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 1.ข้อมูลพื�นฐานขององค์กร    

1.1 ข้อมูลทั �วไป 

ชื�อองคก์ร 
(ไทย) โรงพยาบาลมะขาม 

(องักฤษ) MAKHAM HOSPITAL  

ที�อยู่ 253 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จนัทบรุ ี

ประเภท / ระดบั ประเภทโรงพยาบาลชมุชน  ระดบัปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิ

เจ้าของ / ต้นสงักดั กระทรวงสาธารณสขุ 

จาํนวนเตียง ขอ
อนุญาต 

30 ใหบ้รกิารจรงิ 35 อตัราครองเตียง 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

71.64 % 55.14 67.02 

ความครอบคลุมหน่วยบริการ  

ผ ู้นําสงูสุดของ

องค์กร 

ชื�อ นพ. รฐัวุฒ ิ ศรีสงิหเดช   ตําแหน่ง นายแพทยช์าํนาญการ 

e-mail rattawut094 
@yahoo.com 

โทรศพัท ์ 081- 
9319416 

โทรสาร 039-
389658 

ผู้ประสานงาน 1 

ชื�อ นางอญัชล ี วรฉัตร ตําแหน่ง พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

e-mail unchalee2511 
@hotmail.com 

โทรศพัท ์ 086-
9848311 

โทรสาร 039-
389454 

ผู้ประสานงาน 2 
ชื�อ นางจอมขวญั  เนรญัชร ตําแหน่ง พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

e-mail Jakjun_1234@hotmail.
com 

โทรศพัท ์ 080-
9283773 

โทรสาร 039-
389454 

สถานะการ

รบัรอง 

ข ั �นที� 
3 

วนั
หมดอาย ุ

7 พฤศจกิายน 2561 

สาขาที�ให้บริการ  งานรกัษาโรคทั �วไป : ให้บรกิารตรวจรกัษาเวชปฏบิตัิทั �วไป กลุ่มผูป้ว่ยวกิฤตฉุิกเฉิน กลุ่ม

ศลัยกรรม กลุ่มอายุรกรรม  กลุ่มกุมารเวชกรรม  กลุ่มสูตกิรรม กลุ่มสขุภาพจิตและจติเวช  
งานทนัตกรรม  แพทย์แผนไทย 

 งานเวชศาสตร์ครอบครวัและบรกิารดา้นปฐมภูม ิ: ใหบ้รกิารสง่เสริมสขุภาพตาม 
กลุ่มวยั งานควบคุมป้องกนัโรค  งานอนามยัแมแ่ละเดก็  ฯลฯ. 

 งานฟื�นฟูสภาพ :  งานบรกิารฟื�นฟูสภาพผูพ้กิารขาขาด บรกิารกายภาพบําบดั  

ประชากรในเขต

พื�นที�รบัผิดชอบ 

ตําบล ตําบลมะขามมจํีานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บา้น เขตรบัผดิชอบของโรงพยาบาลคอื หมู ่ 
2 ,7, 8, 10 ต.มะขาม มจํีานวนประชากร 1,754 คน  637  หลงัคาเรือน  
มกีารใหบ้ริการประชาชนในเขตอําเภอขลุง ที�อยู่พื�นที�รอยต่อและประชาชนนอก

เขตปีละประมาณ 4,000 ราย   

อําเภอ อําเภอมะขามม ี6 ตําบล 59 หมู่บา้น ม ี13,314  หลงัคาเรือน  
ประชากร อําเภอมะขาม 31,513 คน แบ่งเป็นชาย 15,629 คน หญงิ 15,884 คน  
ม ี10 รพ.สต. 
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จงัหวดั ประชากรจนัทบุร ี 532,466 คน แบง่เป็นชาย 261,053 คน 
หญงิ 271,413 คน  

เขต บรกิารสขุภาพที� 6 

Top 10 Major 

Operation 

ไม่มบีริการผา่ตดัเนื�องจากไม่มพียาบาลวสิญัญ ี

Top 10 

Cause of Death 

ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 

1.CANCER          10  ราย 

2.Pneumonia         4  ราย 

(Sepsis   1  ราย)  

3.myocardial infarction 3  ราย 

4.Cardiac arrest  

(sudden)                 3  ราย 

5.Paraquat poisoning 3 ราย 

6.MC Accident          2  ราย 
(head injury,blunt abdomen) 

7.Gastrointestinal bleeding  

                           2 ราย 

8.ESRD (รวม Renal  

disease)                2 ราย 

9.Thalamic hemorrhage 2ราย

10.Cellulitis            1 ราย 

 

1. Cancer    19  ราย 

2. Pneumonia       4  ราย  

(Sepsis   2  ราย)  

3. COPD                4  ราย 

4. MC Accident        2 ราย 

5. Acute pyelonephitis  2 ราย 

6. Infection wound   2 ราย 

5. Acute myocardial  
infarction           1  ราย 

6. HIV                   1  ราย 

7. Ishemic heart disease 

                      1 ราย 

10.Falling from high  1 ราย  

1. Cancer 17 ราย 

2. Pneumonia   8 ราย 

(Sepsis   3  ราย)  

3. COPD            7 ราย 

4. Infection wound 5  ราย 

5. End stage renal 

 disease   3 ราย 

6. Infection diarrhea 
                      1 ราย 

7. Severe anemia   

               1  ราย 

8. Falling from high  1 ราย 

9. HIV                1  ราย 

10.Liver cirrhosis  1 ราย 

 

Top 10 Diag. OPD ปี 2558 – 2560 

ลาํดบั 
สาเหตุการป่วย 

ปี 2558 

จาํนวน

ครั �ง 

สาเหตุการป่วย 

ปี 2559 

จาํนวน

ครั �ง 

สาเหตุการป่วย 

ปี 2560 

จาํนวน

ครั �ง 
1 HT 5,982 HT 6719 HT 9635 

2 DM   3,477 DM 4055 DM 6087 

3 Common cold 1,505 Common cold 1745 Muscle strain 3638 

4 Dental carrier  1,454 Muscle strain 1443 Common cold 1713 

5 HIV   1,304 DM  with 

Renal complication 

1266 Dyspepsia 1452 

6 DM  with 

Renal complication 

1,280 HIV 1123 HIV 1078 

7 Dorsalgia  1,249 Dental carrier 1106 DM  with 

Renal complication 

1072 

8 

 

Muscle strain   1,167 Dyspepsia 1036 Dosalgia 808 
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ลาํดบั 
สาเหตุการป่วย 

ปี 2558 

จาํนวน

ครั �ง 

สาเหตุการป่วย 

ปี 2559 

จาํนวน

ครั �ง 

สาเหตุการป่วย 

ปี 2560 

จาํนวน

ครั �ง 

9 Hypertension Renal  

Disease  without renal 

failure  

1,144 Pulp  and  periapical 954 Pulp  and  periapical 786 

10 Dyspepsia  1,140 Hypertension Renal 

Disease  without 

renal failure 

931 COPD 779 

 

Top 10 Diag. IPD ปี 2558 – 2560 

ลาํดบั 
สาเหตุการป่วย 

ปี 2558 

จาํนวน

ครั �ง 

สาเหตุการป่วย 

ปี 2559 

จาํนวน

ครั �ง 

สาเหตุการป่วย 

ปี 2560 

จาํนวน

ครั �ง 
1 Gastroenteritis  137 Gastroenteritis  145 Gastroenteritis  273 

2 Pneumonia 85 Pneumonia 87 COPD 136 

3 COPD 63 COPD 64 Pneumonia 101 

4 Cellulitis 62 Cellulitis 51 Asthma 55 

5 CHF 54 UTI 51 UTI 55 

6 Nephritis 51 DF 32 Cellulitis 55 

7 Neonatal jaundice 46 Pyelonephritis 31 Bronchitis 54 

8 Hypoglycemia 45 Hypoglycemia 30 UGIB 41 

9 Acute bronchitis 43 Anemia 30 Pyelonephritis 34 

10 DHF 41 CHF 27 Cerebrovascular disease 29 

1.2 อตัรากาํลงั 

1.2.1 แพทย ์

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

-แพทย์เวชปฏบิตัทิั �วไป 4 - 

-ทนัตแพทย ์ 4 - 

รวม 8 - 
 

1.2.2 บคุลากรสาขาอื�น 

สาขา 
Full time (คน) Part time  

(ชม./สปัดาห)์ ระดบัปรญิญา ตํ�ากวา่ปรญิญา 

-เภสชักร 4 - - 

-พยาบาลวชิาชพี 28 - - 

-พยาบาลเฉพาะทาง (ป.โท จิตเวช) 1 - - 

-พยาบาลเฉพาะทาง 4 เดอืน (NCD, จติเวช) 2   
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สาขา 
Full time (คน) Part time  

(ชม./สปัดาห)์ ระดบัปรญิญา ตํ�ากวา่ปรญิญา 

-พยาบาลเวชปฏบิตัทิ ั �วไป 8 - - 

-พยาบาลควบคุมการตดิเชื�อ 1 - - 

-วสิญัญพียาบาล - - - 

-นกัเทคนคิการแพทย ์ 2 - - 

-นกัรงัสกีารแพทย ์ 1 - - 

-กายภาพบาํบดั 2 - - 

-โภชนากร/นกัโภชนาการ/นกักําหนดอาหาร - - - 

-นกัวชิาการสาธารณสขุ 6 - - 

-นกัการแพทย์แผนไทยประยกุต์  3 - - 

-ทนัตาภบิาล - 3  

-เจา้พนกังานสาธารณสขุ - 1  
 

1.3 สดัส่วนภาระงานกบัจาํนวนบุคลากร (หรือชั �วโมงการทาํงาน) 

1.3.1 ผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยนอกสาขา 
จํานวน

ผูป้่วยทั �งปี 

ขอ้มลูในชว่งเวลาเพื�อการคํานวณภาระงาน (ชว่งเวลา =.........) 

จํานวนผูป้่วยเฉลี�ยต่อวนั ชม.แพทยต์รวจ  ผป.นอก/แพทย/์ชม. 

อุบตัเิหต ุ 18,738 51  คน/วนั 24 ชม./1 คน 2 

ผูป้่วยนอก 69,417 266 คน/วนั 7 ชม./ 3 คน 13 

รวม 88,155 - - - 
 

1.3.2 ผู้ป่วยใน/พยาบาล 

ผู้ป่วยใน 
จํานวนผูป้่วย 

เฉลี�ยต่อวนั 

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

เชา้ บ่าย ดกึ เชา้ บ่าย ดกึ 

ผูป้่วยทั �วไป 17 4 2 2 4 : 1 8 : 1 8 : 1 

ผูป้่วยคลอดและหลงัคลอด 3 2 1 1 1.5 : 1 3 : 1 3 : 1 

รวม 20 6 3 3 3 : 1 6 : 1 6 : 1 
 

1.3.3 ผู้ป่วยใน/แพทย ์

ผู้ป่วยในสาขา 
จํานวนผูป้่วยใน 

รวมทั �งปี (1) 

วนันอน 

รวมทั �งปี (2) 

ผูป้่วยใน/วนั 

(3)= (2)/365 

จํานวนแพทย ์

ในสาขานั �น (4) 

ผูป้่วยใน / 

แพทย์ [(3)/(4)] 

ผูป้่วยทั �วไป 2,084 6,461 18 3 4.5 

สตูกิรรมและ 
ทารกแรกเกดิ 

  349   878 2 - - 

รวม 2,433 7,339 20 3 6.67 
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1.3  โครงสรา้งองคก์ร     

(1) โครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาล มะขาม จนัทบุร ี 
                                  
                                  คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

             
             
              

 

 

 

 
 

 

 
                                 
                                                                               
 

                                                                             

                                                                                                                                                                                 

                                      
 

โครงสรา้งคุณภาพโรงพยาบาลมะขาม จนัทบุร ี

   

     

                                                                               

                                                     กก.Facilitator 

 

 
 

(2)โครงสรา้งระบบกํากบัดูแลกจิการ/ธรรมาภบิาล 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานการ

จดัการ 
กลุ่มงาน

การแพทย ์

กลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มงานเวช

ศาสตรค์รอบครวั 
และการบริการ

ดา้นปฐมภูม ิ

กลุ่มงานประกันสขุภาพ 

ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ

ทางการแพทย ์

กลุ่มงาน 

เวชกรรม

ฟื�นฟ ู

กลุ่มงาน

ทนัตกรรม 

กลุ่มงานรงัสี

วทิยา 

กลุ่มงานเภสชั

กรรม 
และคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค 

กลุ่มงาน

เทคนิค

การแพทย ์

RM ENV  PCT IC  HRD      IM  COM     NSO MSO 

ผู้อาํนวยการโรงพยาบาล 

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพระดบัโรงพยาบาล (ทมีนํา) 

งานผูป่้วย

นอก 

งาน

อุบตัเิหตุ

ฉุกเฉิน 

งาน

ผูป่้วย
ใน 

งานป้องกนัการติด

เชื�อและงานจา่ย

กลาง ซกัฟอก 

งานห้อง

คลอด 

งานบรกิาร

ให้คาํปรกึษา

ด้านสุขภาพ 

PTC 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
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1.4 แผนที�แสดงที�ตั �งองค์กร  

 

 

2. ลกัษณะสาํคญัขององค์กร (Organization Profile) 

2.1 สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

บริการหลกั (main service):   

 1. งานตรวจรกัษาเวชปฏิบตัทิั �วไป : งานบรกิารฉุกเฉิน  งานบรกิารผูป้่วยนอก งานบรกิารผูป้่วยใน  
งานสตูิกรรม  งานบรกิารคลนิิกโรคเรื�อรงั งานสขุภาพจิตและจติเวช งานทนัตกรรม และแพทย์แผนไทย 
 2. งานเวชศาสตร์ครอบครวัและบรกิารดา้นปฐมภูม ิ:  งานสง่เสรมิสขุภาพตามกลุ่มวยั งานควบคุมป้องกนัโรค   
งานอนามยัแมแ่ละเดก็  งานสขุาภบิาลสิ�งแวดลอ้ม ดูแลต่อเนื�องในชมุชน  ฯลฯ 

3. งานฟื�นฟูสภาพ :  ใหบ้ริการกายภาพบําบดั ขาเทยีม  
4. งานบริการรบัสง่ต่อ และใหค้ําปรกึษา รพ.สต.ในเครอืขา่ย 

วิสยัทศัน์ (vision) :  

         เป็นโรงพยาบาลที�มคีุณภาพ  มุง่เน้นการมสี่วนร่วมในการสรา้งเสรมิ และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
  เพื�อประชาชน มสีขุภาพด ี

ค่านิยม (values):    MAKHAM  

     M :     MIND  (SERVICE)  บรกิารที�ด ี  A :     ACCOUNTABILITY  มสี่วนร่วม 
 K :     KNOWLEDGE        รอบรู ้  H :     HOLISTIC              ดูองคร์วม 
  A :     ATTITUDE             ทศันคตดิ ี  M :     MORAL                 มคุีณธรรม   

พนัธกิจ (mission):  

 1. จดับรกิารสุขภาพองค์รวมผสมผสานอย่างมคีุณภาพ 
 2. พฒันาเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพและสร้างความร่วมมอืภาคีเครอืข่ายในการจดัระบบสุขภาพที�สอดคล้องกับ
วถิีชวีติของประชาชน  
   3. จดัระบบบริหารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ   
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ความสามารถเฉพาะขององคก์ร (core competency):  

 การดแูลผูป่้วยโรคเรื�อรงัแบบองค์รวม เชน่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู COPD  

 การทํางานเป็นทมีร่วมมอืกบัภาคีเครอืข่าย 
 

ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร  (workforce  profile) : 

การจาํแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจาํนวนในแต่ละกลุ่ม:   ระดบัการศึกษา:  
เจา้หน้าที�ทั �งหมด 137 คน  เป็นชาย 35   คน หญงิ 102 คน มวีชิาชพีหลกัดงันี� แพทย์ 4 คน(ลาศกึษาต่อ 1 

คน) ทนัตแพทย์  5  คน(ลาศกึษาต่อ 2 คน) เภสชักร  4  คน พยาบาลวชิาชพี 39  คน นกัวชิาการ 6  คน นักเทคนิค
การแพทย์ 2 คน  นกักายภาพบําบดั 2  คน   นกัการแพทย์แผนไทยประยุกต์  3  คน นักโภชนากร  1 คน นักรงัสี
การแพทย์ 1  คน 
 

ภาพรวมของบคุลากร  ปี 2560  (ขอ้มลูถึงเดอืนสิ�นเดอืนตุลาคม 2560) 

บคุลากร เพศ การศึกษา อาย ุ อายงุาน 

ประเภท 
จํานวน 

 
ชาย หญงิ 

ตํ�า

กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตรี

หรือสงู
กว่า 

< 30 
ปี 

30-50 
ปี 

> 50 
ปี 

< 1  
ปี 

1-10  
ปี 

>10 
ปี 

ขา้ราชการ 65 11 54 5 60 8 45 12 3 21 41 

พนง.ราชการ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

ลูกจา้งประจํา 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

พกส. 39 14 25 29 10 2 34 3 1 20 18 

ลกูจา้ง
ชั �วคราว 

30 9 21 20 10 6 24 0 4 15 11 

รวม 137 35 102 56 81 17 104 16 9 57 71 

 

ผู้ปฏิบติังานภายใต้การกาํกบัดแูล : 

ผู้ปฏิบติั การกาํกบัดแูล 

พยาบาลเวชปฏบิตัทิั �วไป แพทย ์

จพง.ทนัตสาธารณสขุ ทนัตแพทย ์

จพง.เภสชักรรม เภสชักร 

พนกังานการแพทย์และรงัสเีทคนิค นกัรงัสกีารแพทย ์

เวรเปล ผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้นกัศกึษาพยาบาล พยาบาลวชิาชพี 
 

สิ�งแวดล้อมด้านกายภาพที�สาํคญั 

      อาคารสถานที�ที�สาํคญั: 

 อาคารผูป้่วยนอกและฉุกเฉิน   อาคารผูป้่วยใน  (มหี้องพเิศษเดี�ยว 5 หอ้ง  หอ้งแยกโรค 1 หอ้ง)  ตกึหลงั

คลอด (มหี้องพเิศษเดี�ยว 2 หอ้ง)  อาคารเบาหวาน – ความดนัโลหติสงู  
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 คลินิกแพทย์แผนไทย  

 อาคารสง่เสรมิสุขภาพ   

 อาคารเมตตาคุณ (กลุ่มผูต้ดิเชื�อ HIV) 

 อาคารจ่ายกลางและซกัฟอก  โรงไฟฟ้า  โรงพสัดุ   โรงพกัขยะ โรงบําบดันํ�าเสยี   

 โรงงานขาเทยีมพระราชทาน และกายภาพ 

 โรงครวั 

 อาคารทนัตกรรม 
 

เทคโนโลยีและอปุกรณ์ที�สาํคญั : 

เทคโนโลย ี เครื�องมอื อุปกรณ์ที�สาํคญั 

1.ระบบบนัทกึขอ้มลูผูป้่วยผา่นโปรแกรม HosXp  (server HosXp) 
2.ระบบฐานขอ้มลูการใหบ้รกิารโรงพยาบาล (Server Data Center) 

  3.ระบบบรหิารจดัการขอ้มลูการใช ้Internet 
4.ระบบหนงัสอืเวยีนอิเลคโทรนิก ผ่านระบบ Intranet  
5.ศนูย์ขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ CUP มะขาม 
6.ระบบเชื�อมผล LAB เขา้สู่โปรแกรม Hos xp 
7.ระบบการถ่ายภาพรงัสชีนิด Digital ผา่นโปรแกรม PAG 
 

1. เครื�อง Defibrillator 3 เครื�อง 
2. เครื�อง EKG  5 เครื�อง 
3. เครื�อง Infusion pump 4 เครื�อง 
4. เครื�อง Partial monitor 4 เครื�อง 
5. เครื�อง O2 sat 4 เครื�อง 
6. เครื�อง Ultrasound 2 เครื�อง  
7. เครื�อง Syringe pump 1 เครื�อง 
8. เครื�อง NST 1 เครื�อง 
9. รถพยาบาลฉุกเฉิน  3 คนั 

  

 

อปุกรณ์เพื�อความปลอดภยั: 

 ระบบกลอ้งวงจรปิด  มกีารตดิตั �งกลอ้งวงจรปิดที�อาคารผูป้่วยนอก  อาคารผูป้่วยใน  ตึกหลงัคลอด และโรง

จอดรถ  โดยสามารถเรยีกดูขอ้มลูไดท้ี�หอ้งผูอํ้านวยการ หอ้ง ER  หอ้งรอคลอด 

 มกีารติดตั �งสญัญาณเตือนการเกดิอคัคภียั  เป็นสญัญาณดกัจบัควนัไฟที�คลงัพสัด ุคลังเวชภณัฑ์  

 มกีารติดตั �งเครื�องกนัฟ้าผ่า เพื�อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ให้ชํารุดเสยีหาย จาก

กระแสไฟฟ้าที�เกนิ 

 ระบบแก๊สทางการแพทย์  เป็นระบบไปป์ไลน์ มศีูนย์จ่ายอยู่ที�หลงัหอ้งยา  มถีังพร้อมจ่ายจํานวน 18 ถงั แต่

จ่ายครั �งละ 6 ถงั โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้นๆ ละ 6 ถงั จะจ่ายเมื�ออีกด้านหนึ�งหมด นอกจากนี�ยังมถีังสํารองอีก 6 ถงั 
ระบบไปป์ไลน์จะจ่ายไปยงัอาคารผูป้่วยใน  หอ้งอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน  ห้องคลอด และห้องผ่าตดั  มีวาล์วปิดเปิดเมื�อ
เกิดเหตุฉุกเฉินก่อนเขา้จุดบริการ  การตรวจสอบมกีารบํารุงรกัษาเชิงป้องกนั โดยบริษัทเอกชนจะมาดําเนินการ
ตรวจสอบปีละ 1 ครั �ง  โดยเปลี�ยนอุปกรณ์ที�หมดอายุ  สว่นการตรวจสอบโดยเจา้หน้าที�ของโรงพยาบาล จะตรวจสอบ
การรั �วซมึของตวัเชค็วาล์ว เดือนละ 1 คร ั �ง  และเชค็ถงัทุกครั �งเมื�อมกีารเปลี�ยนถงั 
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กฎระเบยีบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง: 

ด้าน กฎระเบยีบข้อบงัคบัที�ใช้ 

ดา้นนโยบาย
ขององค์กร 

- นโยบายสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัในโรงพยาบาลมะขาม  นโยบายการบริหารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคล นโยบายดา้นเวชระเบยีน นโยบายการพฒันาคุณภาพ นโยบายการบรหิารความเสี�ยง 

ดา้นองคก์ร - กฎกระทรวงฉบบัที� 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
- กฎกระทรวงฉบบัที� 44 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ดา้นรบัรอง
ระบบงาน 

- มาตรฐาน HA 
- มาตรฐานโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ (HPH) 
- มาตรฐานงานสขุศกึษา 

ดา้นการเงนิ - พ.ร.บ.วธิกีารงบประมาณ พ.ศ.2502 
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยวนิยัทางงปม.และการคลงั พ.ศ.2544 
- ระเบียบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเกบ็รกัษาและการนําเงนิส่งคลงั พ.ศ.2551 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยการจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยบริการในสงักดั กสธ. พ.ศ.2544 

ดา้นวชิาชพี
และ

จรยิธรรม 

- พ.ร.บ.ผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พ.ศ.2525 / ทันตแพทย์พ.ศ.2537 / เภสชักรรมพ.ศ.2537    
พยาบาล พ.ศ.2528 แกไ้ขโดย พ.ร.บ.พ.ศ.2540 
- พ.ร.บ.การประกอบโรคศลิปะพ.ศ.2542 ขอ้บงัคบัของสภาวชิาชพี แพทยสภา พ.ศ.2545 
 ทนัตแพทยสภา พ.ศ.2538 สภาเภสชักรรมพ.ศ.2538 สภาการพยาบาล พ.ศ.2528 
- คําประกาศสทิธผิูป้ว่ย 

  ดา้นสทิธใิน
การ

รกัษาพยาบาล 

- พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2545 
- พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 

- พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

ดา้น
บคุลากร 

- พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2511 
- พ.ร.บ.ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที� พ.ศ.2539 

 
ลกัษณะสาํคญัทางสงัคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อม และประชากร 

           อําเภอมะขามตั �งอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัจนัทบุร ี มพีื�นที�ทั �งสิ�น 574.322  ตารางกโิลเมตร

อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัจนัทบุรี 15 กโิลเมตร เป็นสงัคมชนบท อาชพีเกษตรกรรม ทําสวนผลไม ้(ทุเรียน เงาะ มงัคุด)  
ทําสวนยางพารา  มโีรงงานแปรรูปผลไม ้ คนงานส่วนใหญ่เป็นกมัพชูา (ขนาด 200 กว่าคน) พบปญัหา TB บางสว่น 
           เป็นพื�นที�ราบสลบัเชงิเขา บางแห่งเป็นพื�นที�ลุ่มรบันํ�า  ฝนตกชุกเกือบตลอดปี  มกัมนํี�าขงัตามถ้วยยางและ
ตามแอ่งนํ�าในสวน ทําให้มีปญัหาเรื�องแหล่งเพาะพนัธ์ยุง ส่งผลให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประชาชนมี
พฤติกรรมการกินหวาน มนั เคม็ ชว่งฤดูผลไมโ้รคเบาหวานจะควบคุมพฤตกิรรมการกินไม่ค่อยได ้ ประชาชนสว่นใหญ่
ฐานะปานกลาง เป็นครอบครวัขยาย ยงัพบปญัหาทอ้งก่อนวยัอนัควร  และเริ�มเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ  
 การคมนาคม มกีารปรับถนน 4 เลนจากจันทบุรีถึงสระแก้ว เป็นเส้นทางขนส่งสนิค้าสู่ชายแดนและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  สง่ผลต่อการเกิดอุบตัเิหตุจราจรทางถนน  
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ที�ตั �งและอาณาเขต 

อําเภอมะขามตั �งอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัจนัทบุร ี มพีื�นที�ทั �งสิ�น 574.322  ตาราง กโิลเมตร
อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัจนัทบุรี 15 กโิลเมตร โดยมอีาณาเขตตดิต่อดงันี� 

   ทศิเหนือ    ตดิต่อกบั อําเภอโป่งนํ�ารอ้น   ทศิใต ้      ตดิต่อกบั อําเภอเมอืง 
   ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั อําเภอขลุงและอําเภอโป่งนํ�ารอ้น         ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั อําเภอเขาคิชฌกูฏ 

ข้อมูลการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 ตําบล 59 หมู่บา้น  การปกครองสว่นทอ้งถิ�น  ประกอบดว้ยเทศบาลตําบล  7 แห่ง  
มปีระชากรรวม  31,513 คน จํานวน 13,314  หลงัคาเรอืน 

การแบง่เขตการปกครองจาํแนกรายตาํบล 

 ตาํบล 
จาํนวน

หมู่บ้าน 

หลงัคา

เรือน 

จาํนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ปถัว ี 12 3,089 3,789 3,699 7,488 

วงัแซม้ 12 1,624 2,056 2,146 4,202 

มะขาม 10 3,893 3,755 3,926 7,681 

ฉมนั 9 1,582 2,145 2,109 4,254 

อ่างครี ี 8 2,019 2,649 2,727 5,376 

ท่าหลวง 8 1,107 1,235 1,277 2,512 

รวม 59 13,314 15,629 15,884 31,513 

 

                                              ที�มา: ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร์ ณ 1 กรกฎาคม 2560 

2.2 ความสมัพนัธร์ะดบัองค์กร 

ระบบกาํกบัดแูลองค์กร (governance system) : 

      กํากบัติดตามโดย สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัจนัทบุรี ผูต้รวจราชการเขต 6 ผูว้่าราชการจงัหวดัจนัทบุรี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�สาํคญั:  

กลุ่มผู้ป่วยสาํคญั ความต้องการ / ความคาดหวงั 

กลุ่มผูป้่วยนอก  - ตอ้งการรบับริการที�สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ได้รบัการคดักรองเพื�อคดัแยกประเภท
ผูป้่วยตามอาการสาํคญั  ได้รับทราบข้อมูลการเจ็บป่วย พฤติกรรมบริการที�ดีได้รบั
การพทิกัษ์สทิธิ �บริการเท่าเทียม  

กลุ่มผูป้่วยอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน - ตอ้งการไดร้บับรกิารที�รวดเร็ว ปลอดภยั ไดร้บัขอ้มูล ส่งต่อได้ทนัเวลา  
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กลุ่มผู้ป่วยสาํคญั ความต้องการ / ความคาดหวงั 

กลุ่มผูป้่วยใน  - ตอ้งการได้รบับริการที�สะดวก ปลอดภยั พฤติกรรมบริการที�ดไีดร้บัการพทิกัษ์สทิธิ �
บริการเท่าเทยีม หอ้งพกั เตยีงที�สะอาด ปลอดภยั ได้รบัขอ้มลูการให้การรกัษา 
มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ  

กลุ่มผูป้่วยในชมุชน - ไดร้บัขอ้มลูการดูแลสุขภาพตนเอง  ได้รบัการตรวจสุขภาพและคดักรองในชุมชน  
การควบคุมการระบาดของโรค 

 

กลุ่มผู้รบัผลงานอื�นๆ และความต้องการ: 

กลุ่มผู้รบัผลงานอื�น ความต้องการ / ความคาดหวงั 

กลุ่มแกนนําด้านสขุภาพ - การมสี่วนร่วมในการดําเนินงานดา้นสุขภาพ จติอาสา 
- ขอ้มลูข่าวสารดา้นสขุภาพ  การมสีขุภาพที�ด ี

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื�นๆ และความต้องการ: 

ผู้รบัผลงาน ความต้องการ / ความคาดหวงั 

รพ.สต. - ได้รบัการจดัสรรทรพัยากรที�เป็นธรรม  การนิเทศงานการพฒันาคุณภาพบริการ  
- ขอคําปรึกษาการรกัษา และการสง่ต่อผูป้่วย 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้  - ประสานขอ้มูลผูป่้วยก่อนสง่ต่อที�ครบถว้น  
- ปรึกษาการรกัษา และส่งต่อผูป้่วยได้ตามแนวทาง 
- รบัผูป้่วยกลบัจากรพศ. 

บริษทัยาและเวชภณัฑ์ - การจดัซื�อโปร่งใส การจ่ายเงินตรงเวลา 

ชมุชนและองค์กรทอ้งถิ�น - ดูแลสขุภาพชมุชน 

โรงเรยีน - สนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน การส่งต่อเด็ก
นักเรยีนเพื�อการรกัษาที�สะดวกและรวดเร็ว 

 

โครงสรา้งเครือข่ายบริการ: 

 

 

                   

 

 

                                                      

 

 

  

 
 

รพ.มะขาม สสอ.มะขาม 

สสจ.จนัทบุร ี

รพ.สต.

มะขาม 

รพ.สต. 
หลวงประกอบฯ 

รพ.สต.

วงัแซ้ม 

 

คปสอ.มะขาม 

รพ.สต.

ท่าหลวง 

รพ.สต.

ปถัว ี

รพ.สต.บา้น

ทพันคร 

รพ.สต.บา้น

ทุ่งบอน 
รพ.สต.ฉมนั รพ.สต.บา้น

ทุ่งเพล 

รพ.สต.

อา่งคีร ี
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมอื 

ผู้ส่งมอบที�สาํคญั:   คู่ความร่วมมอืที�สาํคญัและบทบาท  : 

ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความ

ร่วมมอื 

บทบาทใน

ระบบงาน 

ข้อกําหนดสาํคญั ใน

ระบบงาน 

ความคาดหวงัของ 

ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/ 

คู่ความร่วมมอื 

กลไกการ

สื�อสาร 

1. บรษิทัจดัจําหน่ายยา
และเวชภณัฑ์มใิชย่า 

- จดัหา สง่มอบ ยา
เวชภณัฑ ์เครื�องมอื
แพทย ์

- ยาและเวชภณัฑ์ที�มี
คุณภาพ ราคาเหมาะสม 
- สง่มอบตรงเวลา 

- จ่ายเงนิใหต้รงเวลา 
- การจดัซื�อโปร่งใส 

- พดูคุย 
- เอกสาร 

2. บรษิทัรบัจา้งเหมา
จากภายนอก เชน่ รบัทํา
ความสะอาด  รบักาํจดั
ขยะตดิเชื�อ 

- จดัทําตาม
ขอ้กําหนดที�ตกลง
ตามกําหนด
ครบถว้น 

- ทําความสะอาดได้ครบถว้น  
อาคารสถานที�สะอาด 
- มารบัขยะตดิเชื�อตาม
กําหนด 

-การจ่ายเงนิตรง
เวลา 
-การประสานงาน 
ที�ด ี

- พดูคุย 
- เอกสาร 

บริการที�มีการจ้างเหมาจากภายนอก:   

 การกําจดัขยะตดิเชื�อ โดยบรษิทัเอกชนจากจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 การจ้างแมบ่า้นทําความสะอาดจากบรษิทัเอกชน 

 การจ้างเหมาเป็นครั �งคราว เพื�อปรบัปรงุภูมทิศัน์ภายนอกโรงพยาบาล 

 การจ้างเหมาบรษิทัเอกชน ล้างเครื�องปรบัอากาศทั �งโรงพยาบาลทุก 4 เดือน 

การมพีนัธสญัญาในการให้บริการ:  

 สาํนกังานประกนัสงัคม  สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

การฝึกอบรมหรอืเป็นสถาบนัสมทบในการฝึกอบรม :  

 เป็นแหล่งฝึกนกัศกึษาพยาบาลจากวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุร ีนกัศกึษาแพทย์ในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ เป็นแหล่งวชิาการแก่เจ้าหน้าที�ในสถานีอนามยัรวมทั �งเป็นแหล่งสนับสนุนวทิยากรให้กบัประชาชนและ

หน่วยงานที�เกี�ยว  

 

2.3 สภาพแวดลอ้มด้านการแข่งขนั 

ขนาดและการเติบโตขององค์กร: 

การก่อตั �ง ขนาดและการเติบโต 

พ.ศ. 2539 โรงพยาบาลมะขามเริ�มเปิดดําเนินการเมื�อ เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2539 โดยเปิดดําเนินการใน
ลกัษณะ Extended OPD ของโรงพยาบาลพระปกเกลา้ รบัรกัษาเฉพาะผูป้่วยนอก   

พ.ศ.2540 รบับรจิาคเงนิซื�อวสัดุ ครุภณัฑ์ต่างๆ  เปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตยีง 

พ.ศ.2544 
 

ได้รบัเงนิบรจิาคในการก่อสร้างตกึผูป้่วยใน  มหีอ้งสามญั  หอ้งพเิศษรวมและห้องพเิศษเดี�ยว 
รวมรบั Admit ได้ 30 เตยีง ยกระดบัด้วยตนเองเป็นโรงพยาบาลขนาด  30 เตยีง 

พ.ศ.2554 ต่อเติมอาคารผูป้่วยนอกโดยขยายโซนผูป้่วยนอก หอ้งอุบตัิเหตุฉุกเฉินและห้องทนัตกรรม ให้
กวา้งขึ�นโดยใชเ้งนิงบประมาณ     

พ.ศ. 2555 ได้รบัเงินบรจิาคสรา้งตกึหลงัคลอด เป็นจํานวนเงนิ 1.7 ลา้นบาท  
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การก่อตั �ง ขนาดและการเติบโต 

พ.ศ. 2556 ปรบัปรุงหอ้งนวดแพทย์แผนไทย    ก่อสรา้งตึกสร้างเสริมสขุภาพและแฟลตเจ้าหน้าที�   
ปรบัปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นโรงงานทําขาเทียมพระราชทาน 

พ.ศ.2558 ต่อเติมและปรบัปรุงหอ้งชนัสตูร  ต่อเตมิและปรบัปรงุหอ้งประชมุเป็นขนาดใหญ ่

พ.ศ.2559 สร้างโรงเกบ็ขยะตดิเชื�อใหม ่สรา้งอาคารเกบ็เวชระเบยีนใหม ่ สร้างหอ้งนํ�าเจา้หน้าที�เพิ�ม 
สร้างที�เกบ็เสมหะและที�รอคอยผูป้่วยไอเรื�อรงั  สร้างที�เกบ็และที�ซกัลา้งอุปกรณ์ทําความสะอาด 
ปรบัปรุงหอ้งประชมุเป็นขนาดใหญ่   

พ.ศ.2560 สร้างโรงจอดรถโรงพยาบาลใหม ่ปรบัโรงจอดรถเดิมเป็นคลนิิก NCD  
ปรบัปรุงโรงครวั  ปรบัปรุงอาคารขาเทยีมเป็นกายภาพดว้ย 
ก่อสรา้งตกึทนัตกรรม  โดยเงินบรจิาคจากพระภกิษุในพื�นที�  

 

ปัจจยัความสาํเรจ็  

ปัจจยัความสาํเรจ็ที�สาํคญัขององค์กร (key success factor): 

 1. ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มั �น  
 2. บคุลากรมคีวามรู ้ ความสามารถ มทีกัษะการทํางาน  เป็นทมีแบบสหสาขาวชิาชพี 
 3. เครอืขา่ยชมุชนเขม้แขง็ 

การเปลี�ยนแปลงสาํคญัที�มผีลต่อความสาํเรจ็ขององค์กร: 

 1. สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล 
 2. การเปลี�ยนแปลงนโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุขและระดบัจงัหวดั   
 3. การหมุนเวยีนของบคุลากร 
 4. ระบบสารสนเทศ การสื�อสารที�รวดเรว็ ทนัการณ์ 

แหล่งขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบที�สําคญั: 

 โรงพยาบาลระดบั 30 เตียงในจงัหวดัจนัทบรุทีี�อยู่ใกลเ้คยีงและมบีรบิทใกล้เคียงกนั  

ประเดน็ในการเปรียบเทียบ คู่แข่ง คู่เทียบ ประเดน็การแขง่ขนั 

 ผลลพัธ์ด้านการดูแลผูป้่วยโรคเรื�อรงั (กลุ่มการพยาบาล/งานเวชฯ)  
รพช.แหลมสงิห์  

คชิฌกฏู 
(รายละเอยีดอยู่ใน

หมวด 4) 

 
KPI 

ศกัยภาพในการ
ใหบ้รกิาร 

คุณภาพบรกิาร 

 การส่งเสรมิสขุภาพ 

 การสนบัสนุนเครอืข่ายบรกิาร EMS  

 สถานการณ์การเงิน 

 ระบบการรายงานขอ้มลูสารสนเทศ  E-CLAIM,  CMI 

2.4 บริบทเชิงกลยทุธ ์(ที�มผีลต่อความยั �งยืนขององค์กร) 

ปัญหาสขุภาพที�สาํคญัในพื�นที�: 
1. Trauma:  Trauma/Head  injury 

 2.  Non Trauma: MI, Stroke, HT, DM, COPD/Asthma 
 3. ภยัสขุภาพ: อุบตัเิหตจุราจร, Teenage Pregnancy, DF 
 4. ปญัหาโรคติดเชื�อ:  Sepsis, TB,  HIV, Pneumonia 



14 
 

 ปัญหาสุขภาพที�เป็นโอกาสพฒันา: 

1. กลุ่มผูป้่วยที�มอีาการเฉยีบพลนั ไดแ้ก่  STEMI, Stroke,  
        2. กลุ่มผูป้่วยโรคเรื�อรงั ไดแ้ก่ COPD, ASTHMA  

 3. กลุ่มโรคตดิเชื�อ ไดแ้ก่ Sepsis,TB 
        4. กลุ่มภยัสขุภาพ ไดแ้ก่  Suicide, Traffic accident 

โรคที�มข้ีอจาํกดัในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ: 

 1. โรคที�จําเป็นตอ้งผ่าตดั เชน่  Appendectomy, C/S 
 2. โรคที�ต้องใชเ้ครื�องมอืพเิศษในการตรวจวนิิจฉยั เชน่ IVP, CT SCAN หอ้งปฏบิตักิารเฉพาะฯลฯ 
 3. โรคที�ต้องใชแ้พทย์เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เชน่  Stroke, Head injury, ACS   

ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์

ความท้าทายเชิงกลยุทธท์ี�สาํคญั: 

   1. พฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป้่วยใหป้ลอดภยั 
2. การบริหารงบประมาณให้เพยีงพอต่อการจดับรกิารทกุดา้น 

   3. การบริหารจดัการภายใตท้รพัยากรบคุคลที�จํากดั   
    4. เพิ�มประสทิธภิาพ IT ใหท้นัสมยั รวดเรว็ น่าเชื�อถอื 
 5. การปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมของประชาชนในกลุ่มโรคเรื�อรงั 

การเปลี�ยนแปลงสิ�งแวดลอ้มภายนอก / นโยบาย: 

 1. นโยบายการพฒันาสมรรถนะและจดัอตัรากําลงัของกระทรวงสาธารณสขุ FTE  
 2. การไหลเขา้ของประชากรต่างดา้ว   สง่ผลต่อการควบคุมและการป้องกนัโรค  
 3. อุบตัเิหตจุราจร  
 4. นโยบายการเป็นแหล่งท่องเที�ยวแบบวถิชีวีติ 
 

ปัญหาสาํคญัที�โรงพยาบาลพยายามแก้ไข/เขม็มุง่/จดุเน้น : 

 1. สถานการณ์การเงินการคลงั : Quick/Current Ratio, Risk Score 

 2. พฒันาการดแูลผูป่้วย Stroke : อตัราตาย , ความครอบคลมุการคดักรอง DM&HT 

 3. พฒันาระบบการดูแลผูป้่วย Sepsis : อตัราตาย  ,  อตัราการไดร้บั Empirical Antibiotic ใน 1 ชั �วโมง 
           4. เปิดอาคารบรกิารทนัตกรรมใหม ่  
 

ความได้เปรยีบเชิงกลยุทธท์ี�สาํคญั :  

 1.ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นแบบอย่างที�ดใีนการทํางานตามหลกัธรรมาภบิาล 
2.ภาคเีครอืขา่ยทั �งภาครฐัและเอกชน มคีวามเขม้แขง็และเขา้มามสีว่นรว่มในการดูแลสขุภาพของประชาชน 
3.บคุลากรมปีระสบการณ์ทาํงานยาวนาน มคีวามรู้ความสามารถเป็นที�ยอมรบัของหน่วยงานอื�น 
4.มบีรกิารทนัตกรรมเฉพาะทาง 

 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วิสยัทศัน์ : เป็นโรงพยาบาลที�มคีุณภาพ  มุง่เน้นการมสีว่นรว่มในการสรา้งเสริม  และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื�อ

ประชาชน มสีุขภาพด ี  
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           ความหมาย  คอื การมุง่เน้น การพฒันาโรงพยาบาล ระดบัทตุตยิภูม ิ สูม่าตรฐานสากล เน้นการมสี่วนร่วม
ภาคประชาชนและเครอืขา่ยบรกิาร เพื�อประชาชนมสีุขภาวะที�ด ี
 

พนัธกิจ:  1. จดับรกิารสุขภาพองคร์วมผสมผสานอย่างมคีุณภาพ 
    2. พฒันาเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพและสร้างความร่วมมอืภาคีเครอืข่ายในการจัดระบบสุขภาพที�สอดคล้อง
กบัวถิีชวีติของประชาชน 

    3. จดัระบบบริหารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ   
 

ประเดน็ยุทธศาสตรห์ลกั 

ยุทธศาสตร์ที� 1 จดัระบบบรกิารอยา่งมคีุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที� 2 พฒันารปูแบบการดูแลสขุภาพครอบคลุมทกุกลุ่มวยัโดยใชก้ารมสี่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายให ้
                    สอดคล้องกบับรบิทของพื�นที� 
ยุทธศาสตร์ที� 3 สร้างเสรมิบุคลากรใหเ้ป็นต้นแบบองค์กรสุขภาพด ี    
ยุทธศาสตร์ที� 4 สร้างระบบการขบัเคลื�อนแผนยุทธศาสตรแ์ละการบริหารจดัการทรพัยากร งบประมาณใหม้ ี
                    ประสทิธภิาพ 
 

2.5 ระบบการปรบัปรงุ performance ขององคก์ร 

ระบบการพฒันาคณุภาพ: 

 ผา่นการรบัรองมาตรฐาน : HA ขั �น 3  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ  มาตรฐานสขุศกึษา มาตรฐาน HA เสพติด 
มาตรฐานบรกิารสาธารณสุข (HCQA) มาตรฐานสายใยรกัแห่งครอบครวั มาตรฐานรบัรองหอ้งปฏิบตัิการจากสมาคม
เทคนิคการแพทย์ กําลงัพฒันาตามมาตรฐาน QA ของสาํนกัการพยาบาล  

กระบวนการประเมินผล: 

 ประเมนิผลรายบุคคล   มกีารประเมนิผลทุก 6 เดือน  ประเมนิผลรายหน่วยงาน ทบทวนทุก 1 เดอืน  
ประเมนิผลระดบัองค์กร  ทบทวนทุกไตรมาส 
 ทบทวนความสาํเร็จหน่วยงาน  ในรูปแบบ แบบประเมนิตนเอง Service profile และ Hospital profile  ของ
องค์กร  ตลอดจนปรบัปรุงคู่มอืดําเนินงาน  CPG   clinical tracer highlight  เป็นประจําทุกปี 
 

กระบวนการเรียนรู้ระดบัองค์กร: 

 1. จดั/สง่ประชมุวชิาการและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทั �งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เชน่ จดัอบรมชว่ยฟื�น 
คนืชพี การทบทวนการดูแลผูป้่วย  ทบทวนการตาย การปรบัปรุงแนวทางปฏบิตัติ่างๆ และการศกึษาดูงาน 
 2. จดัเวทนํีาเสนอและประกวดผลงานคุณภาพ ปีละ1 ครั �ง และสนบัสนุนการสง่ผลงานประกวดในระดบัจงัหวดั   
 3. การประชุมคณะกรรมการต่างๆ เชน่ คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  
 4. การตรวจเยี�ยมประเมนิภายในและภายนอก 

ผลงาน CQI และ นวตักรรม  

ปี จาํนวนผลงานที�ส่ง ผลงานที�ได้รบัรางวลัระดบัสงูขึ�น ระดบัจงัหวดั 

2553 CQI 18 เรื�อง นวตักรรม 20 เรื�อง CQI 1 เรื�อง  นวตักรรม 2 เรื�อง 

2554 CQI 17 เรื�อง นวตักรรม 18 เรื�อง CQI 2 เรื�อง นวตักรรม 2 เรื�อง 

2555 CQI 10 เรื�อง นวตักรรม 8 เรื�อง CQI 1 เรื�อง นวตักรรม 3 เรื�อง 
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ปี จาํนวนผลงานที�ส่ง ผลงานที�ได้รบัรางวลัระดบัสงูขึ�น ระดบัจงัหวดั 

2556 CQI 11 เรื�อง นวตักรรม 10 เรื�อง CQI 1 เรื�อง นวตักรรม  2 เรื�อง 

2557 CQI 10 เรื�อง นวตักรรม 6 เรื�อง CQI 1 เรื�อง นวตักรรม  1 เรื�อง 

2558 CQI 14 เรื�อง นวตักรรม 12 เรื�อง CQI 1 เรื�อง นวตักรรม  1 เรื�อง 

2559 CQI 21 เรื�อง นวตักรรม 12 เรื�อง  

2560 CQI 18 เรื�อง นวตักรรม 10เรื�อง  

กระบวนการสร้างนวตกรรม: 

              มคีณะกรรมการนวตกรรมที�มตีวัแทนมาจากทกุหน่วยงาน  กระตุน้ใหแ้ตล่ะหน่วยพฒันางานประจําโดยใช้
การคดิคน้ ประดษิฐ์นวตักรรมเพื�อแกไ้ขงานประจํา  และเปิดโอกาสใหนํ้าเสนอและประกวดผลงานทกุปี มกีารมอบ
รางวลัในงานปีใหมข่องโรงพยาบาลเพื�อเสรมิพลงัใหแ้กผู่ท้ี�มผีลงาน  
 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององคก์ร : 

ปีงบประมาณ ผลงาน 

2547 - ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA  

2550 - ผา่นเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพจาก สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพ 

2551 - ไดร้บัรางวลัเหรียญทอง สถานที�ทํางานน่าอยู่น่าทํางานซํ�า (Healthy work place) 
- ผา่นเกณฑ์มาตรฐานสขุศกึษา จากกรมอนามยั 

2551 - ผา่นเกณฑก์ารประเมนิตามมาตรฐาน HA ยาเสพตดิ จากสถาบนัธญัญลกัษณ์ 
- ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA บนัไดขั �นที� 2 

2552 - ได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ จากการประกวดทีมดูแลผูป้่วยเบาหวาน ประเภทโรงพยาบาล
ชมุชน จากสมาคมผูใ้ห้ความรูโ้รคเบาหวานและสถาบนัพฒันารบัรองคุณภาพ   

- ผา่นเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานบริการสาธารณสขุ (HCQA)   

2552 - ไดร้บัรางวลัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนประจําปี 2552 จาก กพร.ประเภทรายกระบวนงาน 

เรื�อง การใหบ้รกิารในคลินิกโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู 
- ได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการสง่ประกวดนวตักรรมระดบัจงัหวดัเรื�องปลอกสมีปีระโยชน์  
- ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA บนัไดขั �นที� 2 

2553 - ผา่นเกณฑ์โรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครวัระดบัทอง    
- ไดร้บัรางวลัชนะเลศิจากการสง่ประกวดนวตักรรมระดบัจงัหวดั เรื�องผา้ห่อสายใยรกั 
- ไดร้บัรางวลัโรงพยาบาลปลอดบหุรี�ระดบัดีมาก 
- ไดร้บัรางวลั Best of the best โครงการโรงพยาบาล 3 ดรีะดบัเขต 9  ประเภท รพช.< 60 เตยีง    
- ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA บนัไดขั �นที� 2 

2554 - ไดร้บัรางวลัยอดนิยม EACC PEER  Recognition Award 2010  จากการสง่ประกวดนําเสนอ

เครอืขา่ย   Easy Asthma Clinic  ในงานประชมุใหญ่คร ั �งที� 7 
- ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA บนัไดขั �นที� 2 

2555 - ผา่นเกณฑ์มาตรฐานบรกิารสุขภาพที�เป็นมติรสาํหรบัวยัรุ่นและเยาวชน จากกรมอนามยั 
- ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA บนัไดขั �นที� 2 
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ปีงบประมาณ ผลงาน 

2556 - ผา่นเกณฑ์มาตรฐานสขุศกึษา จากกรมอนามยั  
- ผา่นเกณฑอ์ําเภออนามยัเจรญิพนัธ์ุ 
- ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA บนัไดขั �นที� 2 

2557 - Re Accredit ผา่นเกณฑ์มาตรฐานสขุศกึษา จากกรมอนามยั และเกณฑ ์HPHNQA 
- รางวลัชนะเลศิ NCD คณุภาพจงัหวดัจนัทบุรปีี  2557 
- ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA บนัไดขั �นที� 2 

2558 - ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HA บนัไดขั �นที� 2  
- ผา่นเกณฑก์ารประเมนิตามมาตรฐาน HA ยาเสพตดิ จาก สรพ. 
- ไดร้บัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ระดบัจงัหวดัจากการประกวดนวตกรรมระดบัจงัหวดัเรื�อง กระชบัฉบั

ไว ทํานายนํ�าหนกั ไดร้บัเชญิไปนําเสนอในเวทปีระชมุวชิาการระดบัประเทศ และทางเครอืขา่ย
โภชนาการชว่งแรกของชวีติแห่งประเทศไทยไดน้ําไปขยายผลตอ่ 

- ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จากการประกวด CQI ระดบัจงัหวดั  

  เรื�องการพฒันาระบบการดแูลผูป้่วยจติเภทเพื�อลดอตัราการขาดยา 

2559 -ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ระดบัประเทศ Best mental health One-page summary 2016   

2560 - รางวลัชนะเลศิ NCD clinic plus คุณภาพ ระดบัเขต 

 


