IT 1.โปรแกรมระบบข้อมูล

ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 
2.Social media  

1.โปรแกรมระบบข้อมูล
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย ์
2.Social media  

1.โปรแกรมระบบข้อมูล
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 
2.Social media  

: Drugs 
&Equipmen
t 

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
2.คู่มือการตรวจ
ประเมินมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ 

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
2.คู่มือการตรวจประเมิน
มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย ์

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
2.คู่มือการตรวจประเมิน
มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบเงินบ ารุง 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
2.งบเงินบ ารุง 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบเงินบ ารุง 

: 
Governanc
e 

1.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
2.ทีมน าพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ 
หน่วยงาน 

1.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
2.ทีมน าพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ 
หน่วยงาน 

1.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
2.ทีมน าพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ 
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติผ่าน
การรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ (ร้อยละ 
100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติผ่านการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ (ร้อยละ 100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติผ่านการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ (ร้อยละ 100) 

หน่วยงาน
หลัก 

 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ  
11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ  
11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
2.สภาเทคนิค
การแพทย์ 

1.กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์
2.สภาเทคนิคการแพทย์ 

1.กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
2.สภาเทคนิคการแพทย์ 
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3.โครงการ
พัฒนาและ
รับรอง
ห้องปฏิบัติก
ารรังสี
วินิจฉัย
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการ
รับรองคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย (11 แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการ
รับรองคุณภาพการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย (11 แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผ่านการรับรอง
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย (11 แห่ง) 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
:Service 
Delivery 

1.พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยของโรงพยาบาล 
2.ขอรับการสนับสนุน
ทีมพี่เล้ียงในการดูแล
ระบบ ห้องปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลท่ัวไป แม่
ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
3.เตรียมรับการ
ประเมินมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยของโรงพยาบาล 

1.พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยของโรงพยาบาล 
2.ขอรับการสนับสนุนทีม
พี่เล้ียงในการดูแลระบบ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลท่ัวไป 
แม่ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
3.เตรียมรับการประเมิน
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยของ
โรงพยาบาล 

1.พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาล 
2.ขอรับการสนับสนุนทีม
พี่เล้ียงในการดูแลระบบ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลท่ัวไป 
แม่ข่าย/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
3.เตรียมรับการประเมิน
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยของ
โรงพยาบาล 

: Health 
Workforce 

นักรังสีการแพทย ์ นักรังสีการแพทย ์ นักรังสีการแพทย ์

: IT 1.โปรแกรมระบบข้อมูล
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 
2.Social media  

1.โปรแกรมระบบข้อมูล
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 
2.Social media  

1.โปรแกรมระบบข้อมูล
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
2.Social media  

: Drugs 
&Equipmen
t 

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
2.คู่มือการตรวจ
ประเมินมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
2.คู่มือการตรวจประเมิน
มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 

1.อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ี
ช่วยในการพัฒนางาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
2.คู่มือการตรวจประเมิน
มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบเงินบ ารุง 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
2.งบเงินบ ารุง 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบเงินบ ารุง 
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: 
Governanc
e 

1.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
2.ทีมน าพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ 
หน่วยงาน 

1.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
2.ทีมน าพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ 
หน่วยงาน 

1.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
2.ทีมน าพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและ 
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย(ร้อยละ 100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย(ร้อยละ 100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติผ่าน
การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย(ร้อยละ 100) 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์ 
2.สภาเทคนิค
การแพทย์ 
 
 

1.
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย ์
2.สภาเทคนิคการแพทย์ 
 
 

1.
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย ์
2.สภาเทคนิคการแพทย์ 
 
 

4. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ รพ.
สต.   
ติดดาว
เครือข่าย
ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

เป้าหมาย รพ.สต.ท่ีอยู่ในเครือข่าย
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ 80 

รพ.สต.ท่ีอยู่ในเครือข่าย
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ 90 

รพ.สต.ท่ีอยู่ในเครือข่าย
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  
ร้อยละ 100 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.ส่งเสริมให้ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลใน
เครือข่ายโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เรียนรู้เกณฑ์การ
ประเมินโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาว 
2. พัฒนาให้รพ.สต.ท่ี

1.ส่งเสริมให้ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เครือข่ายโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เรียนรู้เกณฑ์การประเมิน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว 
2. พัฒนาให้รพ.สต.ท่ีอยู่
ในเครือข่ายของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม

1.ส่งเสริมให้ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เครือข่ายโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เรียนรู้เกณฑ์การประเมิน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว 
2. พัฒนาให้รพ.สต.ท่ีอยู่
ในเครือข่ายของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
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อยู่ในเครือข่ายของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 
ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
3. ประเมิน 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว 

พระเกียรต ิ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
3. ประเมิน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลติด
ดาว 

พระเกียรต ิ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
3. ประเมิน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลติด
ดาว 

: Health 
Workforce 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลใน
เครือข่ายโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเครือข่าย
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเครือข่าย
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

: IT ระบบฐานข้อมูลรพ.สต.
ติดดาว ให้อยู่ใน HDC 
 

ระบบฐานข้อมูลรพ.สต.
ติดดาว ให้อยู่ใน HDC 

ระบบฐานข้อมูลรพ.สต.ติด
ดาว ให้อยู่ใน HDC 

: Drugs 
&Equipmen
t 

คู่มือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาว 
 

คู่มือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว 
 

คู่มือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว 
 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบเงินบ ารุง 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
2.งบเงินบ ารุง 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบเงินบ ารุง 

:Governanc
e 

คณะท างาน คปสอ.และ
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะท างาน คปสอ.และ
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะท างาน คปสอ.และ
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด ร้อยละรพ.สต.ท่ีอยู่ใน
เครือข่ายของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว (ร้อยละ 
80) 

ร้อยละรพ.สต.ท่ีอยู่ใน
เครือข่ายของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว (ร้อยละ 
80) 

ร้อยละรพ.สต.ท่ีอยู่ใน
เครือข่ายของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว (ร้อยละ 
80) 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานเขตสุขภาพ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานเขตสุขภาพ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานเขตสุขภาพ 
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โครงการ    2. โครงการพัฒนาคุณภาพความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 8 สาขา  
2.1 สาขาตา  

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
พัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญ
ทางตาของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
  

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติเป็น
ศูนย์เช่ียวชาญทางตา 
(จ านวน 1 แห่ง) (รพก.
นาวัง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติเป็นศูนย์
เช่ียวชาญทางตา (จ านวน 
3 แห่ง) (รพก.นาวัง/
รพก.พระทองค า/รพก.
เบญจลักษ์) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติเป็นศูนย์
เช่ียวชาญทางตา (จ านวน 
3 แห่ง) (รพก.นาวัง/
รพก.พระทองค า/รพก.
เบญจลักษ์) 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

Phase 1 (ด าเนินการ 
1 แห่ง) 
1.เตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร ระบบ
เครื่องมือ เครื่องผ้า 
เลนส์  วัสดุการแพทย์
เฉพาะท่ีใช้ส าหรับการ
ผ่าตัด 
2.จัดต้ังคลินิกเพื่อ
จัดระบบบริการ 
3.ขึ้นทะเบียน
ศูนย์บริการต่อ สปสช 
เขต 
4.จัดกิจกรรมการคัด
กรองตาเชิงรุกในพื้นท่ี 
5.พัฒนารูปแบบการ
ส่งต่อ 

Phase 1 (ด าเนินการ 2 
แห่ง) 
1.เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร ระบบเครื่องมือ 
เครื่องผ้า เลนส์  วัสดุ
การแพทย์เฉพาะท่ีใช้
ส าหรับการผ่าตัด 
2.จัดต้ังคลินิกเพื่อ
จัดระบบบริการ 
3.ขึ้นทะเบียนศูนย์บริการ
ต่อ สปสช เขต 
4.จัดกิจกรรมการคัดกรอง
ตาเชิงรุกในพื้นท่ี 
5.พัฒนารูปแบบการส่งต่อ 
Phase 2 (ด าเนินการ 1 
แห่ง) 
1. พัฒนาระบบบริการให้
เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
2. จัดอบรมพัฒนา
วิชาการด้านจักษุแก่
บุคลากรภายใน
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติและเครือข่าย
บริการสุขภาพในพื้นท่ีเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและ
ความต่อเนื่องในการ
บริการ 
3.พัฒนารูปแบบการส่งต่อ

ด าเนินการผ่าน phase 1 
และ 2 ท้ัง  
3 แห่ง  
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แบบ fast  track  
: Health 
Workforce 

1. คณะกรรมการ/
คณะท างานศูนย์
เช่ียวชาญทางตา 
2.พยาบาลเวชปฏิบัติ
ทางตา  
3. พยาบาลหลักสูตร
ห้องผ่าตัดทางตา 
4. จักษุแพทย์  
5. ทีมสหวิชาชีพใน
การให้บริการ 

1. คณะกรรมการ/
คณะท างานศูนย์เช่ียวชาญ
ทางตา 
2.พยาบาลเวชปฏิบัติทาง
ตา  
3. พยาบาลหลักสูตรห้อง
ผ่าตัดทางตา 
4. จักษุแพทย์  
5. ทีมสหวิชาชีพในการ
ให้บริการ 

1. คณะกรรมการ/
คณะท างานศูนย์เช่ียวชาญ
ทางตา 
2.พยาบาลเวชปฏิบัติทาง
ตา  
3. พยาบาลหลักสูตรห้อง
ผ่าตัดทางตา 
4. จักษุแพทย์  
5. ทีมสหวิชาชีพในการ
ให้บริการ 

: IT 1. โปรแกรม 
telemedicine  
2. โปรแกรม 
vision2020  
3. โปรแกรม HOSxP 
4. ระบบการส่งข้อมูล
การเบิกจ่ายกับ สปสช. 
5. โปรแกรม JHSIC 

1. โปรแกรม 
telemedicine  
2. โปรแกรม 
vision2020  
3. โปรแกรม HOSxP 
4. ระบบการส่งข้อมูลการ
เบิกจ่ายกับ สปสช. 
5. โปรแกรม JHSIC 

1. โปรแกรม 
telemedicine  
2. โปรแกรม 
vision2020  
3. โปรแกรม HOSxP 
4. ระบบการส่งข้อมูลการ
เบิกจ่ายกับ สปสช. 
5. โปรแกรม JHSIC 

: Drugs 
&Equipment 

1.ยาและเวชภัณฑ์
ส าหรับการตรวจรักษา
และการผ่าตัดทางตา 
2.วัสดุและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ส าหรับ
การตรวจรักษาและ
การผ่าตัดทางตา 
3.ระบบการส ารอง
เครื่องมือกรณีฉุกเฉิน 

1.ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับ
การตรวจรักษาและการ
ผ่าตัดทางตา 
2.วัสดุและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ส าหรับการ
ตรวจรักษาและการผ่าตัด
ทางตา 
3.ระบบการส ารอง
เครื่องมือกรณีฉุกเฉิน 

1.ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับ
การตรวจรักษาและการ
ผ่าตัดทางตา 
2.วัสดุและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ส าหรับการ
ตรวจรักษาและการผ่าตัด
ทางตา 
3.ระบบการส ารอง
เครื่องมือกรณีฉุกเฉิน 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 
 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 

:Governanc
e 

1. คณะกรรมการศูนย์
เช่ียวชาญทางตา 
2. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการศูนย์
เช่ียวชาญทางตา 
2. คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการศูนย์
เช่ียวชาญทางตา 
2. คณะกรรมการบริหาร
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

บริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของ

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์
เช่ียวชาญทางตา
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 
ปีข้ึนไป ได้รับการคัด
กรองสายตา (≥ร้อยละ 
75) 
3.ร้อยละผู้ป่วยต้อ
กระจกชนิดบอด 
(Blinding Cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน 

1. ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
ศูนย์เช่ียวชาญทางตา
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
สายตา (≥ร้อยละ 75) 
3.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจก
ชนิดบอด (Blinding 
Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 

1. ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
ศูนย์เช่ียวชาญทางตา
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
สายตา (≥ร้อยละ 75) 
3.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจก
ชนิดบอด (Blinding 
Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติพระ 1 
แห่ง (รพก.นาวัง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติพระ 3 แห่ง 
(รพก.นาวัง/รพก.พระ
ทองค า/รพก.เบญจลักษ์) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติพระ 3 แห่ง
(รพก.นาวัง/รพก.พระ
ทองค า/รพก.เบญจลักษ์) 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงาสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงาหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงาน
ภาคเอกชนอื่นๆ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงานภาคเอกชน
อื่นๆ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงานภาคเอกชน
อื่นๆ 

 

2.2 สาขาไต  

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
พัฒนาระบบ

เป้าหมาย 1.โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมี

1.โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีาระบบบริการ

1.โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีาระบบบริการ
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

บริการผู้ป่วย
โรคไตแบบ
ไร้รอยต่อท่ี
เป็นเลิศของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

ระบบบริการผู้ป่วยโรค
ไตแบบไร้รอยต่อท่ีเป็น
เลิศ 
2. สามารถให้บริการ
คลินิกชะลอไตเส่ือม 
(CKD Clinic)  ร้อยละ 
1๐๐ 
3. สามารถให้บริการ
หน่วยล้างไตทางช่อง
ท้องได้ (CAPD Clinic) 
 จ านวน ๒ แห่ง (1รพ.   
เทพรัตนเวชชานุกูล    
๒.รพก.เบญจลักษ์) 
 
 

ผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อ
ท่ีเป็นเลิศ 
2. สามารถให้บริการ
คลินิกชะลอไตเส่ือ (CKD 
Clinic)  ร้อยละ 1๐๐ 
3. สามารถให้บริการ
หน่วยล้างไตทางช่องท้อง
ได้ (CAPD Clinic)  
 จ านวน 3 แห่ง 
(1.รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล 
๒.รพก.เบญจลักษ์  3.
รพก.พระทองค า )   

ผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อ
ท่ีเป็นเลิศ 
2. สามารถให้บริการ
คลินิกชะลอไตเส่ือ (CKD 
Clinic)  ร้อยละ 1๐๐ 
3. สามารถให้บริการ
หน่วยล้างไตทางช่องท้อง
ได้ (CAPD Clinic)   
จ านวน 5 แห่ง 
(1.รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล 
๒.รพก.เบญจลักษ์              
3.รพก.พระทองค า 
๔.รพก.วัดจันทร์  
๕.รพก.ห้วยกระเจา) 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery  

1.เตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร ระบบ
เครื่องมือ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
2. จัดต้ังคลินิกชะลอ
ไตเส่ือม(CKD Clinic) 
3. จัดต้ังหน่วยล้างไต
ทางช่องท้อง (CAPD 
Clinic)  
4. ค้นหาและคัดกรอง
ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง 
5.จัดกิจกรรม NCDs 
Class น าร่องใน
โรงพยาบาล   
(1.รพ.เทพรัตน์ฯ 2. 
รพก.เบญจลักษ์  3. 
รพก.ยี่งอ 4.รพก.วัด
จันทร์ 5.รพก.พระ
ทองค า 6.รพก.เขาชะ
เมา)  
6. จัดกิจกรรมติดตาม
ดูแลตนเองท่ีบ้าน 
ผู้ป่วยเบาหวาน และ 

1.เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร ระบบเครื่องมือ 
วัสดุและครุภัณฑ์ทางการ
แพทย ์
2. จัดต้ังคลินิกชะลอไต
เส่ือม(CKD Clinic) 
3. จัดต้ังหน่วยล้างไตทาง
ช่องท้อง (CAPD Clinic)  
4. ค้นหาและคัดกรอง
ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง 
5.จัดกิจกรรม NCDs 
Class น าร่องใน
โรงพยาบาล   
(1.รพ.เทพรัตน์ฯ 2. รพก.
เบญจลักษ์  3. รพก.ยี่งอ 
4.รพก.วัดจันทร์ 5.รพก.พ
ระทองค า 6.รพก.เขาชะ
เมา)  
6. จัดกิจกรรมติดตามดูแล
ตนเองท่ีบ้าน ผู้ป่วย
เบาหวาน และ ความดัน
โลหติสูง  
 6.1  Home BP 

11.เตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร ระบบ
เครื่องมือ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
2. จัดต้ังคลินิกชะลอไต
เส่ือม(CKD Clinic) 
3. จัดต้ังหน่วยล้างไตทาง
ช่องท้อง (CAPD Clinic)  
4. ค้นหาและคัดกรอง
ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง 
5.จัดกิจกรรม NCDs 
Class น าร่องใน
โรงพยาบาล   
(1.รพ.เทพรัตน์ฯ 2. รพก.
เบญจลักษ์  3. รพก.ยี่งอ 
4.รพก.วัดจันทร์ 5.รพก.พ
ระทองค า 6.รพก.เขาชะ
เมา)  
6. จัดกิจกรรมติดตามดูแล
ตนเองท่ีบ้าน ผู้ป่วย
เบาหวาน และ ความดัน
โลหิตสูง  
 6.1  Home BP 
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ความดันโลหิตสูง  
 6.1  Home BP 
monitoring กลุ่ม 
uncontrolled BP : ≥ 
160/90 mmHg 
 6.2 Home Blood 
sugar 
monitoring  
Hypoglycemia/Hyp
erglycemia หลัง
จ าหน่ายจาก
โรงพยาบาล ตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ 
(CPG) 
7. จัดบริการ ให้
ค าปรึกษาดูแลผู้ป่วย
โรคไต CKD Stage ๓ 
– ๕  ด้านยา การ
ปฏิบัติตัวและโภชน
บ าบัดเฉพาะโรค 
8. พัฒนาระบบ IT 
เพื่อการติดตามและส่ง
ต่อผู้ป่วย 
9. ติดตาม ก ากับ และ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

monitoring กลุ่ม 
uncontrolled BP : ≥ 
160/90 mmHg 
 6.2 Home Blood 
sugar 
monitoring  
Hypoglycemia/Hypergl
ycemia หลังจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาล ตามแนวทาง
เวชปฏิบัติ (CPG) 
7. จัดบริการ ให้ค าปรึกษา
ดูแลผู้ป่วยโรคไต CKD 
Stage ๓ – ๕  ด้านยา 
การปฏิบัติตัวและโภชน
บ าบัดเฉพาะโรค 
8. พัฒนาระบบ IT เพื่อ
การติดตามและส่งต่อ
ผู้ป่วย 
9. ติดตาม ก ากับ และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

monitoring กลุ่ม 
uncontrolled BP : ≥ 
160/90 mmHg 
 6.2 Home Blood 
sugar 
monitoring  
Hypoglycemia/Hypergl
ycemia หลังจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาล ตามแนวทาง
เวชปฏิบัติ (CPG) 
7. จัดบริการ ให้ค าปรึกษา
ดูแลผู้ป่วยโรคไต CKD 
Stage ๓ – ๕  ด้านยา 
การปฏิบัติตัวและโภชน
บ าบัดเฉพาะโรค 
8. พัฒนาระบบ IT เพื่อ
การติดตามและส่งต่อ
ผู้ป่วย 
9. ติดตาม ก ากับ และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

: Health 
Workforce 

1. พยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยบ าบัดทดแทนไต 
ด้วยการล้างไตทางช่อง
ท้อง (CAPD)   
2. ทีมสหวิชาชีพ 
แพทย์ พยาบาล CM 
เภสัชกร โภชนากร ใน
การให้บริการ 

1. พยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
บ าบัดทดแทนไต ด้วยการ
ล้างไตทางช่องท้อง 
(CAPD)   
2. ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ 
พยาบาล CM เภสัชกร 
โภชนากร ในการให้บริการ 

1. พยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
บ าบัดทดแทนไต ด้วยการ
ล้างไตทางช่องท้อง 
(CAPD)   
2. ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ 
พยาบาล CM เภสัชกร 
โภชนากร ในการให้บริการ 

: IT 1. Social media 
2. โปรแกรม DMIS  
3. โปรแกรม VMI 

1. Social media 
2. โปรแกรม DMIS  
3. โปรแกรม VMI 

1. Social media 
2. โปรแกรม DMIS  
3. โปรแกรม VMI 
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4.โปรแกรม AI   4.โปรแกรม AI   4.โปรแกรม AI   
: Drugs 
&Equipment 

1.ยาและเวชภัณฑ์
ส าหรับการตรวจรักษา
ทางไต 
2.วัสดุและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ส าหรับ
การตรวจรักษาทางไต 
3.น้ ายาล้างไตทางช่อง
ท้อง และยาฉีดกระตุ้น
เม็ดเลือด 
4.จัดท าบัญชียาท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและ
ผู้ป่วย CAPD  
5. พื้นท่ีคลังยาในการ
เก็บส ารองน้ ายาล้างไต
ทางช่องท้อง ร้อยละ 
10 ของจ านวนถุง
น้ ายาท่ีใช้กับผู้ป่วย 
CAPD  

1.ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับ
การตรวจรักษาทางไต 
2.วัสดุและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ส าหรับการ
ตรวจรักษาทางไต 
3.น้ ายาล้างไตทางช่องท้อง 
และยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด 
4.จัดท าบัญชียาท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังและผู้ป่วย 
CAPD  
5. พื้นท่ีคลังยาในการเก็บ
ส ารองน้ ายาล้างไตทางช่อง
ท้อง ร้อยละ 10 ของ
จ านวนถุงน้ ายาท่ีใช้กับ
ผู้ป่วย CAPD  

1.ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับ
การตรวจรักษาทางไต 
2.วัสดุและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ส าหรับการ
ตรวจรักษาทางไต 
3.น้ ายาล้างไตทางช่อง
ท้อง และยาฉีดกระตุ้นเม็ด
เลือด 
4.จัดท าบัญชียาท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังและผู้ป่วย 
CAPD  
5. พื้นท่ีคลังยาในการเก็บ
ส ารองน้ ายาล้างไตทาง
ช่องท้อง ร้อยละ 10 ของ
จ านวนถุงน้ ายาท่ีใช้กับ
ผู้ป่วย CAPD  

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 

: 
Governance 

1.คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการ
Sevice plan สาขาไต 
3.คณะกรรมการ
ทีมสหวิชาชีพ PCT 
หน่วยงาน  

1.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการSevice 
plan สาขาไต 
3.คณะกรรมการทีมสห
วิชาชีพ PCT หน่วยงาน  

1.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการSevice 
plan สาขาไต 
3.คณะกรรมการทีมสห
วิชาชีพ PCT หน่วยงาน  

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติพัฒนา
ระบบบริการผู้ป่วยโรค
ไตแบบไร้รอยต่อท่ีเป็น

1. ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
โรคไตแบบไร้รอยต่อท่ีเป็น
เลิศเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

1. ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
โรคไตแบบไร้รอยต่อท่ีเป็น
เลิศเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
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เลิศเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด  
(ร้อยละ 100) 
2 จ านวนคลินิกชะลอ
ไตเส่ือม (CKD Clinic) 
  (11 แห่) 
3. จ านวนหน่วยล้างไต
ทางช่องท้อง (CAPD 
Clinic)  
2 แห่ง  

ก าหนด  (ร้อยละ 100) 
2 จ านวนคลินิกชะลอไต
เส่ือม (CKD Clinic)  
 (11 แห่) 
3. จ านวนหน่วยล้างไต
ทางช่องท้อง (CAPD 
Clinic) 
 3 แห่ง 

ก าหนด  (ร้อยละ 100) 
2 จ านวนคลินิกชะลอไต
เส่ือม (CKD Clinic)  
 (11 แห่) 
3. จ านวนหน่วยล้างไต
ทางช่องท้อง (CAPD 
Clinic)  
5 แห่ง 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 11 
แห่ง  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 2 แห่ง  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 2 แห่ง  

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2.ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
3.ส านักงานเขต
สุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงาน
ภาคเอกชนอื่นๆ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงานภาคเอกชน
อื่นๆ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงานภาคเอกชน
อื่นๆ 

2.3 สาขาผิวหนัง  

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
พัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญ
ทางผิวหนัง
ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติเป็นศูนย์
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ผิวหนัง (Skin Clinic) 
ตามท่ีก าหนด 
 ( เพิ่ม 6 แห่ง ได้แก่  
 รพก.พนมดงรัก  รพก.
ห้วยกระเจา 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติเป็นศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านผิวหนัง (Skin 
Clinic) ตามท่ีก าหนด (11 
แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติเป็นศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านผิวหนัง (Skin 
Clinic) ตามท่ีก าหนด (11 
แห่ง) 
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รพ.เทพรัตนฯ  รพก.ยี่
งอ  รพก.พระทองค า 
และ รพก.เสาไห้) 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง 
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มี
ความสามารถในการ
ตรวจ วินิจฉัย ค้นหา 
คัดกรองและ
บ าบัดรักษาผู้ป่วย 
3.เปิดบริการศูนย์
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ผิวหนังในโรงพยาบาล  
4.จัดบริการให้
ค าปรึกษาทางไกล 
(consult on line skin 
clinic) ร่วมกับสถาบัน
โรคผิวหนัง 
5.จัดบริการให้สุขศึกษา
ท้ังในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน 
6.พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริการ  
7.ก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินการด าเนินงาน 
8. ผลิตงานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านผิวหนัง 

1.พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคผิวหนัง 
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความสามารถ
ในการตรวจ วินิจฉัย 
ค้นหา คัดกรองและ
บ าบัดรักษาผู้ป่วย 
3.เปิดบริการศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านผิวหนังใน
โรงพยาบาล  
4.จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (consult on line 
skin clinic) ร่วมกับสถาบัน
โรคผิวหนัง 
5.จัดบริการให้สุขศึกษาท้ัง
ในโรงพยาบาลและในชุมชน 
6.พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริการ  
7.ก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการ
ด าเนินงาน 
8. ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านผิวหนัง 

1.พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคผิวหนัง 
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความสามารถ
ในการตรวจ วินิจฉัย 
ค้นหา คัดกรองและ
บ าบัดรักษาผู้ป่วย 
3.เปิดบริการศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านผิวหนังใน
โรงพยาบาล  
4.จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (consult on line 
skin clinic) ร่วมกับสถาบัน
โรคผิวหนัง 
5.จัดบริการให้สุขศึกษาท้ัง
ในโรงพยาบาลและในชุมชน 
6.พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริการ  
7.ก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการ
ด าเนินงาน 
8. ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านผิวหนัง 

: Health 
Workforce 

1.แพทย์ผู้เช่ียวชาญ
โรคผิวหนัง             
2 พยาบาลท่ีผ่านการ
อบรมการดูแลผู้ป่วย
ผิวหนัง 
3 นักเทคนิคการแพทย์
ท่ีผ่านการอบรมการ

1.แพทย์ผู้เช่ียวชาญโรค
ผิวหนัง             
2 พยาบาลท่ีผ่านการ
อบรมการดูแลผู้ป่วย
ผิวหนัง 
 3 นักเทคนิคการแพทย์ท่ี
ผ่านการอบรมการดูแล

1.แพทย์ผู้เช่ียวชาญโรค
ผิวหนัง             
2 พยาบาลท่ีผ่านการ
อบรมการดูแลผู้ป่วย
ผิวหนัง 
 3 นักเทคนิคการแพทย์ท่ี
ผ่านการอบรมการดูแล
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 
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ดูแลผู้ป่วยผิวหนัง 
4.ทีมสหวิชาชีพ 

ผู้ป่วยผิวหนัง 
4.ทีมสหวิชาชีพ 

ผู้ป่วยผิวหนัง 
4.ทีมสหวิชาชีพ 

: IT 1 โปรแกรม HOSxP 
2.โปรแกรมเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างเครือข่าย
บริการสุขภาพกับ
กรมการแพทย์ 

1 โปรแกรม HOSxP 
2.โปรแกรมเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างเครือข่าย
บริการสุขภาพกับกรมการ
แพทย์ 

1 โปรแกรม HOSxP 
2.โปรแกรมเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างเครือข่าย
บริการสุขภาพกับกรมการ
แพทย์ 

: Drugs 
&Equipmen
t 

1.ห้องปฏิบัติการ Lab 
- วินิจฉัยแยกเช้ือก่อ
โรค 
- ทดสอบความไวของเช้ือ
ต่อสารต้านจุลชีพ 
-Mycobacterium 
Fungus Culture  
- ห้องปฏิบัติการ เช้ือ
ราวิทยาเฉพาะ 
Fungus Culture 
2.ยาและเวชภัณฑ์ท่ีใช้
รักษาโรคผิวหนัง 
3.คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงาน Skin 
Clinic 

1.ห้องปฏิบัติการ Lab 
- วินิจฉัยแยกเช้ือก่อโรค 
- ทดสอบความไวของเช้ือต่อ
สารต้านจุลชีพ 
-Mycobacterium 
Fungus Culture  
- ห้องปฏิบัติการ เช้ือรา
วิทยาเฉพาะ Fungus 
Culture 
2.ยาและเวชภัณฑ์ท่ีใช้
รักษาโรคผิวหนัง 
3.คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงาน Skin Clinic 

1.ห้องปฏิบัติการ Lab 
- วินิจฉัยแยกเช้ือก่อโรค 
- ทดสอบความไวของเช้ือต่อ
สารต้านจุลชีพ 
-Mycobacterium 
Fungus Culture  
- ห้องปฏิบัติการ เช้ือรา
วิทยาเฉพาะ Fungus 
Culture 
2.ยาและเวชภัณฑ์ท่ีใช้
รักษาโรคผิวหนัง 
3.คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงาน Skin Clinic 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบสนับสนุนอื่น 

:Governanc
e 

1.คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการ
Sevice plan สาขา
ผิวหนัง 
3.คณะกรรมการ
ทีมสหวิชาชีพ PCT 
หน่วยงาน 

1.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการSevice 
plan สาขาผิวหนัง 
3.คณะกรรมการทีมสห
วิชาชีพ PCT หน่วยงาน 

1.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการSevice 
plan สาขาผิวหนัง 
3.คณะกรรมการทีมสห
วิชาชีพ PCT หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชน

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์
เช่ียวชาญทางผิวหนัง
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 (ร้อยละ 100) 

ศูนย์เช่ียวชาญทางผิวหนัง
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 (ร้อยละ 100) 

ศูนย์เช่ียวชาญทางผิวหนัง
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 (ร้อยละ 100) 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขต
สุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงาน
ภาคเอกชนอื่นๆ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงานภาคเอกชน
อื่นๆ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.หน่วยงานภาคเอกชน
อื่นๆ 

2.4 สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
ดูแลผู้ป่วย
แบบ
ประคับประ
คองของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์
ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
(7 แห่ง) (รพก.ห้วย
กระเจา/รพก.หาด
ส าราญ/รพก.พระ
ทองค า/รพก.นาวัง/
รพก.เขาชะเมา/รพก.ยี่
งอ/รพ.เทพรัตนฯ)  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีศูนย์ดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
(9 แห่ง)  (รพก.ห้วย
กระเจา/รพก.หาดส าราญ/
รพก.พระทองค า/รพก.นา
วัง/รพก.เขาชะเมา/รพก.ยี่
งอ/รพ.เทพรัตนฯ/รพก.พ
นมดงรัก/รพก.เสาไห้) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีศูนย์ดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
( 11 แห่ง ) 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.จัดต้ังศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง
ในโรงพยาบาล 
(ประกอบด้วย จุด
ให้บริการผู้ป่วยนอก/ 

1.จัดต้ังศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองใน
โรงพยาบาล 
(ประกอบด้วย จุด
ให้บริการผู้ป่วยนอก/ 

1.จัดต้ังศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองใน
โรงพยาบาล 
(ประกอบด้วย จุด
ให้บริการผู้ป่วยนอก/ 
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Palliative care 
corner ใน IPD/ 
/Home care unit ) 
2. มีศูนย์สาธิตและยืม
กายอุปกรณ์ 
3. จัดกิจกรรม
ให้บริการผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  
4.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

Palliative care corner 
ใน IPD/ 
/Home care unit ) 
2. มีศูนย์สาธิตและยืมกาย
อุปกรณ์ 
3. จัดกิจกรรมให้บริการ
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  
4.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 

Palliative care corner 
ใน IPD/ 
/Home care unit ) 
2. มีศูนย์สาธิตและยืมกาย
อุปกรณ์ 
3. จัดกิจกรรมให้บริการ
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  
4.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 

: Health 
Workforce 
 

ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่  
1. แพทย์ท่ีผ่านการ
อบรม advance 
course in palliative 
care 
2. เภสัชกรท่ีผ่านการ
อบรมหลักสูตรดูแล
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  
3. พยาบาลท่ีผ่านการ
อบรมหลักสูตรดูแล
ผู้ป่วยแบบ 
ประคับประคอง (4 
เดือน)  
4.  PCWN ทุก
หน่วยงาน 
5. เจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์
กายอุปกรณ์  
6. พยาบาล Home 
Health care  
7. นักโภชนากร  
8. นักจิตวิทยาหรือ
พยาบาลดูแล
สุขภาพจิต 
9. เจ้าหน้าท่ีเวชสถิติ  
10. เครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยแบบ

ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่  
1. แพทย์ท่ีผ่านการอบรม 
advance course in 
palliative care 
2. เภสัชกรท่ีผ่านการ
อบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง  
3. พยาบาลท่ีผ่านการ
อบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย
แบบ ประคับประคอง (4 
เดือน)  
4.  PCWN ทุกหน่วยงาน 
5. เจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์กาย
อุปกรณ์  
6. พยาบาล Home 
Health care  
7. นักโภชนากร  
8. นักจิตวิทยาหรือ
พยาบาลดูแลสุขภาพจิต 
9. เจ้าหน้าท่ีเวชสถิติ  
10. เครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง ใน รพ.
สต.  

ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่  
1. แพทย์ท่ีผ่านการอบรม 
advance course in 
palliative care 
2. เภสัชกรท่ีผ่านการ
อบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง  
3. พยาบาลท่ีผ่านการ
อบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วย
แบบ ประคับประคอง (4 
เดือน)  
4.  PCWN ทุกหน่วยงาน 
5. เจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์กาย
อุปกรณ์  
6. พยาบาล Home 
Health care  
7. นักโภชนากร  
8. นักจิตวิทยาหรือ
พยาบาลดูแลสุขภาพจิต 
9. เจ้าหน้าท่ีเวชสถิติ  
10. เครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง ใน รพ.
สต.  
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ประคับประคอง ใน 
รพ.สต.  

: IT 
 

1. Social media 
2. โปรแกรม HOSxP  
3. โปรแกรม E-claim 

1. Social media 
2. โปรแกรม HOSxP  
3. โปรแกรม E-claim 

1. Social media 
2. โปรแกรม HOSxP  
3. โปรแกรม E-claim 

: Drugs 
&Equipmen
t 
 

1. ยาในกลุ่ม Strong 
Opioids  
2. อุปกรณ์การแพทย์ 
เช่น 
 เครื่องผลิตออกซิเจน , 
ถังออกซิเจน  
เครื่องดูดเสมหะ , ท่ี
นอนลม , เตียง 
Fowler Syringe 
Driver เป็นต้น 

1. ยาในกลุ่ม Strong 
Opioids  
2. อุปกรณ์การแพทย์ เช่น 
 เครื่องผลิตออกซิเจน , ถัง
ออกซิเจน  
เครื่องดูดเสมหะ , ท่ีนอน
ลม , เตียง Fowler 
Syringe Driver เป็นต้น 

1. ยาในกลุ่ม Strong 
Opioids  
2. อุปกรณ์การแพทย์ เช่น 
 เครื่องผลิตออกซิเจน , ถัง
ออกซิเจน  
เครื่องดูดเสมหะ , ท่ีนอน
ลม , เตียง Fowler 
Syringe Driver เป็นต้น 

: Financing 
 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

: 
Governanc
e 
 

คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ การดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 

คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ การดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 

คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ การดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 

ตัวชี้วัด 
 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์
ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 
100) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 
100) 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 
 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 2.ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
3.ส านักงานเขต
สุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 

2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 

2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 

2.5 สาขาดูแลผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลัน 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการ
ดูแลผู้ป่วย
ระยะ 
กึ่งเฉียบพลัน 
ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ
 

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติพัฒนา
ระบบส่งต่อ บริการ 
และการเข้าถึงของ
ผู้ป่วยระยะกึ่ง
เฉียบพลัน 
(4 แห่ง) (รพ.เทพรัตน์ฯ 
/รพก.พนมดงรัก /รพก.
เสาไห้ /รพก.เบญจ
ลักษ์) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติพัฒนาระบบส่ง
ต่อ บริการ และการเข้าถึง
ของผู้ป่วยระยะกึ่ง
เฉียบพลัน 
(5 แห่ง) (รพ.เทพรัตน์ฯ/
รพก.พนมดงรัก/รพก.เสาไห้/
รพก.เบญจลักษ์/รพก.เขาชะ
เมา) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติพัฒนาระบบส่ง
ต่อ บริการ และการเข้าถึง
ของผู้ป่วยระยะกึ่ง
เฉียบพลัน 
(11 แห่ง)  
 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 
 

1.พัฒนาระบบส่งต่อ  
2.จัดบริการผู้ป่วยตาม
โปรแกรม IPD/OPD 
/Out-reach 
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้
ทักษะการฟื้นฟูระยะ
กลาง 
4.พัฒนาระบบบริการ
ตามมาตรฐานฟื้นฟ ู
5.พัฒนาระบบข้อมูล 
6.ประสานงานบูรณา
การภายในชุมชน
จังหวัด เขตสุขภาพ  
7.ก ากับ ติดตาม 

1.พัฒนาระบบส่งต่อ 
2.จัดบริการผู้ป่วยตาม
โปรแกรม IPD/OPD 
/Out-reach 
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ทักษะ
การฟื้นฟูระยะกลาง 
4.พัฒนาระบบบริการตาม
มาตรฐานฟื้นฟู 
5.พัฒนาระบบข้อมูล 
6.ประสานงานบูรณาการ
ภายในชุมชนจังหวัด เขต
สุขภาพ  
7.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

1.พัฒนาระบบส่งต่อ 
2.จัดบริการผู้ป่วยตาม
โปรแกรม IPD/OPD 
/Out-reach 
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ทักษะ
การฟื้นฟูระยะกลาง 
4.พัฒนาระบบบริการตาม
มาตรฐานฟื้นฟู 
5.พัฒนาระบบข้อมูล 
6.ประสานงานบูรณาการ
ภายในชุมชนจังหวัด เขต
สุขภาพ  
7.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ประเมินผล 
8.แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสานงานบูรณาการ
ภายในจังหวัด เขต
สุขภาพ ในชุมชน 

8.แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสานงานบูรณาการ
ภายในจังหวัด เขตสุขภาพ 
ในชุมชน 

8.แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสานงานบูรณาการ
ภายในจังหวัด เขตสุขภาพ 
ในชุมชน 

: Health 
Workforce 

1.แพทย์ 
2.พยาบาล/พยาบาล
ฟื้นฟ ู
3.นักกายภาพบ าบัด 
4.นักวิชาการ
สาธารณสุข 
5.แพทย์แผนไทย 
6.ทีมสหวิชาชีพ 

1.แพทย ์
2.พยาบาล/พยาบาลฟื้นฟู 
3.นักกายภาพบ าบัด 
4.นักวิชาการสาธารณสุข 
5.แพทย์แผนไทย 
6.ทีมสหวิชาชีพ 

1.แพทย์ 
2.พยาบาล/พยาบาลฟื้นฟู 
3.นักกายภาพบ าบัด 
4.นักวิชาการสาธารณสุข 
5.แพทย์แผนไทย 
6.ทีมสหวิชาชีพ 

: IT 1.Social media  
2.โปรแกรม IPD care 
protocol for 
intermediate bed 
ในรูปแบบเดียวกันท่ัว
ท้ังอ าเภอ 

1.Social media  
2.โปรแกรม IPD care 
protocol for 
intermediate bed ใน
รูปแบบเดียวกันท่ัวทั้ง
อ าเภอ 

1.Social media  
2.โปรแกรม IPD care 
protocol for 
intermediate bed ใน
รูปแบบเดียวกันท่ัวทั้ง
อ าเภอ 

: Drugs 
&Equipmen
t 

1.วัสดุ ครุภัณฑ์ ทาง
การแพทย์ 
2.มียาและเวชภัณฑ์ 
3.แนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับการบริบาลฟื้น
สภาพผู้ป่วยท้ังภายใน
และภายนอกชุมชน 

1.วัสดุ ครุภัณฑ์ ทาง
การแพทย ์
2.มียาและเวชภัณฑ์ 
3.แนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับการบริบาลฟื้น
สภาพผู้ป่วยท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชน 

1.วัสดุ ครุภัณฑ์ ทาง
การแพทย์ 
2.มียาและเวชภัณฑ์ 
3.แนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับการบริบาลฟื้น
สภาพผู้ป่วยท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชน 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 
 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

:Governanc
e 

คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ การดูแลผู้ป่วย
ระยะกึง่เฉียบพลัน 

คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ การดูแลผู้ป่วย
ระยะกึง่เฉียบพลัน 

คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ การดูแลผู้ป่วย
ระยะกึง่เฉียบพลัน 

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของ 1.ร้อยละของโรงพยาบาล 1.ร้อยละของโรงพยาบาล
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีการพัฒนา
ระบบส่งต่อ บริการ 
และการเข้าถึงของ
ผู้ป่วยระยะกึ่ง
เฉียบพลันเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 100) 
2.ผู้ป่วยมีความสามารถ
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันตาม 
bathel indexมากกว่า 
75 คะแนน ร้อยละ 60 
3.ผู้ป่วยระยะกึ่ง
เฉียบพลันได้การฟื้นฟู
ภายในระยะเวลา 6 
เดือน ร้อยละ 80 

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
การพัฒนาระบบส่งต่อ 
บริการ และการเข้าถึงของ
ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
2.ผู้ป่วยมีความสามารถใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตาม barthel index  
มากกว่า 75 คะแนน ร้อย
ละ 70 
3.ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน
ได้การฟื้นฟูภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 
90 

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
การพัฒนาระบบส่งต่อ 
บริการ และการเข้าถึงของ
ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
2.ผู้ป่วยมีความสามารถใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตาม barthel index  
มากกว่า 75 คะแนน ร้อย
ละ 80 
3.ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน
ได้การฟื้นฟูภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 
100 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2.ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
3.ส านักงานเขต
สุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

2.6 สาขาผู้สูงอายุ  

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
พัฒนา

เป้าหมาย 
 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีคลินิก

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติมคีลินิกผู้สูงอายุ 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติมีคลินิกผู้สูงอายุ 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คลินิก
ผู้สูงอายุของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

ผู้สูงอายุ (Geriatric 
Clinic) (4 แห่ง)(รพก.
เขาชะเมา/รพก.ห้วย
กระเจา/รพ.เทพรัตน
ฯ/รพก.เบญจลักษ์) 

(Geriatric Clinic) เพิ่ม 4 
แห่ง 
( รพก.นาวังฯ 
/รพก.พนมดงรัก/รพก.
หาดส าราญ/ 
รพก.ยี่งอ) 

(Geriatric Clinic) 
(11แห่ง) 
เพิ่ม 3 แห่ง 
(รพก.วัดจันทร์/รพก.พระ
ทองค า/รพก.เสาไห้) 
 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.จัดต้ังคณะกรรมการ
ซึ่งมีสหวิชาชีพ และ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
หลัก 
2. เตรียมความพร้อม
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
และสถานท่ี ในการ
ให้บริการ 
3.จัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ 
4.ผู้สูงอายุท่ีส่งต่อทุก
รายได้รับการการคัด
กรองการประเมนิ 
CGA 
5.การป้องกัน และ
ส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน  
6.การดูแลรักษา 
7.การดูแล/ฟื้นฟู
ต่อเนื่องในชุมชน 
8.ก ากับ ติดตาม สรุป
รายงาน  

1.จัดต้ังคณะกรรมการซึ่ง
มีสหวิชาชีพ และแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบหลัก 
2. เตรียมความพร้อม
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
และสถานท่ี ในการ
ให้บริการ 
3.จัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ 
4.ผู้สูงอายุท่ีส่งต่อทุก
รายได้รับการการคัดกรอง
การประเมิน CGA 
5.การป้องกัน และ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  
6.การดูแลรักษา 
7.การดูแล/ฟื้นฟูต่อเนื่อง
ในชุมชน 
8.ก ากับ ติดตาม สรุป
รายงาน  

1.จัดต้ังคณะกรรมการซึ่ง
มีสหวิชาชีพ และแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบหลัก 
2. เตรียมความพร้อม
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
และสถานท่ี ในการ
ให้บริการ 
3.จัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ 
4.ผู้สูงอายุท่ีส่งต่อทุก
รายได้รับการการคัดกรอง
การประเมิน CGA 
5.การป้องกัน และ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  
6.การดูแลรักษา 
7.การดูแล/ฟื้นฟูต่อเนื่อง
ในชุมชน 
8.ก ากับ ติดตาม สรุป
รายงาน  

: Health 
Workforce 

1.แพทย ์ 
2. พยาบาลวิชาชีพ 
ด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 
3.ทันตแพทย์ ด้านทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ  
4.เภสัชกร  
5.นักกายภาพบ าบัด  
5.แพทย์แผนไทย  
6.นักวิชาการ
สาธารณสุข  

1.แพทย ์ 
2. พยาบาลวิชาชีพ ด้าน
การพยาบาลผู้สูงอายุ 
3.ทันตแพทย์ ด้านทันตก
รรมผู้สูงอายุ  
4.เภสัชกร  
5.นักกายภาพบ าบัด  
5.แพทย์แผนไทย  
6.นักวิชาการสาธารณสุข  
7.นักโภชนาการ  
8.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.

1.แพทย ์ 
2. พยาบาลวิชาชีพ ด้าน
การพยาบาลผู้สูงอายุ 
3.ทันตแพทย์ ด้านทันตก
รรมผู้สูงอายุ  
4.เภสัชกร  
5.นักกายภาพบ าบัด  
5.แพทย์แผนไทย  
6.นักวิชาการสาธารณสุข  
7.นักโภชนาการ  
8.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.
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7.นักโภชนาการ  
8.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.
(basic course 5 วัน 
หรือผ่านการอบรมจาก
พยาบาลผู้สูงอายุ) 

(basic course 5 วัน 
หรือผ่านการอบรมจาก
พยาบาลผู้สูงอายุ) 

(basic course 5 วัน 
หรือผ่านการอบรมจาก
พยาบาลผู้สูงอายุ) 

: IT 1.Social media 
2.โปรแกรม aging 
health data 

1.Social media 
2.โปรแกรม aging 
health data 

1.Social media 
2.โปรแกรม aging 
health data 

: Drugs & 
Equipment 

1.บัญชียาท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ  
2.เครื่องมือส าหรับสห
วิชาชีพในการ
ด าเนินงานคลินิก
ผู้สูงอายุ เช่น เครื่องมือ
ทางกายภาพบ าบัด
ส าหรับการฟื้นฟู
ผู้สูงอายุ,คู่มือการ
ประเมินและการดูแล
ผู้สูงอายุ, Food 
Model ส าหรับให้
ความรู้ด้านโภชนาการ
แก่ผู้สูงอายุ อุปกรณ์
กระตุ้นสมอง (Brain 
Stimulation) เป็นต้น 
 

1.บัญชียาท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ  
2.เครื่องมือส าหรับสห
วิชาชีพในการด าเนินงาน
คลินิกผู้สูงอายุ เช่น 
เครื่องมือทาง
กายภาพบ าบัดส าหรับการ
ฟื้นฟูผู้สูงอายุ,คู่มือการ
ประเมินและการดูแล
ผู้สูงอายุ, Food Model 
ส าหรับให้ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่ผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์กระตุ้นสมอง 
(Brain Stimulation) เป็น
ต้น 
 

1.บัญชียาท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ  
2.เครื่องมือส าหรับสห
วิชาชีพในการด าเนินงาน
คลินิกผู้สูงอายุ เช่น 
เครื่องมือทาง
กายภาพบ าบัดส าหรับการ
ฟื้นฟูผู้สูงอายุ,คู่มือการ
ประเมินและการดูแล
ผู้สูงอายุ, Food Model 
ส าหรับให้ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่ผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์กระตุ้นสมอง 
(Brain Stimulation) เป็น
ต้น 
 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

: 
Governance 

คณะกรรมการซึ่งมีสห
วิชาชีพ การดูแล
ผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการซึ่งมีสห
วิชาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการซึ่งมีสห
วิชาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ 

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีศูนย์ดูแล

1.ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
ศูนย์ดูแลสูงอายุเป็นไปตาม

1.ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
ศูนย์ดูแลสูงอายุเป็นไปตาม
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สูงอายุเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 100 ) 
2.ผู้สูงอายุท่ีส่งต่อทุก
รายได้รับการการคัด
กรองการประเมนิ 
CGA 
3.ผู้สูงอายุในคลินิก
ได้รับการดูแล ประเมิน 
Comprehensive 
Geriatic Assessment 
ร้อยละ 100 
4.ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการ
บริการในคลินิก มี
ความสามารถในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เพิ่มขึ้น/คงไว้ ในระดับ
ท่ีสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐  

เป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 
100 ) 
2.ผู้สูงอายุท่ีส่งต่อทุก
รายได้รับการการคัดกรอง
การประเมิน CGA 
3.ผู้สูงอายุในคลินิกได้รับ
การดูแล ประเมิน 
Comprehensive 
Geriatic Assessment 
ร้อยละ 100 
4.ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการ
บริการในคลินิก มี
ความสามารถในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เพิ่มขึ้น/คงไว้ ในระดับท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

เป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 
100 ) 
2.ผู้สูงอายุท่ีส่งต่อทุก
รายได้รับการการคัดกรอง
การประเมิน CGA 
3.ผู้สูงอายุในคลินิกได้รับ
การดูแล ประเมิน 
Comprehensive 
Geriatic Assessment 
ร้อยละ 100 
4.ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการ
บริการในคลินิก มี
ความสามารถในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เพิ่มขึ้น/คงไว้ ในระดับท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 11 
แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2.ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
3.ส านักงานเขต
สุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

 



 

82 
 

2.7 สาขา ทนัตกรรม 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 
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1. โครงการ  
One-stop 
dental 

serviceของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติเป็นศูนย์
One-stop dental 
service (3 แห่ง)(รพก.
นาวัง/รพก.ยี่งอ/รพก.
เสาไห้)  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติเป็นศูนย์ One-stop 
dental service (6 แห่ง)
(รพก.นาวัง/รพก.ยี่งอ/
รพก.เสาไห้/รพก.ห้วย
กระเจา/รพก.เบญจลักษ์/
รพก.หาดส าราญ)  

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติเป็นศูนย์ One-
stop dental service (7 
แห่ง)(รพก.นาวงั/รพก.ยี่
งอ/รพก.เสาไห้รพก.ห้วย
กระเจา/รพก.เบญจลักษ์/
รพก.หาดส าราญ/รพก.พ
นมดงรัก) 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.จัดต้ังทีม
คณะกรรมการในการ
พัฒนาและขับเคล่ือน
ทันตกรรมเฉพาะสาขา
ทางทันตกรรมของ
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติแต่ละ
แห่ง  
2.พัฒนาเครือข่ายใน
การปรึกษาแนว
ทางการรักษาผู้ป่วยทัน
ตกรรมเฉพาะสาขา ใน
ระดับจังหวัด/เขต/
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ/
กรมการแพทย์ 
3.ส่งบุคลากรไปศึกษา
ในหน่วยงานทันตกรรม
สาขาเฉพาะเพื่อเปิด
ให้บริการ 
4.เปิดให้บริการทันตก
รรมส าหรับเด็ก และ
ผู้สูงอายุ  
5.ประสานงานกับทีม
ทันตแพทย์สาขาเฉพาะ
ในจังหวัดหรือพื้นท่ี
ใกล้เคียง/เขต ในการ
ขอสนับสนุนหรือ

1.จัดต้ังทีมคณะกรรมการ
ในการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนทันตกรรม
เฉพาะสาขาทางทันตกรรม
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติแต่ละแห่ง  
2.พัฒนาเครือข่ายในการ
ปรึกษาแนวทางการรักษา
ผู้ป่วยทันตกรรมเฉพาะ
สาขา ในระดับจังหวัด/
เขต/โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ/กรมการ
แพทย ์
3.ส่งบุคลากรไปศึกษาใน
หน่วยงานทันตกรรมสาขา
เฉพาะเพื่อเปิดให้บริการ 
4.เปิดให้บริการทันตกรรม
เน้นกลุ่มวัยเด็ก วัยเรียน 
และผู้สูงอายุ  
5.ประสานงานกับทีมทันต
แพทย์สาขาเฉพาะใน
จังหวัดหรือพื้นท่ีใกล้เคียง/
เขต ในการขอสนับสนุน
หรือหมุนเวียนทันตแพทย์
เฉพาะสาขาในการ
ให้บริการ 
6.จัดบริการทันตกรรมเชิง
รุกในชุมชน 

1.จัดต้ังทีมคณะกรรมการ
ในการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนทันตกรรม
เฉพาะสาขาทางทันตกรรม
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติแต่ละแห่ง  
2.พัฒนาเครือข่ายในการ
ปรึกษาแนวทางการรักษา
ผู้ป่วยทันตกรรมเฉพาะ
สาขา ในระดับจังหวัด/
เขต/โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ/กรมการ
แพทย์ 
3.ส่งบุคลากรไปศึกษาใน
หน่วยงานทันตกรรมสาขา
เฉพาะเพื่อเปิดให้บริการ 
4.เปิดให้บริการทันตกรรม
เน้นกลุ่มวัยเด็ก วัยเรียน 
และผู้สูงอายุ  
5.ประสานงานกับทีมทันต
แพทย์สาขาเฉพาะใน
จังหวัดหรือพื้นท่ีใกล้เคียง/
เขต ในการขอสนับสนุน
หรือหมุนเวียนทันตแพทย์
เฉพาะสาขาในการ
ให้บริการ 
6.จัดบริการทันตกรรมเชิง
รุกในชุมชน 
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หมุนเวียนทันตแพทย์
เฉพาะสาขาในการ
ให้บริการ 
6.จัดบริการทันตกรรม
เชิงรุกในชุมชน 

: Health 
Workforce 

1.ทันตแพทย์ท่ัวไป 
2.ทันตแพทย์
เช่ียวชาญเฉพาะสาขา 
3.ทันตภิบาล 
4.ผู้ช่วยทันตแพทย์ท่ีผ่าน
การฝึกเฉพาะสาขา 

1.ทันตแพทย์ท่ัวไป 
2.ทันตแพทย์เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา 
3.ทันตภิบาล 
4.ผู้ช่วยทันตแพทย์ท่ีผ่านการ
ฝึกเฉพาะสาขา 

1.ทันตแพทย์ท่ัวไป 
2.ทันตแพทย์เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา 
3.ทันตภิบาล 
4.ผู้ช่วยทันตแพทย์ท่ีผ่านการ
ฝึกเฉพาะสาขา 

: IT 1.Social media 
2.โปรแกรม HOSxP 
3.ระบบ HDC  

1.Social media 
2.โปรแกรม HOSxP 
3.ระบบ HDC  

1.Social media 
2.โปรแกรม HOSxP 
3.ระบบ HDC  

: Drugs 
&Equipmen
t 

1.ยูนิตทันตกรรม 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ
เฉพาะสาขา 
3. สถานท่ีศูนย์ทันตก
รรม  

1.ยูนิตทันตกรรม 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ
เฉพาะสาขา 
3. สถานท่ีศูนย์ทันตกรรม  

1.ยูนิตทันตกรรม 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ
เฉพาะสาขา 
3. สถานท่ีศูนย์ทันตกรรม  

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5.งบสนับสนุนอื่นๆ 5.งบสนับสนุนอื่นๆ 5.งบสนับสนุนอื่นๆ 
: 
Governance 

คณะกรรมการ Service 
plan  

ด้านทันตกรรม 

คณะกรรมการ Service 
plan  
ด้านทันตกรรม 

คณะกรรมการ Service 
plan  
ด้านทันตกรรม 

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์  
One-stop dental 
service เป็นไปตาม
เป้าหมาย ท่ีก าหนด 
 (ร้อยละ 100) 
2. ผู้สูงอายุเข้ารับ
บริการทางทันตกรรม
ร้อยละ 30 
3.จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีคู่
สบฟันหลังอย่างน้อย 
4 คู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 

1.ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชน เฉลิมพระเกียรติมี
ศูนย์  One-stop dental 
service เป็นไปตาม
เป้าหมาย ท่ีก าหนด 
 (ร้อยละ 100) 
2. ผู้สูงอายุเข้ารับบริการ
ทางทันตกรรมร้อยละ 35 
3.จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีคู่สบ
ฟันหลังอย่างน้อย 4 คู่ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

1.ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชน เฉลิมพระเกียรติมี
ศูนย์  One-stop dental 
service เป็นไปตาม
เป้าหมาย ท่ีก าหนด 
 (ร้อยละ 100) 
2. ผู้สูงอายุเข้ารับบริการ
ทางทันตกรรมร้อยละ 40 
3.จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีคู่สบ
ฟันหลังอย่างน้อย 4 คู่ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 3 
แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 6 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 7 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขต
สุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
6.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
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๒.๘ สาขาพัฒนาการเด็ก 6 Building Blocks 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
พัฒนา
คลินิก
พัฒนาการ
เด็ก ของ
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

: เป้าหมาย 
 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมี
คลินิกพัฒนาการเด็ก 
(4 แห่ง) (รพก.ห้วย
กระเจา/รพก.พระ
ทองค า/รพ.เทพรัตนฯ/
รพก.นาวัง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีคลินิก
พัฒนาการเด็ก (7 แห่ง) 
(รพก.ห้วยกระเจา/รพก. 
พระทองค า/รพ.เทพรัตนฯ/
รพก.เสาไห้/รพก. 
พนมดงรัก/รพก.ยีง่อ/
รพก.นาวัง) 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติมีคลินิก
พัฒนาการเด็ก (11 แห่ง)  
 

: มาตรการ 
(6 Building 

Blocks) 
: Service 
Delivery 

1.จัดต้ังคลินิกพัฒนาการ
เด็ก 
2.ค้นหาและคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ให้บริการ 
4.ส่งเสริมการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กโดย
ครอบครัวและชุมชน 
5.พัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมในการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 
6.ก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.จัดต้ังคลินิกพัฒนาการเด็ก 
2.ค้นหาและคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการให้บริการ 
4.ส่งเสริมการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กโดย
ครอบครัวและชุมชน 
5.พัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมในการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 
6.ก ากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1.จัดต้ังคลินิกพัฒนาการเด็ก 
2.ค้นหาและคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการให้บริการ 
4.ส่งเสริมการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กโดย
ครอบครัวและชุมชน 
5.พัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมในการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 
6.ก ากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

: Health 
Workforce 

1.กุมารแพทย์ 
2.พยาบาลเฉพาะ
ทางด้านพัฒนาการเด็ก 
3.นักกิจกรรมบ าบัด 

1.กุมารแพทย์ 
2.พยาบาลเฉพาะทางด้าน
พัฒนาการเด็ก 
3.นักกิจกรรมบ าบัด 

1.กุมารแพทย์ 
2.พยาบาลเฉพาะทางด้าน
พัฒนาการเด็ก 
3.นักกิจกรรมบ าบัด 

: IT 1.Social media 
2.โปรแกรม HOSxP 
3.ระบบ HDC  

1.Social media 
2.โปรแกรม HOSxP 
3.ระบบ HDC  

1.Social media 
2.โปรแกรม HOSxP 
3.ระบบ HDC  

: Drugs 
&Equipmen
t 

1.เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการ 
2.ของเล่นเสริม
พัฒนาการ 
3.สมุดบันทึกติดตาม
พัฒนาการ 

1.เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการ 
2.ของเล่นเสริมพัฒนาการ 
3.สมุดบันทึกติดตาม
พัฒนาการ 

1.เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการ 
2.ของเล่นเสริมพัฒนาการ 
3.สมุดบันทึกติดตาม
พัฒนาการ 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเหมาจ่ายรายหัว 
3.งบเงินบ ารุง 
4.งบกองทุน 
5.งบสนับสนุนอื่นๆ 

: 
Governanc

e 

คณะกรรมการService 
plan สาขาพัฒนาการ
เด็ก 

คณะกรรมการService 
plan สาขาพัฒนาการเด็ก 

คณะกรรมการService 
plan สาขาพัฒนาการเด็ก 

: ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมี
คลินิกพัฒนาการเด็ก
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
2.เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 85  

1.ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมีคลินิก
พัฒนาการเด็กเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 
100) 
2.เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อย
ละ 85 

1.ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติมี
คลินิกพัฒนาการเด็ก
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
2.เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 90 

: หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 11 
แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

: หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
3.ส านักงานเขต
สุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 

1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 

1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2.ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
3.ส านักงานเขตสุขภาพ 
4.โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
5.กรมการแพทย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บคุลากรเปน็เลศิ (People Excellence) 

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
สร้าง

ความสุข
ให้กับ

บุคลากร
ของ

โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 

 

เป้าหมาย 
 

1. เจ้าหน้ามีความสุข 
2. ส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อ
การท างาน 

1. เจ้าหน้ามีความสุข 
2. ส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการ
ท างาน 

1. เจ้าหน้ามีความสุข 
2. ส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการ
ท างาน 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
Happy People & 
Healthy Workplace 
2. วิเคราะห์ค่าคะแนน
เฉล่ียความสุขบุคลากร 
Happinometer 
3.จัดท าแผนสร้างสุข
ของโรงพยาบาล 
4.ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนสร้างสุข 
5.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
Happy People & 
Healthy Workplace 
2. วิเคราะห์ค่าคะแนน
เฉล่ียความสุขบุคลากร 
Happinometer 
3.จัดท าแผนสร้างสุขของ
โรงพยาบาล 
4.ด าเนินกิจกรรมตามแผน
สร้างสุข 
5.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
Happy People & 
Healthy Workplace 
2. วิเคราะห์ค่าคะแนน
เฉล่ียความสุขบุคลากร 
Happinometer 
3.จัดท าแผนสร้างสุขของ
โรงพยาบาล 
4.ด าเนินกิจกรรมตามแผน
สร้างสุข 
5.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

: Health 
Workforce 

1.เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการ HRH 
โรงพยาบาล 
3.วิทยากรจาก 
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1.เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการ HRH 
โรงพยาบาล 
3.วิทยากรจาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1.เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการ HRH 
โรงพยาบาล 
3.วิทยากรจาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

: IT โปรแกรมบันทึกข้อมูล 
Happinometer 

โปรแกรมบันทึกข้อมูล 
Happinometer 

โปรแกรมบันทึกข้อมูล 
Happinometer 

: Drugs 
&Equipmen
t 

- -  -  

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง 
3.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง 
3.งบสนับสนุนอื่น 

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง 
3.งบสนับสนุนอื่น 

:Governanc
e 

1.คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 

1.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

1.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2.คณะกรรมการ HR 
โรงพยาบาล 

2.คณะกรรมการ HR 
โรงพยาบาล 

2.คณะกรรมการ HR 
โรงพยาบาล 

ตัวชี้วัด ร้อยละค่าเฉล่ีย
ความสุขคะแนน
ความสุขของบุคลากร
ในโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 
Happinometer 
(มากกว่าร้อยละ 65) 
 

ร้อยละค่าเฉล่ียความสุข
คะแนนความสุขของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
Happinometer (มากกว่า
ร้อยละ 70) 

ร้อยละค่าเฉล่ียความสุข
คะแนนความสุขของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
Happinometer (มากกว่า
ร้อยละ 70) 

หน่วยงาน
หลัก 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 11 
แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ CHRO 
จังหวัด/เขตสุขภาพ 

คณะกรรมการ CHRO 
จังหวัด/เขตสุขภาพ 

คณะกรรมการ CHRO 
จังหวัด/เขตสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล)  

โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการ
โรงพยาบาล
คุณธรรม 

เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผานเกณฑ
ประเมินองคกร
คุณธรรมระดับจังหวัด  
อยางนอย 1 โรงพยาบาล
ต่อปี 

 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติผานเกณฑ
ประเมินองคกรคุณธรรม
ระดับจังหวัด อยางนอย 1 
โรงพยาบาลต่อปี 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติผานเกณฑประเมิน
องคกรคุณธรรมระดับ
จังหวัด  
อยางนอย 1 โรงพยาบาลต่อปี 

มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1. ก าหนดนโยบายดา
นองคกรคุณธรรม 

2. แตงต้ังคณะท างาน 
ก าหนดอัตลักษณ
(คุณธรรมรวม) 

3. สรางแกนน า
ตามอัตลักษณเพื่อ
ขับเคล่ือน 

4. จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามอัต
ลักษณและส่ือสาร 

1. ก าหนดนโยบายดา
นองคกรคุณธรรม 
2. แตงต้ังคณะท างาน 
ก าหนดอัตลักษณ (คุณ
ธรรมรวม) 
3. สรางแกนน าตามอัต
ลักษณเพื่อขับเคล่ือน 
4. จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามอัตลักษณ
และส่ือสาร 
5. แลกเปล่ียน เรียนรู
“ท าดีตองมีแชร” และจัด

1.ก าหนดนโยบายดานองค
กรคุณธรรม 
2.แตงต้ังคณะท างาน 
ก าหนดอัตลักษณ (คุณ
ธรรมรวม) 
3.สรางแกนน าตามอัต
ลักษณเพื่อขับเคล่ือน 
4.จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามอัตลักษณ
และส่ือสาร 
5.แลกเปล่ียน เรียนรู “ท า
ดีตองมีแชร” และจัด
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. แลกเปล่ียน เรียนรู 
“ท าดีตองมีแชร” 
และจัดกิจกรรม 
“ตลาดนัดความ
ดี” 

6. Coaching / 
Mentoring  

7. ศึกษาดูงาน ต
นแบบเยี่ยมเสริม
พลัง 

8. K M “องค
คุณธรรม” 

9. ขยายเครือขายองค
กรคุณธรรมสูชุมชน 

10. สรางนวัตกรรมใน
การพัฒนาองค์กร
คุณธรรม   

กิจกรรม “ตลาดนัดความ
ดี” 
6. Coaching / 
Mentoring  
7. ศึกษาดูงาน ตนแบบ
เย่ียมเสริมพลัง 
8. K M “องคคุณธรรม” 
9. ขยายเครือขายองคกร
คุณธรรมสูชุมชน 
10.สรางนวัตกรรมในการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม   

กิจกรรม “ตลาดนัดความ
ดี” 
6.Coaching / 
Mentoring  
7.ศึกษาดูงาน ตนแบบ
เย่ียมเสริมพลัง 
8.K M “องคคุณธรรม” 
9.ขยายเครือขายองคกร
คุณธรรมสูชุมชน 
10.สรางนวัตกรรมในการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม   

: Health 
Workforce 

1. เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมกา
ร/คณะท างาน
โรงพยาบาล
คุณธรรม 

3. คณะกรรมกา
รบริหาร
โรงพยาบาล 

1. เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการ/
คณะท างาน
โรงพยาบาลคุณธรรม 

3. คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 

1. เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการ/
คณะท างานโรงพยาบาล
คุณธรรม 

3. คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 

: IT 1.Social media 
2.ส่ือประชาสัมพันธ์
อื่นๆ 

1.Social media 
2.ส่ือประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

1.Social media 
2.ส่ือประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

: Drugs 
&Equipment 

1. แบบประเมินองค
กรคุณธรรม 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

1.แบบประเมินองค์กร
คุณธรรม 
2.แบบประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 

1.แบบประเมินองค์กร
คุณธรรม 
2.แบบประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 

: Financing 1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง  

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง  

1.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
2.งบเงินบ ารุง  
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3.งบสนับสนุนอื่นๆ 3.งบสนับสนุนอื่นๆ 3.งบสนับสนุนอื่นๆ 
: 
Governance 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

ตัวชี้วัด จ านวนโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เป็นองค์กรดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ระดับจังหวัด  อย่าง
น้อย 1 แห่ง  

จ านวนโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติเป็น
องค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ระดับจังหวัด  
อย่างน้อย 1 แห่ง  

จ านวนโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติเป็น
องค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ระดับจังหวัด  
อย่างน้อย 1 แห่ง  

หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2.ส านักงานเขต
สุขภาพ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานเขตสุขภาพ 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2.ส านักงานเขตสุขภาพ 

 
โครงการ ระยะ

ด าเนินการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการ 
Smart 
Hospital 

เป้าหมาย โรงพยาบาลในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital ครบ
ทุกแห่งในปี 2565 

1) หน่วย
บริการมีผลการ
ด าเนินงาน 
Smart Place 
และ Smart 
Tool 

หน่วยบริการมีผลการ
ด าเนินงาน Smart Place 
และ Smart Tool  
11 แห่ง 

  

2) หน่วย
บริการมีผลการ
ด าเนินงานใน
ระดับ Smart 
Service 

 หน่วยบริการมีผลการ
ด าเนินงานในระดับ 
Smart Service 8 
แห่ง 

 

3) หน่วย
บริการมีผลการ
ด าเนินงานใน
ระดับ Smart 
Outcome 
และ Smart 

หน่วยบริการมีผลการ
ด าเนินงานในระดับ 
Smart Outcome และ 
Smart Hospital 1 แห่ง 
(รพก.ยี่งอ) 

หน่วยบริการมีผลการ
ด าเนินงานในระดับ 
Smart Outcome 
และ Smart Hospital 
3 แห่ง 
(รพก.ยี่งอ, รพก.นาวัง

หน่วยบริการมีผล
การด าเนินงานใน
ระดับ Smart 
Outcome และ 
Smart Hospital 
ทุก รพ  
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Hospital และรพก. หาดส าราญ (11 แห่ง) 
มาตรการ 
(6 Building 
Blocks) 
: Service 
Delivery 

1) Smart 
Place/Infrastructure 
- โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ผ่านเกณฑ์
การด าเนินงาน GREEN 
& CLEAN Hospital  
2) Smart Tools 
(อย่างนอ้ย 3ข้อ) 
2.1 โรงพยาบาลมีการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เช่น หน้าจอ
แสดงล าดับคิวบริการ 
2.2 มีช่องทางออนไลน์
หรือ ช่องทางแจ้งเตือน
คิวรับบริการอย่างน้อย 
1 จุด  
2.3 มีระบบเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อัตโนมัติ(Vital 
Sing)ท่ีเช่ือมข้อมูลสู่
ระบบปฏิบัติการ 
2.4 โรงพยาบาลมีการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี เช่น มีการใช้
เทคโนโลยีในการลงช่ือ
ปฏิบัติงาน 
3) Smart Services & 
Smart Office อย่าง
น้อย 4 ข้อ ไม่
เรียงล าดับ 
3.1ใช้บัตร ประชาชนใน
การเข้ารับบริการ 
3.2 การจัดเก็บข้อมูล
เวชระเบียนผู้ป่วยด้วย
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(EMR : Electronic 
Medical Records) 
3.3การใช้ใบส่ังยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   
3.4 ระบบบริการนัด
ออนไลน ์
3.5 ลดระยะเวลารอ
คอยด้านบริการอย่าง
น้อย 1 จุด 
3.6 โรงพยาบาลมีการ
น าโปรแกรมดิจิทัลมาใช้
ในระบบงาน Back 
Office เช่น โปรแกรม 
Hos-Office 
4) Smart Outcome 
 4.1 โรงพยาบาลมีการ
บริหารจัดระบบงานให้มี
ความเช่ือมโยงกันได้
อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้มี
ระบบสารสนเทศท่ี
ตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการด้านระบบริการ 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
และด้านงบประมาณ ได้
อย่างรวดเร็ว ป้องกัน
ความเส่ียงทุกด้าน 
4.2ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลารอคอยด้าน
บริการ 
4.3อัตราความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
และอัตราข้อร้องเรียน
ลดลง 
5) Smart Hospital 
5.1 โรงพยาบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการ มี Unit Cost ใน
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เกณฑ์ท่ีเหมาะสม
สามารถเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กับ
หน่วยงานอื่นได้  
 5.2  มีการจัดการและ
ป้องกันความเส่ียง 
(Proactive Risk 
Management) ท่ีดีใน
ทุกมิติ เพื่อให้การ
บริการมีคุณภาพดีในทุก
มิติ  
5.3มีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์
พลังงานต่อเนื่อง 

: Health 
Workforce 

ผู้รับผิดชอบศูนย์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ 
- การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด
ความขัดข้องจากการใช้งาน
ในแต่ละหน่วยงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานในแต่
ละงาน 

- ผู้ดูแลระบบ Server 
,Network 

- ด้านการดูแลงานซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ 

- ด้านการจัดท า Function 
ในการพัฒนางาน 

ผู้รับผิดชอบในการจัดการ
ด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ 
24 ช่ัวโมง  ส าหรับ 
- การแก้ไขปัญหาเมื่อ

เกิดความขัดข้องจาก
การใช้งานในแต่ละ
หน่วยงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานใน
แต่ละงาน 

- ผู้ดูแลระบบ Server, 
Network 

- ด้านการดูแลงานซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ 

- ด้านการจัดท า 
Function ในการ
พัฒนางาน 

ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการและแก้ไข
ด้านศูนย์
คอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบออนไลน์
ส าหรับ 
- การแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดความ
ขัดข้องจากการใช้
งานในแต่ละ
หน่วยงาน 

- ปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรม
ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานในแต่
ละงาน 

- ผู้ดูแลระบบ 
Server ,Network 

- ด้านการดูแลงาน
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

- ด้านการจัดท า 
Function ในการ
พัฒนางาน 

: IT 1. ระบบ Server 1.ระบบ Server 1. ระบบ Server 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. ระบบ เครือข่ายภายนอก
และภายใน 

3. ระบบ Software 
4. ระบบ Hardware 
5. ระบบ Peopleware 

2.ระบบ เครือข่าย
ภายนอกและภายใน 
3.ระบบ Software 
4.ระบบ Hardware 
5.ระบบ Peopleware 

2. ระบบ เครือข่าย
ภายนอกและ
ภายใน 

3. ระบบ 
Software 

4. ระบบ 
Hardware 

5. ระบบ 
Peopleware 

: Drugs 
&Equipment 

1. ตู้ Kiosk 
2.TV + ชุด Computer 
ขนาดเล็ก เช่น Raspberry 
PI / Android Box ณ 
บริการท่ีต้องการแสดงคิว   
3. ชุดเครื่อง V/S อัตโนมัติ 
(เครื่องช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
ความดันโลหิต ชีพจร) 
 

ระบบ OPD Paperless 
- โปรแกรม Hos-XP  
- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server)  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ระบบ LAN/Fiber 
Optic 
- เครื่องสแกนเอกสารเข้า
ระบบ HOSxP 
ระบบ Backoffice 
- โปรแกรม HOSOffice 

- ระบบ Digital 
Workplace  
- ระบบ HOSxE 
(HOSxP V.4) สู่ 
ระบบ IPD 
Paperless  
 

: Financing งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบเงินบ ารุง งบสนับสนุน
อื่นๆ ส าหรับพัฒนา 
ระบบคิว 
- งบประมาณในการพัฒนา
ระบบ Green & Clean 
- งบประมาณจัดซื้อตู้ Kiosk 
- งบประมาณการจัดซื้อ TV 
+ Raspberry PI  4 ชุด 
แสดงระบบคิว 
- งบประมาณอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านการใช้งาน
ระบบคิว   

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบเงินบ ารุง งบ
สนับสนุนอื่นๆ ส าหรับ
พัฒนา 
ระบบPaperless ผู้ป่วย
นอก 
- งบปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
- งบประมาณจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(server)  
- งบประมาณอบรม
พัฒนาบุคลากรระบบ
Paperless ผู้ป่วยนอก 
- งบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องสแกน
เอกสารเข้าระบบ 
HOSxP 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบเงิน
บ ารุง งบสนับสนุน
อื่นๆ ส าหรับพัฒนา 
ระบบ Digital 
Workplace 
- งบประมาณในการ
พัฒนา ระบบ 
Digital Work 
Place 
- งบประมาณจัดซื้อ
ระบบ HOSxE 
(HOSxP V.4) 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

- งบประมาณพัฒนา
บุคลากรด้านจัดท า
Application พัฒนางาน 
- งบประมาณในการ
พัฒนาระบบ 
Application พัฒนางาน 
ระบบ Paperless 
Backoffice  
- งบประมาณจัดซื้อ
โปรแกรม 
- งบประมาณอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ใช้โปรแกรม HOSOffice 
แต่ละ Function ท่ีใช้  

: 
Governance 

1. คณะกรรมการบริหาร
ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล 
2. ทีมสารสนเทศ
โรงพยาบาล 
3. คณะกรรมการทีม
ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  

1. คณะกรรมการบริหาร
ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล 
2. ทีมสารสนเทศ
โรงพยาบาล 
3. คณะกรรมการทีม
ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

1. คณะกรรมการ
บริหารระบบ
สารสนเทศ
โรงพยาบาล 
2. ทีมสารสนเทศ
โรงพยาบาล 
3. คณะกรรมการ
ทีมส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 1.จ านวนโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน Smart 
Tools (11 แห่ง) 
2.จ านวน โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน Smart 
Services (3แห่ง) 
3.จ านวนโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน Smart 
Hospital (1 แห่ง)   

1.จ านวน 
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ผ่าน
เกณฑ์การด าเนินงาน 
Smart Services 
(11แห่ง) 
2.จ านวนโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน Smart 
Hospital (3 แห่ง)   

จ านวน
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 
ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน 
Smart 
Hospital 
(11 แห่ง) 
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โครงการ ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 11 
แห่ง 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.เครือข่ายระดับจังหวัด 
2.หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3.หน่วยงานภาคเอกชน 

1.เครือข่ายระดับจังหวัด 
2.หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3.หน่วยงานภาคเอกชน 

1.เครือข่ายระดับ
จังหวัด 
2.หน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ 
3.หน่วยงาน
ภาคเอกชน 
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บทที่ 6 

แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563 -2565 ไปปฏิบัติ 
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขของประเทศอย่างแท้จริง จ าเป็นต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอน/แนวทางการขับเคล่ือน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สู่การปฏิบัติท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 1. ด าเนินการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตระหนักและ
เข้าใจสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565 และ
พร้อมในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ ท าความเข้าใจต่อทิศทางและสาระหลักของการพัฒนาโรงพยาบาล 

 2. สร้างความเช่ือมโยง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนยุทธศาสตร์ชา ติ  20 ปี 
ด้านสาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการ แผนค าของบประมาณ  วิเคราะห์ให้เห็นความเช่ือมโยงอย่างเป็นรูปธรรม 
ถึงความสอดคล้องกับทิศทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563 -
2565 เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

 3. ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญ และใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565 เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล 

 4. จัดต้ังคณะท างานก ากับทิศทางการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนค าของบประมาณ และก ากับติดตาม
การด าเนินงาน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโดยคณะกรรมการมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข  

 6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติท้ัง 11 แห่ง เสนอผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 

 7. ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563 -2565 
เมื่อส้ินสุดการด าเนินงานตามแผน 
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ภาคผนวก 

1. คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล  
                             
                          คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 
 
๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการ 
๒. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย    รองประธานกรรมการ 
๓. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก    รองประธานกรรมการ 
๔. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์    กรรมการ 
๕. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์    กรรมการ 
๖. คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์    กรรมการ 
๗. นายส าเริง เอี่ยมสะอาด    กรรมการ 
๘. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์    กรรมการ 
๙. แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์    กรรมการ 
๑๐. นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล    กรรมการ 
๑๑. ดร. ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน   กรรมการ 
๑๒. นายสว่าง กองอินทร ์    กรรมการ 
๑๓. ศ.(คลินิก) นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  กรรมการ 
๑๔. นายแพทย์โสภณ เมฆธน    กรรมการ 
๑๕. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์    กรรมการ 
๑๖. นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี    กรรมการ 
๑๗. นายฐากร ธรรมประทีป    กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายแพทย์สมมิตร สิงห์ใจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต   กรรมการและเหรัญญิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 
 

คณะผู้จัดท า 
คณะท่ีปรึกษา  
 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
นายแพทย์โสภณ  เมฆธน 
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 
ดร นายแพทย์พงศธร  พอกเพิ่มดี 

 
บรรณาธิการ 
    นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 
บรรณาธิการผู้ช่วย 
    ดร แพทย์หญิงสาวิตรี วิษณุโยธิน รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
    นางสาวปาณบดี  เอกะจัมปกะ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
    นางจิราภรณ์  สิงหเสนี  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
คณะบรรณาธิการ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
นายกันตภณ  สินโพธิ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
นางสาวพรพรรณ ภาครัตน์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
 
 
 



 

101 
 

ISBN  …………………. 
พิมพ์ครั้งท่ี 1 เดือน…พ.ศ. 2563  จ านวน …. เล่ม 
จัดพิมพ์โดย กระทรวงสาธารณสุข 
พิมพ์ท่ี  โรงพิมพ…์ 
  เลขท่ี …. 
ออกแบบโดย …. 
  เลขท่ี …  


