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แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (ทบทวน 2562) 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป     

 
1. ประวัติโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2489  โดยคณะกรรมการอ าเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้บริจาคที่ดิน 5 ไร่เศษ สร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 2  เรือนไม้ ตั้งหมู่ที่ 1 ถนนภูเขียว-
ชัยภูมิ ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาในปี พ.ศ. 2493  ได้ยกฐานะเป็น“สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง”
และตั้งชื่อว่า“สถานีอนามัยชั้นหนึ่งภูเขียว”รับผู้ป่วยภายในได้ 3 เตียง 

ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สถานีอนามัยชั้นหนึ่งภูเขียว” เป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย
ชนบทภูเขียว”รับผู้ป่วยในได้ 10 เตียง 

ปี พ.ศ. 2519 สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 149 
หมู่ 4 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่ราชพัสดุของกรมราชทัณฑ์ มีเนื้อที่  
48 ไร่ และเริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 

ปี พ.ศ. 2526 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติขยายเตียงเป็นขนาด 60 เตียง 
ปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติขยายเตียงเป็นขนาด 90 เตียง 
ปี พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคและสร้างอาคาร จากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม ในการ

ก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยใน 5 ชั้น แบบเลขที่ ๘๘๒๙ ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข 
งบประมาณในการก่อสร้างพร้อมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ จ านวน 80,000,000 บาท  และเมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2557 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน เริ่มเปิด
ให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559  

ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติปรับระดับสถานบริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไป              
ขนาดเล็ก (M1) และขยายเตียง เป็นขนาด 300 เตียง จนถึงปัจจุบัน 
 
2. ศักยภาพการให้บริการ 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการพัฒนายกระดับบริการในการรับผู้ป่วย         
ส่งต่อ (Referral Hospital Cascade) เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ขนาด 300 เตียง มีศักยภาพ ดังนี้ 

2.1 ด้านบุคลากรการแพทย์ 
                มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ (4 คน) แพทย์เฉพาะ
ทางสาขาออร์โธปิดิกส์ (2 คน) แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา (2 คน) แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว (2 คน) แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ (2 คน)  แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์ (1 คน) 
แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์(1 คน) แพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญี (1 คน)  แพทย์เฉพาะทางสาขารังสี
วินิจฉัย (1 คน) และ แพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก (1 คน) 
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2.2 ด้านบริการ 
                มีการจัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลตามศักยภาพที่ก าหนด (M1) และตามแพทย์เฉพาะทาง
ที่มี รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการบ าบัดฟื้นฟูสุขภาพ ดังนี้ 
                1) สาขา NCD ประกอบด้วย rTPA + CT brain, Stroke fast track network, Ashma/COPD  
clinic, NCD คุณภาพ, Post rehabilitation Unit และศักยภาพบริการอ่ืนตามแพทย์เฉพาะทางที่มี 
                3) สาขา RDU 
                3) สาขาทารกแรกเกิด ประกอบด้วย NICU, LBW<2,500 กรัม, ROP screening, Hearing 
screening, และศักยภาพบริการอ่ืนตามแพทย์เฉพาะทางที่มี 
                4) Palliative care  ประกอบด้วย HCC และ Palliative care 
                5) สาขาแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คลินิกแพทย์แผนไทย บริการแพทย์แผนไทยเฉพาะโรค 
ได้แก่ ข้อเข่าเสื่อม, อัมพฤต และอัมพาต 
                6) สาขาสุขภาพจิต ประกอบด้วย คลินิกจิตเวช, คลินิกยาเสพติด, Psychosocial clinic, คลินิก
อดสุรา/บุหรี่, Depression screening 
                7) บริการ 5 สาขาหลัก  รวมถึงศักยภาพบริการอ่ืนตามแพทย์เฉพาะทางท่ีมี 
                   ด้านสูตินรีเวชกรรม  ได้แก่ C/S และ C/S network 
                   ด้านกุมารเวชกรรม ได้แก่ DHF และ Acute Respriratory Failue 
                   ด้านออร์โธปิดิกส์ ได้แก่ OA FX network, Non Displace FX network และ Fracture  
                   ด้านอายุรกรรม ได้แก่ Sepsis และ Pneumonia  Refer Network  
                   ด้านศัลยกรรม ได้แก่ UGIB,  Appendectomy และ Necrotizing Fasciitis  
                8) สาขาโรคหัวใจ (STEMI) ประกอบด้วย Thrombolytic, Fast track network, Warfarin 
Clinic, Echocardiogram และศักยภาพบริการอ่ืนตามแพทย์เฉพาะทางที่มี 
                9) สาขาโรคมะเร็ง ประกอบด้วย Earty Detection(breast/cervix), CHCA, Screening  
Colonoscope, Day care chemo/เคมีบ าบัด CA และศักยภาพบริการอ่ืนตามแพทย์เฉพาะทางที่มี 
                10) สาขาโรคไต ประกอบด้วย CKD Clinic (1-5), CAPD, Monitor/Guideline CKD network 
CAPD  HHC, Screening  CKD, , HD และศักยภาพบริการอ่ืนตามแพทย์เฉพาะทางที่มี 
                11) สาขาโรคตา ประกอบด้วย Cataract Surgery, DR Laser Rx, DR Laser, DR  Screening, 
Blinding Cataract และศักยภาพบริการอ่ืนตามแพทย์เฉพาะทางท่ีมี 
                12) สาขาสุขภาพช่องปาก ประกอบด้วย Dental Caries, ฟันเทียม และศักยภาพบริการอ่ืนตาม
ทันตแพทย์เฉพาะทางที่มี ได้แก่ ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียน, ทันตกรรมประดิษฐ์, รักษาคลอง        
รากฟัน, ทันตกรรมบูรณะ, เวชศาสตร์ช่องปาก, ปริทันตวิทยา, ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
                13) สาขาอุบัติเหตุ ประกอบด้วย Multiple injury network, Head injury network, 
Advance trauma life  support, Rehabilitation  refer network, ER & EMS คุณภาพ แล Trauma & 
Emergency Admin Unit 
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2.3 ด้านสถานที่รองรับบริการ  
     มีอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น จ านวน 3 หลัง  อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น 1 หลัง/2 ชั้น 1 หลัง และอาคาร

การจัดบริการอ่ืน ๆ 4 หลัง มีศักยภาพในการรับบริการผู้ป่วยใน จ านวน 277 เตยีง ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จ านวนเตียงผู้ป่วยใน 

ที ่ หอผู้ป่วย จ านวนเตียงที่เปิดบริการ หมายเหตุ 
สามัญ พิเศษ รวม 

1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 30 6 36 อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น 
2 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 30 10 40 อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น 
3 หอผู้ป่วยหนัก 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5 ชั้น 
4 หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 32 3 35 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5 ชั้น 
5 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 32 3 35 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5 ชั้น 
6 หอผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์  13 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5 ชั้น 
7 หอผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษท่ัวไป 2  13 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5 ชั้น 
8 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 32 3 35 อาคาร 114 เตียง  5 ชั้น 
9 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 32 3 35 อาคาร 114 เตียง  5 ชั้น 
10 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 32 3 35 อาคาร 114 เตียง  5 ชั้น 
11 หอผู้ป่วยพิเศษท่ัวไป 3  13 13 อาคาร 114 เตยีง  5 ชั้น 
12 หอผู้ป่วยพิเศษท่ัวไป 4  13 รอเปิด อาคาร 114 เตียง  5 ชั้น 

 รวมเตียงเปิดบริการจริง(ไม่รวม ICU) 220 57 290 สามารถรับได้ 303 เตียง 
หมายเหตุ จ านวนเตียงในหอผู้ป่วยหนัก ไม่นับรวมเป็นจ านวนเตียงรวมของโรงพยาบาล 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนข้อมูลการจัดบริการด้านอื่น ๆ   

ที ่ บริการ หน่วยนับ จ านวน หมายเหตุ 
1 จ านวนเตียง ICU เตียง 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5 ชั้น 
2 จ านวนเตียง NICU เตียง 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5 ชั้น 
3 จ านวนห้อง/เตียงผ่าตัด ห้อง/เตียง 4/4 อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น 
4 จ านวนเตียงเคมีบ าบัด เตียง 4 อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น 
5 เครื่องฟอกไต  เครื่อง 20 หน่วยงานภายนอก 
6 เครื่อง CT Scan Slide 16 หน่วยงานภายนอก 
7 ธนาคารเลือด แห่ง 1  
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2.4 ด้านเครือข่ายรับส่งต่อ 
      โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการ  

การรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อน และเชี่ยวชาญ ได้ยกระดับบริการเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับกลาง (M1)         
มีการจัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการบาบัดฟ้ืนฟูสุขภาพ ตาม
ศักยภาพที่ก าหนด (M1) และตามแพทย์เฉพาะทางที่มี และรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชน        
ลูกข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  โรงพยาบาลคอนสาร และโรงพยาบาลบ้านแท่น ในรูปแบบ 
เครือข่ายบริการสุขภาพ “ภูแท่นเกษตรสาร” เพ่ือลดการส่งต่อเพ่ือรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด รวมถึงรับส่งต่อ
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 15 แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ในเขต ส่งไปที่โรงพยาบาลชัยภูมิ และ
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนนอกเขต ส่งไปรักษาท่ี โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น  และโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.คอนสาร 

40 กม. 

FF22 

MM1 

รพ.เกษตรฯ 

20 กม. 

รพ.คอนสาร 

29 กม. 

จ.ขอนแก่น 

จ.นครราชสีมา 

จ.เพชรบูรณ์ 

 จ.ลพบุรี 

MM1 รพ.ใน จ.ขอนแก่น 

 ระยะ 80 กม. 

 รพ.ชัยภูม ิ
 ระยะ 80 กม. 

 รพ.มหาราช 
 ระยะ 200 กม. 
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3. โครงสร้างการบริหารงาน 
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4. บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  

ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562                
ที ่ ประเภทบุคลากร จ านวนบุคลากร 

รวม 
  ข้าราชการ ลูกจ้าง 
1 แพทย์    
 1.1 แพทย์ทั่วไป 11 - 12 
 1.2 แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์ 1 - 1 

 1.3 แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ 2 - 1 
 1.4 แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ 4 - 2 
 1.5 แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ 1 - 1 
 1.6 แพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์ 2 - 2 
 1.7 แพทย์เฉพาะทางสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ 1 - 1 
 1.8 แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา 2 - 2 
 1.9 แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวินิจฉัย 1 - 1 
 1.10 แพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา 1 - 1 
 1.11 แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2 - 1 
2 ทันตแพทย์ 14 - 14 
3 เภสัชกร  15  15 
4 พยาบาลวิชาชีพ 141 39 180 
5 นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 5 13 
6 นักรังสีการแพทย์ 1 1 2 
7 นักกายภาพบ าบัด 7 1 8 
8 นักจิตวิทยาคลินิก - 2 2 
9 นักวิชาการสาธารณสุข 6 3 9 
10 แพทย์แผนไทย 1 1 2 
11 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  1 
12 จพ.สาธารณสุขชุมชน 9  15 
13 จพ.ทันตสาธารณสุข 4  11 
14 จพ.เภสัชกรรม 7   7 
15 บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรอ่ืน ๆ 15 253 335 
 รวม 257 305 562 

 
 

 


