
1. ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร  

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อองคกร 
(ไทย) โรงพยาบาลคีรีมาศ 
(อังกฤษ) Khirimat Hospital 

ท่ีอยู 61 หมู 7 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ. สุโขทัย 64160 
ประเภท1 / 
ระดับ2 

รพ.ชุมชน / ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ 

เจาของ / ตน
สังกัด 

ตนสังกัดในพ้ืนท่ี เปนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

จํานวนเตียง ขออนุญาต 30 ใหบริการจริง 50 อัตราครองเตียง 121.06
% 

ความครอบคลุมหนวยบริการ 3 - 

ผูนําสูงสุดของ
องคกร 

ชื่อ นายชุมพล นุชผอง 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
e-mail - โทรศัพท 055-

695145 
โทรสาร - 

ผูประสานงาน 1 

ชื่อ นายเอกพงศ เกยงค 
ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
e-mail eakpongfox@gmail.com โทรศัพท 089-

6315368 
โทรสาร - 

ผูประสานงาน 2 

ชื่อ นางสะอาด พงษสุวรรณ 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
e-mail Saardrat_08@hotmail.com โทรศัพท 055-

695145 
โทรสาร - 

สถานะการ
รับรอง 

ข้ันท่ี Re-accreditation วันหมดอายุ 10 สิงหาคม 2561 

สาขาท่ีใหบริการ 1. บริการตรวจรักษาพยาบาลผูปวยโรคท่ัวไปท้ังในและนอกเวลา  
2. บริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ังมีบริการทีมเคลื่อนท่ีเร็ว (EMS)  
3. บริการผูปวยคลอดตลอด 24 ชั่วโมง   
4. บริการดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคโดยกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน                

1
 ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ทัว่ไป, รพ.ชุมชน, คลนิิกผูป้ว่ยนอก 

2
 ระดบัของบรกิาร เช่น ปฐมภูม,ิ ทุตยิภูม,ิ ตตยิภูม ิ

3
 กรณีมหีลายทีต่ัง้ หรอืมกีารขออนุญาตการตัง้สถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น 

                                            



 



     3.3 การจัดทําโครงการชุมชนสัมพันธ โดยเจาหนาท่ีโรงพยาบาล รวมกับเจาหนาท่ี PCU และ อบต. 
ในการลงไปจัดกิจกรรมในหมูบานทุกเย็นวันศุกรเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธกับประชาชนในพ้ืนท่ี การ
ประชาสัมพันธ และเพ่ือรับทราบขอมูลตางๆ 
 4.  งานบริการในชมุชน 
 เครือขายคีรีมาศ มีนโยบายในการคนหาผูปวย กลุมเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบทางสุขภาพตางๆ ใน
ชุมชนและดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เพ่ือเปนการปองกันและควบคุมโรคท่ี
อาจเกิดข้ึนในชุมชน 
(3) โครงสรางระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล 
 เครือขายคีรีมาศประกอบดวย  โรงพยาบาลคีรีมาศ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคีรีมาศ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน  12 แหงดังนี้  

 ภายใตการบริหารโดยทีมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ . คีรีมาศ) โดยมี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศเปนประธานในการพัฒนางานสาธารณสุข   สาธารณสุขอําเภอคีรีมาศเปนรอง
ประธาน คณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวยเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลคีรีมาศ และ ผูอํานวยการ รพ.สต. ทุก
แหง 
 การบริหารจัดการงานสาธารณสุขในเครือขายบริการสาธารณสุขอําเภอคีรีมาศบริหารจัดการโดยผาน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ  คณะกรรมการจะรวมกันวางแผนในการปฏิบัติงานตางๆ ให
เหมาะสม  และตรงตามความตองการของพ้ืนท่ี รูปแบบการบริหารจัดการ  โดยรูปแบบการบริหารจัดการจะ
แบงเปน  2  สวน คือ 
 1.ในเชิงการดําเนินงานสาธารณสุข  มีการบริหารจัดการเปนรูปแบบเครือขายใหมีการดําเนินการ
ประสานงานรวมกันในเครือขาย เชน การใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน การสงตอกลุมผูปวย 
 2.ในเชิงการบริหารจัดการงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณตรงไปยังแตละแหง โดยการ
จัดสรรงบเปนแบบคงท่ี (Fix cost) 
1.4 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งองคกร 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองกก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหมเจริญผล 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขุนนาวัง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองจิก 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงหลวง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาเชิงคีรี 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปอม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําพุ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสามพวง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงยางเมือง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีคีรีมาศ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกระดิ่ง 



2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile) 

2.1 สภาพแวดลอมขององคกร 

บริการหลัก (main service):  การใหบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสภาพ 
กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของในการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข 
วิสัยทัศน (vision): โรงพยาบาลนวัตกรรม 
คานิยม (values): สรางคุณคาของโรงพยาบาล 
พันธกิจ (mission):  
 1. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ ไดแก ดานการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู  
 2. พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี  
 3. พัฒนานวัตกรรมดานบุคลากร ไดแก การบริหารบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 4. พัฒนานวัตกรรมดานภาคีเครือขายดานสุขภาพ  
ความสามารถเฉพาะขององคกร (core competency): โรงพยาบาลคีรีมาศสามารถใหบริการสุขภาพใหครอบคลุม 
ท้ัง 4 มิติ คือ สงเสริม รักษา ปองกัน ฟนฟู ผูรับบริการสวนใหญเปนกลุมท่ีมาตรวจรักษาโรคท่ัวไป  ความ
เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจึงมุงเนนในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพผูปวย รวมถึง
สามารถดําเนินงานรวมกับชุมชนไดโดยไมมีขอรองเรียน 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) 
การจําแนกกลุมบุคลากร พรอมจํานวนในแตละกลุม:  

ระดบัการบริหาร จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

บริหารระดับสูง(ผูอํานวยการ)  1 

ผูบริหารระดับกลาง(หัวหนากลุมงาน)  10 

ผูบริหารระดับตน(หัวหนางาน)  15 

ผูปฏิบัติงาน  177 

รวม  204 

ระดับการศึกษา:  

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 114 55.9 

ต่ํากวาปริญญาตรี 90 44.1 

รวม 204 100 

 



ผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแล: 
 - เจาหนาท่ีในแผนกรังสีวิทยา 1 คน ท่ีไมไดจบทางดานรังสีวิทยาโดยตรง แตมีประสบการณในการทํางาน 
และทํางานภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาท่ีรังสีวิทยา 
 - เจาพนักงานทันตสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข 4 คน ไมมีใบประกอบโรคศิลป การทํางาน
ใหบริการการรักษา ภายใตการดูแลของทันตแพทย 
 - ลูกจางแพทยแผนไทย 8 คน ซ่ึงผานการอบรมตามหลักสูตรแพทยแผนไทย ทํางานภายใตการดูแลของ 
นักการแพทยแผนไทย 
 -นักศึกษาปฏิบัติงานหลักสูตรตางๆไดแก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, พยาบาลวิชาชีพ, ทันตแพทย, ทันต-
ภิบาล และเวชสถิติ 
 สิ่งแวดลอมดานกายภาพท่ีสําคัญ 
อาคารสถานท่ีท่ีสําคัญ: 
 - กลุมอาคารรักษาพยาบาล ประกอบดวย อาคารผูปวยนอก,อาคารผูปวยใน,หองแยกโรค,อาคารคลินิก
พิเศษเฉพาะโรค,อาคารแพทยแผนไทย และอาคารกายภาพบําบัด 
 - กลุมอาคารสนับสนุน ประกอบดวย อาคารซักฟอกจายกลาง,โรงครัว,โรงรถ,หองควบคุมระบบบําบัดน้ํา
เสีย,หองควบคุมระบบประปา, หองพักขยะ,หองชาง,โรงไฟฟา.อาคารคลังยาและเวชภัณฑ,หองประชุม 
เทคโนโลยีและอุปกรณท่ีสําคัญ: 

อุปกรณ / เครื่องมือ จํานวน 

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) 5 

เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) 7 

Ultrasound 3 

เครื่อง X- ray 1 

เครื่องวัด O2 sat 12 

เครื่องตรวจทางหองปฏิบัติการ 3 

หมอนึ่งไอน้ํา 2 

เครื่องชวยคลอดสุญญากาศ 2 

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน 3 

ระบบไฟฟาสํารอง 1 

 
กฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ: 
 1. รัฐธรรมนูญ 
 2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 



 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
 5. พระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 
 6. พระราชบัญญัติคุมครองผูปวย 
 7. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
 8. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 9. คําประกาศสิทธิผูปวย 
 
ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และประชากร 
  อําเภอคีรีมาศ มีประชากร 41,789 คน อาชีพหลัก คือ การประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําไร-ทํานา 
ไดแกขาวจาว ถ่ัวเหลือง ขาวโพด งา ฝาย ออย ถ่ัวเขียว พืชผัก มันสําปะหลัง อาชีพรอง คือ รับจาง เลี้ยงสัตว ทํา
การประมง รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ประมาณ 12,500 บาท  ในฤดูแลง เกษตรกรสวนใหญ จะออกไปรับจาง
ทํางานนอกเขตอําเภอ ในฤดูแลง ตามตางจังหวัด หรือในกรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตอิฐดินเผา  
1 แหง โรงซอมเครื่องยนต  3  แหง  โรงซอมเคาะพนสีรถยนต  3  แหง  โรงซอมรถจักรยานยนต  6 แหง 
โรงงานผลิตปลารา 2 แหง  โรงน้ําแข็ง 1 แหง ปมน้ํามัน 4  แหง ปมแก็ส 1 แหง มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ไดแก ทําเครื่องปนดินเผา สานเสื่อรําแพน ทําน้ําตาลโตนด กลวยฉาบอบเนย สามารถเปนอาชีพ เสริมรายไดของ
เกษตรกรในฤดูแลง  

2.2 ความสัมพันธระดับองคกร 

ระบบกํากับดูแลองคกร (governance system): 
 โรงพยาบาลคีรีมาศ นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good governance) และหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( ITA) มาใชในการดําเนินกิจกรรมบริหารองคกร
ของโรงพยาบาล ควบคูไปกับระบบบริหารงานคุณภาพ (HA) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และเปนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะและ
ปรับปรุงระบบการบริการ เพ่ือมุงใหเกิดความปลอดภัย และความพึงพอใจแกผูรับบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  
กลุมผูปวย/ผูรับบริการท่ีสําคัญและความตองการ: 

 
กลุมผูรับผลงานอ่ืนๆ และความตองการ: 

 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ และความตองการ: 

 



โครงสรางเครือขายบริการ: 
 การบริหารจัดการงานสาธารณสุขในเครือขายบริการสาธารณสุขอําเภอคีรีมาศบริหารจัดการโดยผาน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ  คณะกรรมการจะรวมกันวางแผนในการปฏิบัติงานตางๆ ให
เหมาะสม  และตรงตามความตองการของพ้ืนท่ี รูปแบบการบริหารจัดการ  โดยรูปแบบการบริหารจัดการจะ
แบงเปน  2  สวน คือ 
 1. ในเชิงการดําเนินงานสาธารณสุข  มีการบริหารจัดการเปนรูปแบบเครือขายใหมีการดําเนินการ
ประสานงานรวมกันในเครือขาย เชน การใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน   การสงตอกลุมผูปวย 
 2. ในเชิงการบริหารจัดการงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณตรงไปยังแตละแหง โดยการ
จัดสรรงบเปนแบบคงท่ี (Fix cost) 
ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
ผูสงมอบท่ีสําคัญ: 

 
คูความรวมมือท่ีสําคัญและบทบาท: 

 
บริการท่ีมีการจางเหมาจากภายนอก: 
 1) เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพ่ือดูแลสวนและสนามรอบโรงพยาบาลคาใชจาย 12,783 บาท/เดือน  
 2) จางเหมาบริษัท ส. เรืองโรจน จัดเก็บขยะติดเชื้อ คาใชจาย 10,000 – 14,000 บาท/เดือน   
 3) จางเหมาเทศบาลตําบลโตนด จัดเก็บขยะมูลฝอย คาใชจาย 2,000 บาท/เดือน 
 4) จางเหมาบริการบริษัทอินเตอรกําจัดแมลง จํากัด เพ่ือกําจัดปลวก 4 ครั้ง/ป 12,500 บาท/ครั้ง 
 5) จางเหมาบุคคลธรรมดา (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 9,000 บาท/เดือน 
 6) จางเหมาบุคคลธรรมดา (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 6,600 บาท/เดือน 
 
 



การมีพันธสัญญาในการใหบริการ:  
 1) บริษัทประกัน ไทยนิวยอคไลฟประกันอุบัติเหตุหมูใหบุคลากรในโรงพยาบาล(บุคลากรจายกันเอง) 
จํานวน 360 / 118 คน / ป  คิดเปนเงิน 42,840 บาท / ป 
 2) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ประกันชีวิตรายบุคคลใหบุคลากร 360 บาท /203 คน / ป คิดเปนเงิน 
73,080 บาท / ป  
 3) เปนโรงพยาบาลเครือขายประกันสังคม มีถานะเปนลูกขายของโรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรี
สังวร 
 4) เปนโรงพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  โดยมีโครงการท่ีจัดทําสัญญารวมขอรับ
งบประมาณสนบัสนุน จากสํานักงานหลักประกันสขุภาพถวนหนา 
การฝกอบรมหรือเปนสถาบันสมทบในการฝกอบรม: 

โรงพยาบาลคีรีมาศเปนแหลงรวมฝกอบรมใหสถาบันตางๆ ดังนี้ 
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช    จังหวัดพิษณุโลก 
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา      จังหวัดสุโขทัย  
3) วิทยาลัยพละศึกษา       จังหวัดสุโขทัย  
4) มหาวิทยาลัยนเรศวร      จังหวัดพิษณุโลก  
5) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร     จังหวัดพิษณุโลก  
6) มหาวิทยาลัยพะเยา      จังหวัดพะเยา  

2.3 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

ขนาดและการเติบโตขององคกร:  
 โรงพยาบาลคีรีมาศเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยูเลขท่ี 61 หมู 7 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทัย มี พ้ืนท่ี 31 ไร มีระยะทางหางจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 20 กิโลเมตร มีจํานวนประชากรในอําเภอ
ท้ังหมด 41,879 คน (จากการสํารวจในป 2560) เดิมโรงพยาบาลคีรีมาศเปนสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  เปดทําการ
เม่ือ ป พ.ศ. 2512 ตอมาไดยกระดับข้ึนเปน ศูนยการแพทยและอนามัยอําเภอ โดยมีแพทยประจําการ ทานแรก
คือ นพ. สมบัติ วัชรินทรยานนต  ในป 2520 ยกระดับจากศูนยการแพทยและอนามัยอําเภอข้ึนเปน โรงพยาบาล
ประจําอําเภอขนาด 10 เตียง ผูมารับบริการเปนประชาชนในเขตอําเภอคีรีมาศ รวมท้ังอําเภอและจังหวัดใกลเคียง 
จากนั้นผูอํานวยการโรงพยาบาล และ พระครูพิลาศ ธรรมคุณ สุโขทัย จึงดําเนินการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือ
กอตั้งอาคาร รวมกับจัดหาทุนและท่ีดินเพ่ือสรางโรงพยาบาลใหม โดยความรวมมือจาก เจาคณะจังหวัดและผูมีจิต
ศรัทธาซ้ือท่ีดินและถมท่ี ซ่ึงหางจาก อําเภอคีรีมาศประมาณ 1 กิโลเมตร และยกระดับเปนโรงพยาบาล ขนาด 30 
เตียงในป 2538 เปดใหบริการในเดือน พฤศจิกายน 2538 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงผูอํานวยการ คือ นพ.ชุมพล นุชผอง 
 
 
 
 
 



ปจจัยความสําเร็จ  
ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (key success factor): 
 1.   มีความสามารถในการอยูรวมกับชุมชน ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานและดําเนินโครงการ
ตางๆ จากประชาชนและหนวยงานตางๆในชุมชน เชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน สถานท่ีราชการตางๆ วัด 
โรงเรียน เปนตน 
 2.  ไมมีขอขัดแยงในชุมชนเห็นไดจาก  ไมมีขอรองเรียนจากการใหบริการแกชุมชนท่ีสงผลใหเกิดการ  
เสื่อมเสียชื่อสียง 
 3.  สามารถผลิตโครงการท่ีสามารถประสานความรวมมือกับหนวยราชการอ่ืนและตัวโครงการ สามารถ
เปนแบบอยางแกโรงพยาบาลอ่ืน  
 4.  มีผลงานการดําเนินงานดานสาธารณสุขตามตัวชี้วัดการตรวจราชการอยูในเกณฑดี 
 5.  มีระบบงานท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลงและเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงดังจะเห็นไดจากการยอมรับและ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายของกระทรวงและจังหวัดสามารถประยุกตแนวนโยบายนั้นเปนแนวทางของตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร: 
 1. โรงพยาบาลไดดําเนินการปรับกลยุทธในการดําเนินงานหลายตอหลายรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะกับการ
ดําเนินงานในแตละสถานการณ 
 2. หนวยงานตางๆในโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนโครงสรางในการทํางาน ใหสอดคลองกับนโยบาย 
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ: 

 

2.4 บริบทเชิงกลยุทธ (ท่ีมีผลตอความย่ังยืนขององคกร) 

ปญหาสุขภาพ 
ปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี: 
 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเปนกลุมโรคท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 ของจํานวนผูปวยนอก (จํานวนครั้ง) 
ท้ัง 2 โรคยังคงเปนปญหาสําคัญในพ้ืนท่ีตั้งแตในชวง 5 ปท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน อาจเนื่องมาจากรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงภาวะแทรกซอนท่ีคอยๆเพ่ิมมากข้ึน (การทํางานของไต, ไขมันในเลือด
สูง, ภาวะ IFG ในผูปวย HT) สวนหนึ่งอาจบอกไดวาการคัดกรองภาวะแทรกซอนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําใหผูปวยไดรับ
โอกาสท่ีจะปองกันไมใหเกิดความรุนแรง ปญหาท่ีพบยังคงเปนความคาดหวังของบุคลากรโรงพยาบาลในความ
พยายามท่ีจะใหการดูแลกลุมผูปวยใหมีความครอบคลุม แตในความเปนจริงดวยภาระงานท่ีมีอยูอาจยังไมสามารถ
ทําไดตามท่ีคาดหวัง รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพท่ีมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระจายไปในหลายชุมชน ซ่ึง



ยังเปนสิ่งทาทายท้ังดานการรักษา การสรางเสริมสุขภาพ และการเสริมศักยภาพใหกับรพ.สต. ในการเปนเครือขาย
ดูแลผูปวย 
ปญหาสุขภาพท่ีเปนโอกาสพัฒนา: 
 1. เบาหวาน 
 2. ความดันโลหิตสูง 
 3. ปอดอักเสบ 
 4. ผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
 5. ไตเสื่อม 
โรคท่ีมีขอจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ: 
 จากการดําเนินงานท่ีผานมายังพบวายังมีกลุมโรคท่ียังเปนขอจํากัด ซ่ึงเกิดจากความสามารถ และ
ศักยภาพของโรงพยาบาล ท้ังทางดานสถานท่ี เครื่องมือ แพทยและพยาบาลผูเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุมโรคนี้จึงเปน
กลุมโรคท่ีตองสงตอเพ่ือรับบริการในโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและความพรอมมากกวา พอสรุปกลุมโรคไดดังนี้  
กลุมโรคติดเชื้อ ไดแก Sepsis cause, Septic shock กลุมโรคฉุกเฉิน ไดแก Acute MI, Stroke, Head injury, 
Appendicitis, Fracture และกลุมผูปวยท่ีตองรับการผาตัด 
ความทาทายเชิงกลยุทธ 
ความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ: 
 1. การทําให โรงพยาบาลมี “ภาพลักษณ” ท่ีดี ประชาชนในพ้ืนท่ียอมรับ ศรัทธา และใหความ 
รวมมืออยางเต็มท่ีในเรื่องท่ีโรงพยาบาลรองขอ 
 2. ความสามารถในการโนมนาวให เกิดเครือขายความรวมมือ ระหวางโรงพยาบาลกับหนวยงานอ่ืนใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุม ชมรม ในชุมชน และภาคประชาชน  โดยท่ีเครือขายความรวมมือท่ีตองการ 
มีลักษณะท่ีรวมมือกันอยางแนนแฟน มีความรูสึกรวมอยางลึกซ้ึงในการบรรลุเปาหมาย  และมีการรวมมือและหรือ
สนับสนนุกันอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
 3. ความสามารถในการใชตนทุน ท่ีมีในพ้ืนท่ี ไดอยางเต็มท่ี เพ่ือใหการดูแลสุขภาพประชาชนทําไดมากข้ึน 
และดีข้ึน 
 4. ความสามารถในการทําใหระบบงานของโรงพยาบาล สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยท่ี
สงผลตอการทํางาน  
 5. ความสามารถในการทําให เจาหนาท่ีในโรงพยาบาล รักท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเองเสมอ โดยท่ีมี
ความสามารถในการ คิดเชิงวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค สามารถผลิต และเผยแพรความรูท่ีเกิด ข้ึนได 
 6. ความสามารถในการทําใหเจาหนาท่ีรักโรงพยาบาล รูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาล และผูกพันกับ
โรงพยาบาล 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมภายนอก / นโยบาย: 
  นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเนนความสําคัญของ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซ่ึง 
กอใหเกิดการทํางานในเชิงเครือขายท่ีเปนความรวมมือกันของ โรงพยาบาล กับ รพ.สต. ภายใตชื่อเครือขายบริการ
สุขภาพระดับอําเภอ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย คลินิกหมอครอบครัว หรือPrimary Care Cluster :  PCC ซ่ึงมี
บทบาทใหบริการประชาชน ทุกคน ทุกอยาง ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกวัย ตั้งแตตั้งครรภ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัย



ทํางานจนถึงวัยสูงอายุ ซ่ึงจะเนน การใหบริการ ตั้งแตการสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค งานรักษาพยาบาล งาน
ฟนฟูสภาพและงานคุมครองผูบริโภค เพ่ือชวยลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการของภาครัฐ 
โดยมุงหวังใหประชาชนเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกันและยั่งยืน 
ปญหาสําคัญท่ีโรงพยาบาลพยายามแกไข: 
 ปญหาเรื่องกําลังคน จากการท่ีกําลังคน มีความขาดแคลน มีปญหาขาดแคลนในวิชาชีพเฉพาะ เม่ือ
พิจารณาตามเกณฑ FTE เชน แพทย ทันตแพทย เปนตน ทําใหตองแบกรับภาระมากเกินไปสงผลตอปญหาเรื่อง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี แตในสวนของพยาบาลเม่ือเทียบกับภาระงานถึงแมจะเพียงพอถาอิง
ตามกรอบ FTE แตยังมีปญหาการกระจายงานของหนวยงาน 
 ปญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากในปจจุบัน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจําเปนตองไดรับการพัฒนา แต
เนื่องจากขอจํากัดในหลายดานท่ีทําใหไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี เชน ๑) หลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมและตรง
กับสวนขาดท่ีเจาหนาท่ีตองไดรับการพัฒนาไมมีหนวยงานใดจัด หรือถาจะพัฒนาเองในหนวยงานก็อาจมีความ
เชี่ยวชาญไมพอ ๒) บางครั้งภาระงานท่ีตองดําเนินการทําใหเวลาท่ีจะใชในการพัฒนาลดนอยลงไป และเจาหนาท่ีมี
ความเหนื่อยลา ทําใหลดแรงจูงใจท่ีจะเขาสูการพัฒนานอยลง 
 จากปญหาขางตนจึงพยายามดําเนิน การแกไขโดย ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนทุน ซ่ึงหลังจากจบ
การศึกษามีภาระผูกพันท่ีตองมาทํางานท่ีโรงพยาบาล (กรณีท่ีมีการเปดใหสามารถทําได)  จัดการทดแทนงาน โดย
ใหเจาหนาท่ีท่ีอาจมีคุณวุฒิไมถึงหนาท่ีท่ีทํา ไดรับการฝกฝน และสอนงาน รวมถึงการจัดทํา Practice guideline 
กอนทําหนาท่ีบางประเภทแทนผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรง(ซ่ึงขาดแคลน) เสริมสรางขวัญกําลังใจ โดยจัดใหมีการข้ึน
เงินเดือนลูกจางชั่วคราวตามท่ีกระทรวงเปดโอกาส  เม่ือเจาหนาท่ีคนใดไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอผลงานใน
ระดับท่ีสูงกวาจังหวัด จะมีการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนให  สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร โดยใหหัวหนาฝาย
พิจารณาตามสวนขาด หรือตามงานท่ีมอบหมายใหเจาท่ีไดทํา และกรณีท่ีบุคลากรสามารถใหความรูกันเองได 
สนับสนุนใหมีการจัดในหนวยงาน 
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ: 
 สามารถทํางานรวมกับชุมชน มีเครือขายสุขภาพท่ีเขมแข็ง  ไมมีขอขัดแยงในชุมชน มีโครงการท่ีเกิดจาก
ความรวมมือกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ มีระบบการจัดการโรคเรื้อรังในพ้ืนท่ีเขมแข็ง มีระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรขององคกร 
  วิสัยทัศน : โรงพยาบาลนวัตกรรม 
  คานิยม : สรางคุณคาของโรงพยาบาล 
  พันธกิจ :  
   1. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ ไดแก ดานการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู  
  2. พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี  
  3. พัฒนานวัตกรรมดานบุคลากร ไดแก การบริหารบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  4. พัฒนานวัตกรรมดานภาคีเครือขายดานสุขภาพ  
 
 



 แผนยุทธศาสตร: 
  1. พัฒนาคุณภาพบริการท้ังระบบบริการสุขภาพ (Service) 
  2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร  (Governance)  
  3. พัฒนาวิชาการและองคกร (HR) 
  4. พัฒนากลไกการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (Networking)  

2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององคกร 

ระบบการพัฒนาคุณภาพ: 
 โรงพยาบาลคีรีมาศไดมีการกําหนดระบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือความสะดวกและงายในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยท่ีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพสามารประสานงานการดําเนินการได
โดยไมตองรอกระบวนการประสานงานตามโครงสรางการบังคับบัญชาปกติ โดยมีผูประสานงานคุณภาพ
โรงพยาบาลท่ีเปนตัวแทนจากแตละหนวยงานเปนตัวกลางในการประสานขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ มีศูนย
คุณภาพเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมของโรงพยาบาล   
กระบวนการประเมินผล: 
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ปละ 2 ครั้ง 
 - ประเมินผลการดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปละ 2 ครั้ง 
 - ประเมินคุณภาพโดยองคกรวิชาชีพ เชน สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย เปนตน 
 - ประเมินโดยองคกรภายนอก เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรม
อนามัย เปนตน 
กระบวนการเรียนรูระดับองคกร: 
 โรงพยาบาลมีการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูท้ังจากการทํางานโดยมีระบบพ่ีสอนนอง การประชุมรวมสห
สาขาวิชาชีพ การทบทวนเหตุการณสําคัญ จนถึงการจัดวิชาการหรืออบรมในระบบบริการตางๆ  ท้ังการสอน และ
การสรุปจัดทําเปนเอกสาร สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยจากงานประจํา สนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานสงประกวด 
และมีการสนับสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนรู ท้ังงบประมาณ ชองทางในการคนควา เชน Internet หองสมุด
วิชาการ เปนตน 
กระบวนการสรางนวตักรรม: 
 ทางโรงพยาบาล ไดสนับสนุนใหทุกหนวยงานและทุกทีมครอมสายงาน ใหมีการสรางนวัตกรรม ในการ
ทํางานโดยไดกําหนดเปนตัวชี้วัดในแบบประเมินความดีความชอบดวย โดยทุกหนวยงานและทุกทีมครอมสายงาน
ท่ีมีผลงาน สามารถสงผลงานเขาประกวดในเวทีนําเสนอผลงานคุณภาพและนวัตกรรมปละครั้ง และไดใหโอกาสแก
เจาหนาท่ีทุกระดับโดยเฉพาะกลุมลูกจาง ซ่ึงหัวหนาหนวยงานใหการสนับสนุนเปนอยางดี 
 
ผลงานเดนและความภาคภูมิใจขององคกร: 
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศในการนําเสนอ เรื่องเลา “เสริมพลังคนพิการรวมกันพัฒนาสังคม” ในวันท่ี 18-19 
ธันวาคม 2555 จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา  โดยนายวินัย  สวัสดิวร เลขาธิการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 



 - ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับดี โครงการคนหาบริการปฐมภูมิตัวอยางจังหวัดสุโขทัย ประจําป 
2553 ในวันท่ี 20 เมษายน 2554 หนวยบริการปฐมภูมิ โรพงพยาบาลคีรีมาศ  อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 - ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานระดับดี ในโครงการคนหาบริการปฐมภูมิตัวอยาง จังหวัดสุโขทัย 
ประจาํป 2553 ในวันท่ี 20 เมษายน 2554 
 - ไดรับรางวัลอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนระดับเขต ป 2555 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2555 
จาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 พิษณุโลก   
 - ผานการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค คุณภาพ จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จ. พิษณุโลก 
ระดับ A ตั้งป ป 2554 จนถึง ป 2557  
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การนําเสนอผลงาน การดูแลผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ระดับเครือขาย 
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปงบประมาณ 2559 
 - ไดรับรางวัล โรงพยาบาลท่ีมีผลลัพธ NCD Clinic Plus ดีเดน ประจําป 2560 จากกรมอนามัย 
 - ไดรับรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเดนระดับประเทศ ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ประจําป 
2560 จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ 
 - ผานเกณฑการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล(RDU) ในระดับจังหวัด ข้ันท่ี 1 รอยละ 100 ป 
2561 
 - ไดรับรางวัลการบันทึกขอมูลการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ดีเดนระดับประเทศ (ประเภทการ
บันทึกขอมูลครบถวนและทันเวลา) ประจําป 2560 จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ 
 - ปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน ITA โดยไดคะแนนรอยละ 100 
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็กในการประกวด NCD Clinic Plus Awards 
ประจําปงบประมาณ 2561 
 
 


