ขอมูลพื้นฐาน
บทบาท อํานาจ หนาที่

ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ชื่อองคกร

(ไทย)
โรงพยาบาลทายาง
(อังกฤษ)
Thayang Hospital
ที่อยู
เลขที่ 259/6 หมู1 ตําบลทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
ประเภท/ ระดับ โรงพยาบาลชุมชน / ทุติยภูมิ
เจาของ/ตน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สังกัด
จํานวนเตียง
ขออนุญาต
60
ใหบริการจริง
74
อัตราการ
48.89
ครองเตียง
ผูนําสูงสุดของ ชื่อ
นายสาธิต ทิมขํา
องคกร
ตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
ประชากรในเขต ตําบล
12 ตําบล 119 หมูบาน เทศบาล 4 แหง องคการบริหารสวนตําบล 9 แหง
รับผิดชอบ ม.1 - ม.5 ต.ทายาง ประชากร 11,069 คน
พื้นที่รับผิดชอบ
อําเภอ
ประชากร 86,768 คน
ขอมูลจาก : Health Data Center สํานักงานสาธารณสุขเพชรบุรี วันที่ประมวลผล 26 มิถุนายน 2560

ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile)
สภาพแวดลอมขององคกร
บริการหลัก (main service) : เปนโรงพยาบาลชุมชนที่ ใหบริการสุขภาพแบบองครวมโดย ใหการ
ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิและทุติ ยภูมิ มีการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการรักษาโรคที่
ไมซับซอนเบื้องตน ประกอบดวย
1. บริการดานการรักษาพยาบาลบริการตรวจรักษา ทันตกรรม การแพทย และทางเลือก แผนไทย
สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก ฝากครรภ สรางเสริมภูมิคุมกันเด็ก ติดตามพัฒนาการเด็ก ใหบริการผูปวยใน ผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบการแพทยฉุกเฉิน 1669 รวมถึงบริการพิเศษอื่นๆ เชนหนวยแพทยเคลื่อนที่ หนวย
ทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการสุขภาพ ในโรงเรียน หนวยแพทยบริการในงานประเพณีตางๆ
2. บริการดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน ไดแก โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุสุขภาพจิตชุมชน การสงเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล ไดแก การสงเสริมสุขภาพในกลุมผูปวย (กลุม
ปกติ/กลุมที่เจ็บปวย/กลุมที่เสี่ยงตอการเกิดโรค) การสงเสริมสุขภาพในกลุมบุคลากร และการสงเสริมสุขภาพ
ดวยสิ่งแวดลอม
3. ดานการปองกันโรคทั้งเรื่องโรคติดตอและโรคไมติดตอ ในรายบุคคลและรายกลุม ในสถานบริการ
และนอกสถานบริการ
4. ดานการฟนฟูสภาพ ไดแก บริการ เวชกรรมฟนฟู เปนการฟนฟูสภาพทั้งในและนอกโรงพยาบาล
รวมบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน โดยรวมกับสหสาขาวิชาชีพ
โรงพยาบาล ทายาง มีเครือขายการใหบริ การระดับปฐมภูมิ คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 20 แหง โดยมีบทบาทใหบริการเนนดานการสงเสริมสุขภาพ การปองโรค และการรักษาโรคที่ไม
ซับซอนเบื้องตัน รวมทั้งการเยี่ยมบานผูปวย สําหรับกรณีที่เกินขีดความสามารถ จะทําการสงตอไปยัง
โรงพยาบาลพระจอมเกลา ซึ่งมีระยะทางหางจากโรงพยาบาลทายาง ประมาณ 22 กิโลเมตร

วิสัยทัศน
เปนเครือขายชั้นนําในการสรางเสริมและดูแลสุขภาพที่มีสวนรวมของทุกภาคสวนตอบสนองปญหา
สุขภาพประชาชนอําเภอทายาง ภายในป 2563
พันธกิจ
1. จัดระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับบริบทและปญหาสุขภาพ
ประชาชน ในพื้นที่อยางเปนองครวม
2.
สรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการจัดกระบวนการสุขภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการในเครือขาย
4. พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพมุงสูการเปนเครือขายชั้นนํา
คานิยมหลัก
MOPH = M เปนนายตนเอง O เรงสรางสิ่งใหม P ใสใจประชาชน H ถอมตนออนนอม
TYH = T รวมแรงรวมใจ Y ใฝสมั ฤทธิ์ H จิตเบิกบาน
ความสามารถหลัก
จัดบริการสุขภาพแบบองครวมในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ระบบการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ
เข็มมุง/จุดเนนในการพัฒนา รพ.ป 2560
1. การบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ
“2 P Safety” (เนน Sepsis)
2. การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
มุงพัฒนาระบบ PCC
สิ่งแวดลอมดานกายภาพที่สําคัญ
อาคารสถานที่สําคัญ ประกอบดวย
1. อาคารรัตนเวชธร เปนอาคาร 4 ชั้น ประกอบดวย ชั้นที่ 1 แผนกเวชระเบียน ศูนยประกัน
สุขภาพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หองโถงรอตรวจ หองตรวจโรค แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก แผนก
เภสัชกรรม หองแนะนําดานสุขภาพ และหองการเงิน ชั้นที่ 2 แผนกทันตกรรม แผนกชันสูตร แผนกเอกซเรย
หองตรวจคัดกรองตาตอกระจก ชั้น 3 แผนกผูปวยในหญิงและหลังคลอด ชั้น 4 หองประชุมคูวิจิตรจารุ
2. อาคารอํานวยการผูปวยนอก (เกา) อาคาร คสล.2 ชั้น ชั้นลางประกอบดวย คลินิกหมอ
ครอบครัว หองกายภาพบําบัด หองสุขาภิบาลและควบคุมโรค หองสุขศึกษา หองผาตัด หองสงเสริมสุขภาพ
ฝากครรภ คลินิกเด็กดี คลินิก love care คลินิกจิตเวช
3. อาคารทันตกรรม อาคาร คสล. 1 ชั้น (แบบเอกชน)
4. ศูนยไตเทียม อาคาร คสล. 1 ชั้น (แบบเอกชน)
5. อาคารผูปวยเรื้อรัง อาคาร คสล. 1 ชั้น (แบบเอกชน)
6. อาคารรัตนอาธร ประกอบดวย หองพักคลอด หอง Sick newborn หอง Palliative Care
หอง Intermediate care

7. อาคารผูปวยในชาย 30 เตียง
8. อาคารศูนยคุณภาพ อาคาร คสล. 1 ชั้น
9. อาคารคลอดและพักผูปวยใน 90 เตียง (กําลังกอสราง)
10. อาคารแพทยแผนไทย อาคาร คสล. 1 ชั้น
11. อาคารสนับสนุนอื่นๆ เชน อาคารจายกลาง โรงซักฟอก โรงครัว โรงรถ

โครงสรางองคกร (นําเสนอดวยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผูรับผิดชอบ)
1. โครงสรางการบริหารโรงพยาบาล

ศู นย์ คุณภาพ / ทีมQRT

โครงสรางระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมภิบาล
โรงพยาบาลทายางใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการของโรงพยาบาล โดยการจัดโครงสรางของ
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกกลุมงาน เขารวมเปนคณะกรรมการ มี
การประชุมทุกเดือน เพื่อตรวจสอบดูแลกิจการของโรงพยาบาลอยางตอเนื่องโดยยึดหลักการโปรงใส
(Transparency) ความซื่อสัตย (Integrity) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ (Accountability)
และความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) เปนสําคัญ

ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และประชากร
อําเภอทายาง เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ประชากรประมาณรอยละ 80 เปนเกษตรกร มี
อาชีพปลูกพืช ผลผลิตหลักไดแก ขาว กลวยหอมทอง กลวยไข กลวยน้ําวา มะนาว ชมพู ออย มะมวง ถั่ว และ
มะพราว ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ระยะทางหางจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร และหางจาก
กรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง 134 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศดานตะวันตกของอําเภอโดยทั่วไปเปนปาดงดิบและภูเขาสูง มีไมใหญ
ๆ มากมาย เชน ไมยาง ไมมะคา ไมตะเคียน ฯลฯ สภาพทองที่เปนปาใหญ มีไขมาลาเรียชุกชุม ราษฎรที่อาศัย
อยูเปนชาวกะเหรี่ยงและกะหราง สวนภูมิประเทศดานตะวันออกจรดชายฝงทะเลอาวไทย เปนที่ราบลุมและ
ดินปนทราย เหมาะแกการเกษตรกรรม
ประชากร อําเภอทายางแบงการปกครองเปน 12 ตําบล 119 หมูบาน เทศบาล 4 แหง
องคการบริหารสวนตําบล 9 แหง มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ 81,021 คน
โครงสรางเครือขายบริการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลชุมชน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ผลงานดีเดนและความภาคภูมใิ จขององคกร
U

ผานเกณฑมาตรฐาน

1. ผานเกณฑการประเมิน LA จากสภาเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย เมื่อ 3 กันยายน 2551
2. ผานเกณฑการประเมินรางวัลHCQA ระดับประกาศนียบัตร (ระดับคะแนน 89.95%) จากสํานักบริหาร
การสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 28 กันยายน 2554
3. ผานเกณฑประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากร ระดับ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 จาก
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
4. ผานการประเมินและรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (Re-accreditation) เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2552 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
5. ผานการการประเมินตามมาตรฐานสุขศึกษาระดับ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 25520 จากกองสุข
ศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
6. ผานเกณฑการประเมินการรับรองประเมินรับรองคุณภาพ ระดับ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
7. ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ระดับทอง ประจําป 2551 จาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
8. ผานเกณฑการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอม มีชีวิตชีวา” ระดับ
ทอง วันที่ 30 กันยายน 2548 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
9. ผานการประเมินโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง วันที่ 30 กันยายน 2552 จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
10. ผานมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ซึ่งเนน
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย การสรางเสริมสุขภาพและการบริหารองคกร ความสําเร็จที่เกิดจากความ
มุงมั่นและความพยายามอยางตอเนื่องของผูบริหาร ผูประกอบวิชาชีพและเจาหนาที่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2556 จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
11. ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2556
ไดรับรางวัล
12. ไดรับโลรางวัลการพัฒนาระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ระดับดีเดน
เมื่อ 18 มกราคม 2555 จาก กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข
13. รับรางวัลหนวยงานที่มีผลงานดานคุณธรรม จริยธรรมดีเดน รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ประจําป
2553 จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
14. ไดรับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจําป 2550 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
15. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนวยงานดีเดน ดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเดนระดับจังหวัด
16. ไดรับรางวัลการพัฒนาดีเดน ดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลประจําป
พ.ศ. 2559 กองวิศวกรรมการแพทยการสนับสนุนบริการสุขภาพ
17. ไดรับรางวัลระดับดี ระดับเขต โครงการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
18. ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีกิจกรรม/ผลงานดีเดนระดับพื้นที่ในงานยาเสพติด
U

