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1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร  

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือองคก์ร 
(ไทย) โรงพยาบาลเคียนซา 
(องักฤษ) KHIENSA HOSPITAL 

ที่อยู ่ 195 หมู่ 2 ต. เคียนซา  อ. เคียนซา  จ. สุราษฏร์ธานี   84260 
ประเภท1 / ระดบั2 โรงพยาบาลชุมชน  ระดบัทุติยภูมิ  ระดบั 2.1 
เจา้ของ / ตน้สังกดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหัดัสุราษฏร์ธานี  ส านกังานปลดักระทรัง กระทรังสาธารณสุข 
จ านันเตียง ขออนุญาต 30 ใหบ้ริการจริง 48 อตัราครองเตียง 120 % 
คัามครอบคลุมหน่ัยบริการ 3 ๑.  หน่ัยบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเคียนซา 

๒. ศูนยป์รับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ"อโรคยาศาล" เพื่อการดูแลผูป่้ัย
มะเร็ง 

ผูน้  าสูงสุดขององคก์ร 
ช่ือ นายแพทยพ์ิชิต สุขสบาย 
ต าแหน่ง นายแพทยช์ านาญการ รักษาการผูอ้  านัยการ  ั.เัชศาสตร์ครอบครัั 
E-mail khiensa06@gmail.com  โทรศพัท ์ 085-0696808 

ผูป้ระสานงาน 1 
ช่ือ นางร่ืนจิต  เพชรชิต 
ต าแหน่ง พยาบาลัิชาชีพ ช านาญการ   
E-mail  โทรศพัท ์ 087-275-4265 

ผูป้ระสานงาน 2 
ช่ือ นางสาั ยศธสร  ัิศษิฎ์ั ุฒิพงศ ์
ต าแหน่ง เภสัชกร ช านาญการ   
E-mail yupakorn@hotmail.com โทรศพัท ์ 094-594-8529 

สถานะการรับรอง ขั้นท่ี 2 ันัหมดอาย ุ 25   มิถุนายน  พ.ศ. 2557 
สาขาที่ใหบ้ริการ ใหบ้ริการดูแลทุกสาขาในขอบเขตที่เหมาะสม  ทุกัยั  โดยใชห้ลกัเัชศาสตร์ครอบครัั 
ประชากรในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ4  

ต าบล เคียนซา มี 7 หมู่บา้น  ประชากรประมาณ 6,000  คน 
อ าเภอ  มี 51 หมู่บา้น  4 ชุมชน  มี 2 เทศบาล กบั 4 อปท. ประชากรทั้งหมด 46,756 

คน สิทธิประกนัสุขภาพ 41,000 คน แรงงานต่างดา้ัประมาณ 3,000 คน   
ท  างานร่ัมกบั รพ.สต. 8 แห่ง  

จงัหัดั สุราษฏร์ธานี  

                                            
1
 ประเภทของสถานพยาบาล เชน่ รพ.เอกชน, รพ.ศนูย์, รพ.ทัว่ไป, รพ.ชมุชน, คลนิิกผูป้ว่ยนอก 

2
 ระดบัของบรกิาร เชน่ ปฐมภมู,ิ ทุตยิภมู,ิ ตตยิภมู  ิ

3
 กรณีมหีลายทีต่ ัง้ หรอืมกีารขออนุญาตการตัง้สถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น  

4
 ระบจุ านวนประชากร รว่มกบัหลงัคาเรอืนและการแบ่งเขตพื้นทีต่ามความเหมาะสม 
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เขต เขต 11 
Top 10 Diag. OPD 1. Hypertension        2. DM type 2             3. URI             4. Dyspepsia          5. Dizziness   

6. Headache             7. Myalgia                   8. AGE           9. Diarrhea           10. Bronchitis 
Top 10 Diag.IPD 1. Gastritis                2. Bronchitis        3. COPD          4. Cellulitis           5. Pyelonephritis 

6. Neonatal jaundice     7.  Dyspepsia 8. Pneumonia   9. Head injury      10. Asthma attack 
 Major Operation 1. TR   2. Dilatation& Curette  
Top 10 Cause of Death 1. ACS               2. CA                      3. Car accident    4. COPD             5. Sepsis   

6. TB lung         7. Homicide            8.Stroke               9. Cirrhosis        10. ไม่ทราบสาเหตุ   

1.2 อัตราก าลัง 

1.2.1 แพทย ์

สาขา Full time (คน) 
-แพทยเ์ัชศาสตร์ครอบครัั 1 
-แพทยท์ั่ั ไป (หมุนเัียน) 3 
-แพทยแ์ผนไทย 4 
-ทนัตแพทย ์ 2 
รวม 10 

1.2.2 บุคลากรสาขาอื่น 

สาขา จ านัน(คน) 
-เภสัชกร 4 
-พยาบาลัิชาชีพในโรงพยาบาล 47 
-พยาบาลัิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (พยาบาลเัชปฏิบติัครอบครััทั้งหมด และ
เฉพาะทางเัชปฏิบติัครอบครััและชุมชน 1 คน) 

6 

-พยาบาลเฉพาะทาง(ICN / โรคเร้ือรังเบาหัาน คัามดนัโลหิตสูง / สุขภาพจิต/ยาเสพติด ) 3 
-พยาบาลเัชปฏิบติัทั่ั ไป 32 
-เจา้หนา้ที่สารสนเทศ 2 
-เทคนิคการแพทย ์ 2 
-กายภาพบ าบดั 3 
-รังสีเทคนิค 1 
-โภชนากร/นกัโภชนาการ/นกัก  าหนดอาหาร (เครือข่ายใหพ้ยาบาลัิชาชีพไปศึกษามาดูแลผูป่้ัย) 0 
-นกััิชาการสาธารณสุข 2 
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1.3 สัดส่วนภาระงานกับจ านวนบุคลากร 

1.3.1 ผูป่้ัยนอก 

ผูป่้ัยนอกสาขา 
จ านันผูป่้ัย 

ทั้งปี(คน) 

ขอ้มูลในช่ังเัลาเพื่อการค านัณภาระงาน 
 (ช่ังเัลา =ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

จ านันผูป่้ัยเฉลี่ย5 
ชม.แพทยต์รัจ  

 
ผป.นอก / แพทย ์/ ชม. 

ผูป่้ัยนอกทั่ั ไปOPD 39,736 112 คน/ันั 8  14 
หอ้งอุบติัเหตุ/ฉุกเฉิน 23,949 66 คน/ันั  8 8 
DM&HT clinic 11,088 61 คน/ันั 8 8 
ทนัตกรรม 4,998 20 คน 8  3 
ANC/WCC 480/1,200 45 คน/ันั - - 
คลินิกผูสู้งอาย ุ 240  5 คน/ันั - - 
คลินิกฟ้าใส 840 35 คน/ันั - - 
คลินิกปันรัก 480 5 คน/ันั - - 
แพทยแ์ผนไทย 850 25 คน/ันั - - 
กายภาพบ าบดั 4,816  20 คน/ันั - - 
ออกหน่ัยโรคเร้ือรัง 2,063 50 คน/ันั 4  13 

1.3.2 ผูป่้ัยใน/พยาบาล 

ผูป่้ัยใน 
จ านันผูป่้ัย 
เฉลี่ยต่อันั 

จ านัน RN ท่ีข้ึนเัรทั้งหมด สัดส่ันผูป่้ัย/พยาบาลัิชาชีพ 
เชา้ บ่าย ดึก เชา้ บ่าย ดึก 

หอผูป่้ัยทั่ั ไป 36 5 3 3 7:1 12:1 12:1 

1.3.3 ผูป่้ัยใน/แพทย ์

ผู้ปวยในสาขา6 
จ านวนผู้ป่วยใน 
รวมทั้งปี (1) 

วันนอน 
รวมทั้งปี (2) 

ผู้ป่วยใน/วัน 
(3)= (2)/365 

จ านวนแพทย์ 
ในสาขาน้ัน (4) 

ผู้ป่วยใน / แพทย์ 
[(3)/(4)] 

ทั่ั ไป 3,650 15,244 42 4 10 
1.3 โครงสร้างองค์กร  

                                            
5 เป็นจ านวนผูป้่วยทีม่าพบแพทย์เพื่อการตรวจรกัษา ไมร่วมผูป้ว่ยทีม่าท าแผล 
6  กรณีทีโ่รงพยาบาลไมไ่ดแ้ยกแผนกการตรวจ ใหก้รอกขอ้มลูการตรวจทัง้หมด ในชอ่งทัว่ไป ถา้มกีารแยกแผนกการตรวจ 
ใหจ้ าแนกขอ้มลูใสต่ามขอ้มลูของแต่ละสาขา ขอ้มลูสว่นทีจ่ าแนกตามสาขาไมไ่ด ้จงึจะมาใสใ่นชอ่งทัว่ไป 
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(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
นายแพทยพ์ิชิต สุขสบาย 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายยทุธศักดิ์ วงศ์เจริญ 

คณะท างานคุณภาพ 

นางร่ืนจิต เพชรชิต 

ฝ่ายบริหาร 
นางสุนี ทองด้ั ง 

ฝ่ายทันตกรรม 
นางสาัจิตติมา ดิเรกสุนทร 

ห้องแพทย์แผนไทย 
นางสาัพิชชาภา อ  านัยพร 

ฝ่ายเภสัชกรรม 
นางสาัยศธสร ัศิิษฎ์ั ุฒิพงศ ์

ฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
นางสาัสุพตัรา บุญประดิษฐ์ 

ฝ่ายการฯ 
นางร่ืนจิต เพชรชิต 

ฝ่ายเวชปฏิบัติฯ 
นางจนัทร์ทิมา สุขสบาย 

ฝ่ายประกัน/สารสนเทศ 
นายปัญญาัุฒิ  

ฝ่ายรังสีวินิจฉัย 
นางสาัดังดี สามเค้ียั 

ฝ่ายตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
นางจีราภา จุลพูล 
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(2) โครงสร้างคัามรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 

ทมีประสานงานคณุภาพ ทมีจดัการขอ้รอ้งเรยีน/ไกลเ่กลีย่ 

ทมีพฒันาคณุภาพการพยาบาล(QA) 
ทมีพฒันาคณุภาพ LA 

ทมีพฒันาคณุภาพ HPH plus ทมีพฒันาคณุภาพ PCA/DHS 

ทมีพฒันาคณุภาพ 

 รพ.สายใยรกัแห่งครอบครวั 

ทมีระบบงานต่างๆ เช่น PCT/ENV/IC/RM/ระบบยา/
HRD/องคก์รวชิาชพี/เวชระเบยีนและสารสนเทศ/
คณุธรรมและจรยิธรรม ฯลฯ 

 

 

หน่วยงำนต่ำงๆ 
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(3) โครงสร้างระบบก ากบัดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล 

  

 

 

 

 

 

 

  การคับคุมก ากบัดูแลอยา่งเป็นทางการ 

  การคับคุมก ากบัดูแลอยา่งไม่เป็นทางการ 

1.4 แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร 
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       �    

      

              

                       50,000     

 ผน   อ ำ  อ   ยน ำ

 ล น กพยำบำล

                

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัสุรำษฎรธ์ำน  

สปสช. 

โรงพยำบำล   ยน ำ 

หน่วยงำนรำชกำรอื นๆ คณะกรรมการบรหิาร 

โรงพยาบาลภาคประชาชน 

องคก์รเอกชนและองคก์ร 

ปกครองสว่นต าบล 
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2. ลักษณะส าคญัขององค์กร (Organization Profile) 

2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

บริการหลัก (main service):  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ใหบ้ริการระดบัทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ประชาชนในอ าเภอเคียนซา แรงงานต่างดา้ั  แรงงานยา้ยถิ่น และพื้นท่ีใกลเ้คียง มีบริการเช่ือมกบัเครือข่ายปฐมภูมิ และภาคี
เครือข่ายเช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 8 แห่ง องคก์ารปกครองส่ันทอ้งถิ่น 5 แห่ง เป็นตน้ กรณีมีการใหบ้ริการเกิน
ศกัยภาพของโรงพยาบาล จะประสานงานต่อโรงพยาบาลศูนยสุ์ราษฏร์ธานี และโรงพยาบาลสันสราญรมย ์ซ่ึงเป็นหน่ัยงาน
ระดบัตติยภูมิ และรับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลขา้งตน้เพื่อดูแลอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

วิสัยทัศน์ (Vision): ตน้แบบ “การดูแลผูป่้ัยโรคเร้ือรังอยา่งครบังจร” ของจงัหัดัสุราษฏร์ธานี ภายในปี พ.ศ. 2559 
 โรคเร้ือรัง หมายถึง โรคท่ีรักษาไม่หายขาด เนน้เฉพาะ 8 โรคส าคญั ไดแ้ก่ โรคเบาหัาน  โรคคัามดนัโลหิตสูง โรคมะเร็ง  โรค
หืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคไตัายเร้ือรัง โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหัั ใจ 
 การดแูลอย่างครบวงจร หมายถึง การดูแลแบบองคร์ัม ภายใตบ้ริบทของพื้นท่ี   จดัระบบบริการท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ดูแลตั้งแต่การ
ส่งเสริม ป้องกนัในกลุ่มที่ยงัไม่ป่ัย การเฝ้าระังั ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียง คดักรองใหค้รอบคลุม การรักษาอยา่งเหมาะสมตาม
มาตรฐานในกลุ่มป่ัย และการฟ้ืนฟูสภาพ เพื่อชะลอการเส่ือมในกลุ่มท่ีมีภาัะแทรกซ้อน  ดูแลอยา่งต่อเน่ือง แมก้ระทั้งในระยะสุดทา้ย 
โดยค านึงถึงคุณภาพชีัิตท่ีดีของผูป่้ัยและผูดู้แลเป็นส่ิงส าคญั(Palliative care) ยดึหลกัคุณธรรมเร่ืองใจเขา ใจเราไัเ้สมอ 
ค่านิยม (Values):   PEACE 
              Patient Focus                            สนองคัามตอ้งการ โดยยดึผูป่้ัยเป็นศูนยก์ลาง 
              Empowerment                            การเสริมพลงัในเจา้หนา้ที ่
              Agility                                        การตอบสนองผูรั้บบริการอยา่งรัดเร็ัและยดืหยุน่ 
              Community Responsibility          การตอบสนองต่อคัามตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชน 
              Ethical Professional Practice       การตดัสินใจบนพื้นฐานจริยธรรมและมาตรฐานัิชาชีพ 

พนัธกิจ (Mission): เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ใหบ้ริการแบบองคร์ัม เขา้ถึงไดทุ้กคน โดยเนน้ผูรั้บบริการเป็นจุดศูนยก์ลาง ชุมชนมีส่ัน
ร่ัมในการพฒันา ดูแลอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากร และชุมชนมีกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน
และเจา้หนา้ที่ทุกคนท างานร่ัมกบัชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี 
คัามสามารถเฉพาะขององคก์ร (Core competency):   "การดูแลสุขภาพผูป่้ัยเร้ือรัง 8 โรคส าคญั" 
ลกัษณะโดยรัมของบุคลากร (Workforce profile) 
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ระดบัการศึกษา:  

ประเภท ต ่ากั่ามธัยมปลาย มธัยมตอนปลาย  

หรือเทียบเท่า 

ประกาศนียบตัรัิชาชีพ 

ชั้นสูง(ปัส./ปัท.) 

ปริญญาตรีหรือ              สูง
กั่านั้น อื่น ๆ รัม 

ขา้ราชการ - - 8 49 - 57 

พนกังานราชการ - - - 1 - 1 

ลูกจา้งประจ า 5 2 - 2 - 9 

ลูกจา้งชั่ั คราั 32 21 8 29 2 92 

รัม 37 23 16 81 2 159 

การจ าแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจ านันในแต่ละกลุ่ม:  

ที ่ กลุ่มงาน/ แผนก/ฝ่าย 
แบ่งตามต าแหน่ง 

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชั่ั คราั พนกังานราชการ รัม 

1 บริหารทั่ั ไป 2 4 14 1 21 

2 เทคนิคการแพทย ์ 3 - 2 - 5 

3 ทนัตกรรม 5 - 3 - 8 

4 เภสัชและคุม้ครองผูบ้ริโภค 7 2 2 - 11 

5 องคก์รแพทย ์ 4 - - - 4 

6 เัชศาสตร์ครอบครััและบริการ 

ดา้นปฐมภูมิ 

7 1 9 - 17 

7 ประกนัคุณภาพและยทุธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางดา้นการแพทย ์

4 - 9 - 13 

8 เัชกรรมฟ้ืนฟู - - 2 - 2 

9 รังสีัิทยา 1 1 - - 2 

10 การพยาบาล 29 4 36 - 69 

11 การแพทยแ์ผนไทย - - 7 - 7 

รัมทั้งหมด 62 12 84 1 164 
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ผูป้ฏิบติังานภายใตก้ารก  ากบัดูแล: 

โรงพยาบาลเคียนซามีนโยบายในการพฒันาบุคลากรทั้งในและนอกหน่ัยงาน ซ่ึงรัมถึงนกัศึกษาในแขนงัิชาต่างๆ 
ด้ั ย เพื่อฝึกฝนใหบุ้คลากรไดเ้ป็นครูท่ีดี  ดงันั้นจึงมีนกัศึกษามาฝึกงานเป็นระยะๆ และยงัมีบุคลากรที่ยงัไม่ไดรั้บใบประกอบ
โรคศิลป์ที่ตอ้งมีรุ่นพี่คอยดูแล นิเทศงาน 

ส่ิงแัดลอ้มดา้นกายภาพท่ีส าคญั 
อาคารสถานที่ท่ีส าคญั: 
- ปรับปรุงสภาพแัดลอ้มเพื่อคัามปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ เช่น หอ้งน ้าผูพ้ิการ ราัจบั ทางลาด ฯลฯ 
- ปรับปรุงหอ้งเัชปฏิบติัครอบครััเพื่อท าศูนยเ์ยีย่มบา้น  
- ปรับปรุงอาคารเพื่อใหบ้ริการ จดัคลินิกปันรัก และบ าบดัยาเสพติด 
- สร้างหอ้งส าหรับเป็นศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ ดูแลผูพ้ิการ  
- สร้างอาคารบ าบดัรักษา ดูแลผูป่้ัยมะเร็ง "อโรคยาศาล" ใหบ้ริการส าหรับผูรั้บบริการแพทยท์างเลือก เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ และ
กิจกรรมบ าบดัส าหรับเดก็พิการ 
- สร้างหอ้งสมาธิบ าบดั เพื่อใชใ้นกิจกรรมของชมรมพุทธศาสนา และท ากลุ่มผูป่้ัยระยะสุดทา้ย  
- สร้างคลินิกรักษสุ์ขภาพเทา้ เพื่อดูแลผูป่้ัยโรคเบาหัานที่มีปัญหาเร่ืองเทา้ และท ารองเทา้ส าหรับผูป่้ัย 
เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ที่ส าคญั: 

-เคร่ือง Defibrillator 1 เคร่ือง     -เคร่ือง infusion pump 5 เคร่ือง   - เคร่ืองส่องไฟส าหรับเดก็ 2 เคร่ือง      

-เคร่ืองใหก้ารรักษาด้ั ยคลื่นเสียง 1 เคร่ือง    -เคร่ือง Suction   - เคร่ือง EKG 2 เคร่ือง   -เคร่ือง EKG Monitor 1 เคร่ือง   

 -เคร่ือง เอก็ซเรย ์1 เคร่ือง    -เคร่ือง Ultrasound 2เคร่ือง  -เคร่ืองฟังหัั ใจทารกในครรภ ์1 เคร่ือง  - รถ Ambulance จ านัน 2 คนั 

- คอมพิัเตอร์ 64 เคร่ือง ใชร้ะบบ LAN, โปรแกรม HosXp , Server 4 ตัั  
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยัขอ้ง: 
- ระเบียบการบริหารราชการกระทรังสาธารณสุข    - ระเบียบั่าด้ั ยัินยัขา้ราชการของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
- ขอ้กฎหมายที่เกี่ยัขอ้งกบังานสาธารณสุข 
ลกัษณะส าคญัทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแัดลอ้ม และประชากร 
 เคยีนซามีประชากรประมาณ 46,756 คน(ขอ้มูลตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2556)  ใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพประมาณ 41,000 คน 
ขา้ราชการ 2,000  แรงงานนอกระบบประมาณ 500 คน แรงงานต่างดา้ัท่ีมาข้ึนทะเบียนประมาณ 3,000 คน ประชากรส่ันใหญ่  ส่ัน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพ สันยางพารา และปาลม์น ้ามนั รายไดเ้ฉลี่ยต่อประมาณ 97,310  บาท/ปี โครงสร้างของประชากร
มีผูสู้งอายคุิดเป็นร้อยละ 11.3 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงจดัได้ั ่าก  าลงัจะเป็นสังคมผูสู้งอาย ุขนบธรรมเนียมประเพณีและัฒันธรรม
ทอ้งถิ่นมีส่ันเกี่ยักบักบัผูสู้งอาย ุเช่น งานบุญเดือนสิบ งานชกัพระทอดผา้ป่า งานสืบสานประเพณี ตน้ไมป้ระจ าอ  าเภอตน้จนัทน์กะพอ้ 
มีแหล่งท่องเท่ียัทางธรรมชาติ เช่น บ่อน ้าผุร้อน, แม่น ้าตาปี, สันน ้าจนัทร์กะพอ้ เป็นตน้ 
 
 



 10 ขอ้มลูพื้นฐานโรงพยาบาลเคยีนซา ปี 2557 

2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

ระบบก ากบัดูแลองคก์ร (Governance system):  
 โรงพยาบาลใชห้ลกัการบริหารงานภายในโรงพยาบาล โดยมีการคับคุมก ากบัอยา่งเป็นทางการจากส านกังานสาธารณสุข
จงัหัดัสุราษฏร์ธานี  และนอกจากน้ียงัสร้างเครือข่ายการมีส่ันร่ัมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารโดยพยาบาลภาคประชาชน 
อนัประกอบด้ั ยผูท้รงคุณัุฒิ ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่ันทอ้งถิ่น ผูแ้ทนจากชมรม อสม. ผูแ้ทนจากชมรมผูสู้งอาย ุส่งเสริมใหบ้ริการ
จดัการมีคัามโปร่ง มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัคัามตอ้งการของชุมชน 
กลุ่มผูป่้ัย/ผูรั้บบริการที่ส าคญัและคัามตอ้งการ: 
 

กลุ่มผู้ป่วย ความต้องการ 

กลุ่มโรคเร้ือรัง รับยาที่มีคุณภาพ ไม่รอนาน บริการใกลบ้า้น  ไม่มีภาัะแทรกซ้อน 

กลุ่มโรคติดต่อ มีพื้นท่ีเฉพาะกลุ่ม บริการรัดเร็ั และปลอดภยั มีเคร่ืองมือพร้อมบริการ ไม่ติดต่อผูอ้ื่น 

กลุ่มโรคฉุกเฉิน บริการที่รัดเร็ั ถูกตอ้ง ปลอดภยั 

กลุ่มอนามยัแม่และเดก็ ลูกแขง็แรง สมบูรณ์  แม่ปลอดภยั 

กลุ่มผูรั้บบ าบดัสารเสพติด คัามเขา้ใจ การยอมรับ บริการที่อบอุ่นเป็นกนัเอง 

มะเร็งระยะสุดทา้ย ไม่ทรมานจากการปัด และอาการต่างๆ คัามสงบ 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ ส่ิงแัดลอ้มท่ีเอื้อต่อการใชบ้ริการ ช่องทางด่ันจริงๆ 

กลุ่มผูป่้ัยจิตเัช คัามเขา้ใจ  เป็นกนัเอง สามารถระบายหรือผ่องถ่ายคัามทุกขใ์จได ้

 
กลุ่มผูรั้บผลงานอื่นๆ และคัามตอ้งการ: 
 

กลุ่มผู้ป่วย (จ าแนกตามสิทธิ) ความต้องการ 

ขา้ราชการ บริการที่รัดเร็ั  ปลอดภยั การรักษาไดม้าตรฐาน สามารถใชสิ้ทธิจ่ายตรงได ้

ประกนัสังคม ปลอดภยั มีมาตรฐาน รัดเร็ั มีการใหบ้ริการ one stop service  

บตัรประกนัสุขภาพ ไดรั้บการบริการที่มีคัามเสมอภาคกบัผูป่้ัยกลุ่มอื่น  

ต่างดา้ัท่ีข้ึนทะเบียน สะดัก รัดเร็ั  มีมิตรไมตรี การส่ือสารที่ดี  one stop service 
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กลุ่มผูมี้ส่ันไดส่้ันเสียอื่นๆ และคัามตอ้งการ :  
 

ผูรั้บผลงานอื่น คัามตอ้งการ 

1. ชุมชน, เทศบาล การประสานงานและคัามสัมพนัธ์ที่ดี 

การจดัการขยะ น ้าเสียท่ีปลอดภยัไม่มีส่ิงอนัตรายสู่ชุมชน 

มีบริการที่ดี มีคุณภาพ สถานที่สะอาดไดม้าตรฐานและสัยงาม 

มีการใหข้อ้มูล คัามรู้เกี่ยักบัสุขภาพ การดูแลตนเอง 

2. ส่ันราชการในอ าเภอเคียนซา การติดต่อประสานงานที่ดี รัดเร็ั เป็นกนัเอง 

3. ชมรมผูสู้งอายุ/ ชมรม อสม. ชมรมฟ้าใส การสนบัสนุนทางดา้นัิชาการ การมีส่ันร่ัมในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  

4. สถานศึกษาในอ าเภอเคียนซา การดูแลสุขภาพเดก็ัยัเรียน การสนบัสนุนทางดา้นัิชาการ 

5. สถานบริการในเครือข่าย  

(สสอ./รพ.สต) 

มีการประสานที่ดี เป็นแหล่งขอ้มูล คัามรู้ทางดน้ัิชาการ การสนบัสนุนยาและเัชภณัฑมิ์ใช่
ยาที่มีคุณภาพ เพียงพอและพร้อมใชอ้ตัราก าลงั 

6. โรงพยาบาลศูนยสุ์ราษฏร์ธานี การลงบนัทึกขอ้มูลที่ครบถ้ั นและการประสานงานก่อนส่งต่อผูป่้ัยฉุกเฉิน 

7. สปสช./ส านกังานประกนัสังคม ใหบ้ริการมีคุณภาพ ผูป่้ัยมีคัามปลอดภยั มีการพฒันาคุณภาพบริการ/ เบิกจ่ายถูกตอ้ง 
รายงานทนัเัลา  การเขา้ถึงบริการของประชาชน 

8. ส านกังานสาธารณสุขจงัหัดั การด าเนินการนโยบาย ตัั ช้ีัดัท่ีส าคญัอยา่งจริงจงั  

9. กระทรังสาธารณสุข ใหบ้ริการและส่งมอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

 
 
โครงสร้างเครือข่ายบริการ: 
 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเคียนซาบริหารโดยคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ซ่ึงมีผูอ้  านัยการโรงพยาบาลเป็นประธาน 
สาธารณสุขอ าเภอเป็นรองประธาน มีกรรมการที่มาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาลในสัดส่ันเท่าๆกนั มีหนา้ที่
บริหารทรัพยากรทั้งเครือข่าย และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ  
ผูส่้งมอบและคู่คัามร่ัมมือ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 8 แห่ง รพ.ศูนย ์รพ.สันสราญรมย ์อปท. 5 แห่ง หน่ัยราชการในอ าเภอต่างๆ  
บริการที่มีการจา้งเหมาจากภายนอก: ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร การท าโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ ก  าจดัปลัก ฯลฯ 
การมีพนัธสัญญาในการใหบ้ริการ: กบัศูนยบ์ริการสุขภาพเทศบาลเคียนซา บริการโรคเร้ือรังเชิงรุก  
การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบนัสมทบในการฝึกอบรม: ม. ธรรมศาสตร์ มอ. นกัศึกษาแพทย ์ปี2 / ัิทยาลยัพยาบาลศาสตร์สุราษฏร์ธานี เป็น
ตน้ 
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2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

ขนาดและการเติบโตขององค์กร: 
 โรงพยาบาลเคียนซาก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เม่ือปี พ.ศ. 2529 ต่อมาไดรั้บงบสนบัสนบัสนุนใหข้ยายเป็น
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง บนพื้นท่ี ๓๒ ไร่ เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีอายปุระมาณ 25 ปี ท  าใหมี้ปัญหาในเร่ืองโครงสร้าง
อาคาร สถานที่ช  ารุดบา้ง ระบบสาธารณูปโภคบ่อยคร้ัง เช่น ไฟดบั น ้าประปาไม่ไหลเพราะเป็นระบบแหล่งน ้าดิบแบบต้ืน  เป็นตน้
นอกจากน้ีโรงพยาบาลยงัประสบปัญหาัิกฤติทางการเงิน เคยถูกยกัยอกไปกั่า 30 ลา้นบาท ท าใหปั้จจุบนัคณะกรรมการบริหารตอ้ง
ทบทันระบบการบริหารเงินคลงัมากข้ึน ท า Unit cost ลดการสุญเสียเน่ืองจากภาระงานมากข้ึน จ านันขา้ราชการนอ้ย ท าใหโ้รงพยาบาล
ตอ้งแบกรับภาระทางการเงินในการจา้งลูกจา้ง เพิ่มจ านันบริการนอกเัลา เป็นตน้  ผูบ้ริหารจึงมีัิสัยทศันใ์นการท่ีจะบริหารทรัพยากร
เป็นเครือข่ายระดบัอ  าเภอเพื่อแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรท่ีจ ากดั ท  างานเชิงรุกมากข้ึน ด้ั ยองคก์รมีแพทยเ์ฉพาะทางดา้นเัชศาสตร์ครอบครัั
และชุมชน พยาบาลัิชีพจบหลกัสูตรเัชปฏิบติัทั่ั ไปกั่า 20 คน มีทีมสหัิชาชีพที่ครบครัน 
ปัจจัยความส าเร็จ  
 ปัจจยัสู่คัามส าเร็จและขอ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ การมีแกนน าภาคประชาชนที่เขม้แข็ง มีคัามสามารถในการหาแนัร่ัมดา้น
สุขภาพในพื้นท่ี และบุคลากรในโรงพยาบาลส่ันใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี มีคัามใกลชิ้ดและเขา้ถึงชุมชนเป็นอยา่งดี  ท าใหมี้การเสริมสร้าง
ศกัยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพไดดี้  ท่ีผ่านมานบัั่าประสบคัามส าเร็จ เห็นไดจ้ากการช้ีัดัในการจดัการหมู่บา้น จดัการสุขภาพ
ครอบคลุม 100% และชุมชน มีแผนการดูแลสุขภาพ เช่น ชมรมร าไมพ้ลอง ต าบลเขาตอก ศูนยเ์ยีย่มบา้นตน้แบบ ของจงัหัดัสุราษฏร์ธานี 
หมู่บา้นตน้แบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จ านัน ๒ หมู่ ในระดบัต าบลเคียนซา เป็นตน้ 
ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคญัขององค์กร (Key success factor):  ท างานเป็นทีม  มุ่งมัน่ไม่ถอดใจ 
การเปล่ียนแปลงส าคญัที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร: 1. การเกิดอุบติัการณ์โรคระบาดท่ีส าคญัในพื้นท่ี เช่น โรคไขเ้ลือดออก ัณัโรค 
โรคเร้ือน เป็นตน้    2. การเกิดอุบติัภยัทางธรรมชาติ เช่น น ้าท่ัม ภยัแลง้  3. งบประมาณที่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอก 4. นโยบาย
การท างานจากส่ันกลางเช่น P4P, DHS   5. ภาัะัิกฤติทางการเงินระดบัรุนแรง 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคญั: โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลเัียงสระ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ ์

2.4 บริบทเชิงกลยทุธ์ (ที่มีผลต่อความยัง่ยนืขององค์กร) 

ปัญหาสุขภาพ 
 โรคประจ าถิ่น ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลือดออก โรคเร้ือน ัณัโรค  
 โรคเร้ือรัง ไดแ้ก่ โรคเบาหัาน โรคถุงลมโป่งพอง  โรคมะเร็ง โรคไตัายเร้ือรัง โรคหลอดเลือดสมอง/หัั ใจ  ฯลฯ 
ปัญหาสุขภาพที่ส าคญัในพื้นท่ี: โรคเร้ือรัง ัณัโรค อุบติัเหตุทางถนน 
ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพฒันา: ผูป่้ัยจิตเัช ผูป่้ัยติดสารเสพติด กลุ่มผูสู้งอาย ุผูป่้ัยบาดเจ็บท่ีศีรษะที่รุนแรง   
โรคท่ีมีขอ้จ ากดัในการใหบ้ริการ / ตอ้งส่งต่อ:  ภาัะแทรกซ้อนจากโรคเบาหัานที่ท  าลายตา ไตัาย โรคเส้นเลือดหัั ใจตีบ ฯลฯ 
คัามทา้ทายเชิงกลยทุธ์ :                      ล            การบริหารทรัพยากรคน และการลดภาัะัิกฤติทางการเงิน 
การเปลี่ยนแปลงส่ิงแัดลอ้มภายนอก / นโยบาย: นโยบายการพฒันาระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ   
ปัญหาส าคญัที่โรงพยาบาลพยายามแกไ้ข:                                                       
คัามไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั: มีบุคลากรที่มีศกัยภาพ ภาคีเครือข่ายร่ัมมือ  
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วิสัยทัศน์เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเคยีนซา 

"ตน้แบบการบูรณาการระบบสุขภาพชุมชนกบัโรคเร้ือรัง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเคียนซา   ภายในปี 2559"  

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลเคียนซา 

                                ตน้แบบ “การดูแลผูป่้ัยโรคเร้ือรังอยา่งครบังจร” ของจงัหัดัสุราษฏร์ธานี ภายในปี พ.ศ. 2559 
พนัธกิจ (Mission) 

1. พฒันาระบบบริการสุขภาพใหไ้ดม้าตรฐาน 
2. พฒันาระบบสุขภาพระดบัอ าเภอใหมี้คัามเขม้แขง็ ตอบสนองคัามตอ้งการของชุมชน  
3. พฒันาทรัพยากรบุคคลไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  
4. พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รใหโ้ปร่งใส ตรัจสอบได ้ 

 
เขม็มุ่ง/จุดเนน้ 
พ.ศ. 2557 : ดูแลสุขภาพผูป่้ัยโรคเบาหัานใหมี้คุณภาพชีัิตท่ีดี  ทั้งในหน่ัยบริการสาธารณสุขและในชุมชน  
พ.ศ. 2558 : บูรณาการการจดัการโรคเบาหัานไปยงัโรคอื่นๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง  โรคมะเร็ง  อุบติัเหตุทางถนน เป็นตน้  
พ.ศ. 2559 :  มุ่งสู่การด าเนินงานอ าเภอคับคุมโรคเร้ือรังท่ีแขม้แข็ง และย ัง่ยนื  

แผนยทุธศาสตร์ขององค์กร                                                     

 "คนเคียนซาสุขภาพดี" (Healthy@Khiensa) 

ยทุธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน (ดา้นผูรั้บบริการ/ผูป่้ัย) 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   :  ประชาชนมีสุขภาพดีและปลอดภยั     ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

กลยทุธ์ 
1. จดัระบบการดูแลรักษาโดยมุ่งเนน้ผูป่้ัยกลุ่มโรคเร้ือรังส าคญั เนน้การดูแลทั้งระดบัปฐมภูมิทุติยภูมิ  และประสานงาน

ส่งต่อสู่ระดบัตติยภูมิไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. เช่ือมโยงระบบการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกเขา้กบัแผนปัจจุบนั เพื่อคุณภาพชีัิตที่ดีของผูรั้บบริการ   
3. จดับริการดูแลผูป่้ัยและครอบครัั เนน้คุณภาพมาตรฐาน คัามปลอดภยั และเคารพในศกัดิ์ศรีคัามเป็นมนุษย ์  
4. พฒันาศูนยเ์ยีย่มบา้นประจ าอ  าเภอ และสร้างเครือข่ายเยีย่มบา้นในชุมชนเพื่อการดูแลที่ต่อเน่ือง  
5. พฒันาระบบเฝ้าระังั คน้หา คดักรอง โรคเร้ือรัง/โรคติดต่อใหเ้หมาะสมและครอบคลุม 
6. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผูป่้ัยโรคเร้ือรัง และลดอุบติัเหตุทางจราจร 
7. พฒันาระบบส่งต่อใหเ้ช่ือมโยงจากบา้น รพ.สต.  รพช. และ รพศ.  
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ยทุธศาสตร์ 2 : สร้างเสริมสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคเีครือข่าย (ดา้นชุมชน) 

 พฒันาระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ(District health system) โดยสร้างคัามร่ัมมือกบัทุกภาคส่ันในการก าหนดทิศทาง 
สร้างศกัยภาพ สร้างแรงจูงใจ เลือกสรรแนัทางปฏิบติัที่ดี รัมตัั กนัเป็นเครือข่าย ใหค้  าแนะน าปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั เพื่อใหเ้กิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภยั  

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
1. ระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายสุขภาพที่เขม้แขง็ 
2. ภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นท่ีเขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้
3. หน่ัยบริการปฐมภูมิมีศกัยภาพ ไดม้าตรฐาน 

กลยทุธ์ 
1. ใชแ้ผนที่ทางเดินยทุธศาสตร์ ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับผูป่้ัยและชุมชน 

แกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีร่ัมกบันโยบายจากส่ันกลาง 
2. ส่งเสริมการมีส่ันร่ัมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพด้ั ยตนเอง 
3. พฒันาศกัยภาพหน่ัยบริการปฐมภูมิ โดยการมีส่ันร่ัม ใหไ้ดม้าตรฐาน PCA และเกณฑคุ์ณภาพหน่ัยบริการนั้นๆ    
4. ส่งเสริมการพฒันาองคค์ัามรู้และนัตักรรมที่มาจากการแกปั้ญหาในชุมชน  
5. สนบัสนุนโครงการการเสริมพลงัใหผู้ป่้ัยและชุมชน ใหมี้คัามรู้ ส่งเสริมพฤติกรรมและทกัษะส่ันบุคคล ให้

ตระหนกัในการดูแลสุขภาพ และป้องกนัโรค 

 

ยทุธศาสตร์ 3: พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดา้นบุคลากร) 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
1. บุคลากรมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี คัามรับผิดชอบ ทั้งดา้นทกัษะ  เจตคติ คัามรู้  
2. มีชีัิตท่ีมีคัามสุขทั้ง 8 ดา้น( Happy 8 : สุขกาย  สุขใจ  พกัผ่อนเพยีงพอ  เรียนรู้พฒันาตนเองตลอดเัลามีคุณธรรม ใช้

เงินเป็น  ครอบครััอบอุ่น  สังคมดี) 

กลยทุธ์ 
1. ใชร้ะบบ KPI ในการถ่ายทอด ติดตาม ประเมินบุคลากร 
2. สนบัสนุนดา้นัิชาการ การท าัิจยั และนัตักรรม เพื่อพฒันาคัามรู้ คัามสามารถใหเ้จา้หนา้ที่ 
3. สนบัสนุนกิจกรรมที่พฒันาทางดา้นจิตใจ คุณธรรม ระบบการจดัการคัามรู้ (knowledge management)  
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ทุกระดบัทั้งในโรงพยาบาล  เช่น ประชุมกรรมการบริหารทีมงาน  ประชุมทีม

ระบบงาน  ประชุมรายเดือนในแต่ละฝ่าย   และประชุมประจ าเดือนเจา้หนา้ท่ีทั้งโรงพยาบาล ส่ันนอกโรงพยาบาลมี
เจา้หนา้ที่ร่ัมประชุมกบัชุมชนในเัทีหมู่บา้น     

5. กระตุน้ใหบุ้คลากรสร้างผลงานัิชาการ และเผยแพร่ ในเัทีระดบัต่างๆ  
6. สนบัสนุนบรรยากาศของการมีส่ันร่ัมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพในการท างานของบุคลากร  
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7. ตรัจสุขภาพบุคลากรอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง และด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระยะเัลาที่ก  าหนด 

ยทุธศาตร์ 4 : องค์กรที่มีชีวิตอย่างยัง่ยนื (ดา้นองคก์ร) 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
1. ระบบการบริหารงาน การัางแผน  ประเมินผลไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 
2. ใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งพอเพียง และย ัง่ยนื 
3. ส่ิงแัดลอ้มในโรงพยาบาลน่าอยู ่ และปลอดภยั 

กลยทุธ์ 
1. ทบทันและก าหนดนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลและตัั ช้ีัดั (KPIs) อยา่งสม ่าเสมอ 
2. ก ากบั ติดตาม การพฒันาคุณภาพใหมี้การประสานและเช่ือมโยงทุกดา้น ในหน่ัยงานและระบบส าคญัของโรงพยาบาล 

ใหมี้ประสิทธิภาพทั้งองคก์ร อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมการน านโยบาย แผนกลยทุธ ์และแนัทางปฏิบติัที่ก  าหนด
สู่การปฏิบติัใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร  

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ผลงานการปฏิบติัที่ดี (Best practice) และมีการเทียบเคียงผลงาน (Benchmarking) ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร  

4. ส่งเสริมการพฒันาสภาพแัดลอ้มใหส้ัยงามน่าอยู ่ทุกหน่ัยงาน(Healthy work place) 
5. ลดค่าใชจ่้ายที่สูญเปล่า  ลดมูลค่าการใชย้า และัสัดุทางหอ้งปฏิบติัการ โดยใชอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร 

ระบบการพัฒนาคณุภาพ: 
- มีการปรับแผนยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลในปี 2556  
- ส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงพยาบาล (KM) ทั้งเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 
- ส่งเสริมการัิจยัในโรงพยาบาล (R2R) 
- ส่งเสริมใหน้ าเคร่ืองมือพฒันาคุณภาพต่างๆ เช่น Trigger tool , tracer, tracer, CQI, GAP Analysis เป็นตน้ 
- สนบัสนุนการสร้างนัตักรรมต่างๆ ของหน่ัยงาน 
 
กระบวนการประเมินผล: 
 -มีการประเมินมาตรฐานงานบริการตามเกณฑ์ขององคก์รต่างๆ เช่น สปสช. ส านกังานประกนัสังคม สภาเทคนิคการแพทย ์เป็นตน้ 
-  มีการประเมินมาตรฐานัิชาชีพโดยองคก์รัิชาชีพจากภายนอกโรงพยาบาล เช่น สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย ์เป็นตน้  
- ดา้นคุณภาพการบริการ โรงพยาบาลจดัใหมี้ระบบการประเมินผลการพฒันาคุณภาพทุกปี โดยการใชก้ระบันการเยีย่มส ารัจภายใน 
(Internal survey) ติดตามตัั ประเมินช้ีัดัของหน่ัยงานต่างๆ ประเมินและใหข้อ้เสนอแนะเป็นระยะๆ 
 
กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร: 
      -การประชุมกรรมการบริหารระดบัต่างๆ ทุกเดือนโดยเปิดให้มีการอภิปรายอยา่งกัา้งขัา้ง  
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     -มีการก  าหนดใหทุ้กฝ่าย/กลุ่มงานน าเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อพฒันา/แผนเงินประจ าปี  
     -จดัใหมี้มหกรรมคุณภาพของเครือข่าย เปิดโอกาสใหทุ้กหน่ัยงานไดน้ าเสนอผลงานเด่นทั้ง CQI/นัตักรรมและงานัิจยั 
    -ส่งเสริมใหบุ้คลากรที่ผ่านการอบรมัิชาการ คัามรู้จากภายนอก ไดรั้บการอบรมคัามรู้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล 
    -การจดัเัทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ัมกนั เช่น มาตรฐาน HA มาตรฐานคัามปลอดภยั ระบบยา การบริหารคัามเส่ียง  เป็นตน้ 
 
กระบวนการสร้างนวัตกรรม: 
 - ผูบ้ริหารส่งเสริมและจูงใจใหบุ้คลากรไดส้ร้างนัตักรรมเพื่อการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ใหห้น่ัยงานต่างๆ มีการัิเคราะห์
ตนเองและระบบงาน แล้ั น าขอ้บกพร่องของงาน เช่น คัามล่าชา้ คัามไม่ทนัสมยั คัามลม้เหลั คัามไม่มีส่ันร่ัมของทีมท างาน เป็น
ตน้ มาพฒันาเป็นนัตักรรมที่ช่ัยสนบัสนุนการปฏิบติัการทางดา้นคลินิก 
  
ระบบบริการและระบบบริหารจัดการ 
 - จดัเัทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนัตักรรมใหม่ๆ เช่น เัที R2R, การประชุมัิชาการต่างๆ, การประชุมน าเสนอผลงาน
ัิชาการฝ่ายนอกองคก์ร เป็นตน้ 
 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร:  
 - รางัลัชมเชยระดบัเขต การเรียกเบิกค่าบริการทางการแพทย ์ผ่านโปรแกรม E-Claim  ปี 2555 
 - ตน้แบบการบูรณาการงานแพทยแ์ผนไทยในการดูแลผูป่้ัย 
 - ไดผ้่านเกณฑม์าตรฐานการพฒันาคุณภาพการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดและสารเสพติด ปี 2556 
 - ผ่านการประเมินโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครััระดบัทอง ปี 2554 
 - ไดร้างัลัชนะเลิศระดบัเขต โครงการผนึกพลงัเยาัชนไทย ตา้นภยัไขเ้ลือดออก ปี 2555 ระดบัจงัหัดั 
 - ผ่านการรับรองบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย ์2556 
 - รองชนะเลิศอนัดบั ๒ สุดยอดสุขาน่าใชแ้ห่งปี HAS (Best Public Toilet of the Year) ปี 2554 
 - Peer recognition in Easy asthma clinic award ปี 2555 
 - ตน้แบบการดูแลผูป่้ัยัณัโรคครบังจร น าเสนอในงานประชุมัชิาการัณัโรคระดบัชาติ ปี 2556 
 - เร่ืองเล่า งานดูแลผูป่้ัยโรคเอดส์ ปี 2555 
 - ตน้แบบเครือข่ายดูแลผูป่้ัยระยะสุดทา้ย น าเสนอในงานเครือข่ายตน้แบบ จดัโดย สปสช. ปี 2555 
 - ผลงานการพฒันาเครือข่ายดูแลผูป่้ัยโรคเบาหัาน (DHS in chronic disease) ที่ สงขลา ปี 2556 
 - ตน้แบบการดูแลผูป่้ัยโรคเบาหัาน ดา้นการดูแลเทา้  
 - น าร่องการพฒันาศูนยเ์ยีย่มบา้นประจ าอ  าเภอ จงัหัดัสุราษฏร์ธานี ปี 2556  
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