
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 

อยูในเขตอําเภอศรีราชาและอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

พ้ืนที่สวนใหญมีภูเขาลอมรอบและเปนที่ลาดเนิน  ซ่ึงอยูหาง

จากตัวอําเภอศรีราชา เปนระยะทาง 6.3 กิโลเมตร และ

หางจากตัวจังหวัดชลบุรี  เปนระยะทาง 29 กิโลเมตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%87


ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กร (ข้อมูลถงึเดอืนสิงหาคม 2560) 

ช่ือองคกร 
 (ไทย)  โรงพยาบาลแหลมฉบัง  (อังกฤษ)  Laemchabang  Hospital 

ท่ีอยู 
 188/36 หมูที่  6  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230 

ประเภท/ระดับ 
 โรงพยาบาลชุมชนแมขาย  ระดับ  M2  (91-120) 

ตนสังกัด 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จํานวนเตียง 
 ขออนุญาต  90  เตียง  ใหบริการจริง  113  เตียง 

 
 

 



ความครอบคลุมหนวยบริการ 
 มีฐานะเปนโรงพยาบาลประจําอําเภอศรีราชา  ในเขตอําเภอศรีราชามีโรงพยาบาลทั้งหมด  5 แหง  (เปนของรัฐ           

1  แหง  ของสภากาชาดไทย  1 แหง  ของเอกชน  3  แหง)  มีศูนยบริการสาธารณสุข  4  แหง  และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล  12  แหง  

สาขาท่ีใหบริการ 
 1. สาขาอายุรกรรม 

 2. สาขาศัลยกรรม 

 3. สาขาศัลยกรรมกระดกูและขอ 

 4. สาขาสูติ-นรีเวช 

 5. สาขากุมารเวชศาสตร 

 6. สาขาเวชศาสตรครอบครัว 

 7. สาขาวิสัญญีวิทยา 

 8. แพทยทั่วไป  

 

 



วิสัยทัศน      โรงพยาบาลมาตรฐาน บริการประทับใจ ใสใจบุคลากร 

พันธกิจ 1. ใหบริการดานสุขภาพทั้งสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู ตั้งแตระดับปฐมภูมิถึงระดับทุติยภูมิ 

  2. เปนแหลงฝกงาน   

  3. ศึกษาวิจัยคนควาหาความรูและสิ่งใหมในการปฏิบัติงาน 

อัตลักษณ รวดเร็ว โปรงใส ประทับใจบริการ 

คานิยม M  :  (Mastery)  ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพอยูเสมอ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

   ใหมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม 

  O  :  (Originality)  หาวิธีใหมที่ดีกวาในการปฏิบัติงาน 

  P  :  (People Centered Approach)  ประชาชนเปนศูนยกลาง 

  H  :  (Humility)  ความออนนอมถอมตน 

  T  :  (Team)  การทํางานเปนทึม 

 

 



ยุทธศาสตร  
  ประชาชนสุขภาพดี  (อายุยืน  ไมปวย)                                             

  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและบูรณาการระบบสขุภาพของประชาชนแบบองครวมของทุกกลุมวัย 

  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริการดานสุขภาพตาม  Service  Plan 

  เจาหนาที่มีความสุข (สุขภาพรางกายดี สุขภาพจิตดี มีความรูและศักยภาพในการทํางาน) 

  ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมสุขภาพเจาหนาที่และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

  ระบบสุขภาพย่ังยืน 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐานครอบคลุมประชากรกลุมเปาหมาย 

 

 



อัตรากําลังบุคลากร   
   บุคลากร ตาม (FTE2) ปฏิบัติงานจริง 

กรอบสูง กรอบตํ่า 

แพทย์ 32 26 24 

ทนัตแพทย์/จพง.ทนัตสาธารณสขุ 25 21 18 

เภสชักร/จพง.เภสชักรรม 27 22 26 

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค/จพง.สาธารณสขุ (เวชกิจฉกุเฉิน 162 128 131 

นกักายภาพบําบดั 7 6 6 

นกัรังสีการแพทย์/จพง.รังสีการแพทย์ 4 4 3 

นกัเทคนิคการแพทย์/จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 12 12 

นกัวิชาการสาธารณสขุ/จพง.สาธารณสขุ 12 10 40 

แพทย์แผนไทย 3 3 3 

นกัโภชนาการ 1 1 1 

จพง.เวชสถิติ 4 4 3 

จพง.โสตทัศนศึกษา 2 2 1 

เจาหนาที่อื่น 252 205 205 

 



ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และประชากร 
ที่ตั้งและอาณาเขต        

 โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตั้งอยูในชุมชนบานเขาน้ําซับ หมู 6 ตําบลทุงสุขลา ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังซ่ึงตั้งอยูในเขต

อําเภอศรีราชาและเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร พ้ืนที่

รวมทั้งสิ้น 109.65 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 2.5 ของพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี     

 1. พ้ืนที่บางสวนของสุขาภิบาลอาวอุดม จํานวน 72.56 ตารางกิโลเมตร รวม 4 ตําบล 19 หมูบาน   

 2. พ้ืนที่บางสวนของสุขาภิบาลบางละมุง จํานวน 16.03 ตารางกิโลเมตร รวม 1 ตําบล 5 หมูบาน    

 3. พ้ืนน้ํา (ทะเล) จํานวน 21.06 ตารางกิโลเมตร ทางดานตะวันตกของเขตเทศบาล โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 เทศบาลนครแหลมฉบัง มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้      

 ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา     

 ทิศใต ติดตอกับตําบลบางละมุง (เทศบาลตําบลบางละมุง)     และ

ตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง       

 ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหนองขามและตําบลบึง                  

อําเภอศรีราชา         

 ทิศตะวันตก จรดอาวไทย        

 โรงพยาบาลแหลมฉบัง มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้      

 ทิศเหนือ ติดตอกับหมู 3 ตําบลสุรศักดิ์       

 ทิศใต ติดตอกับหมู 8 ตําบลทุงสุขลา        

 ทิศตะวันออก ติดตอกับหมู 12 ตําบลทุงสุขลา       

 ทิศตะวันตก ติดกับหมู 7 ตําบลทุงสุขลา 

 

  

   



 อําเภอศรีราชา ตั้งอยูชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย พ้ืนที่สวนใหญ       

มีภูเขาลอมรอบและเปนที่ลาดเนิน ที่วาการอําเภอศรีราชาตั้งอยูริมถนนสุขุมวิท                  

ตําบลศรีราชา หางจากตัวจังหวัดชลบุรี 24 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร                

105 กิโลเมตร พ้ืนที่ในการปกครองของอําเภอมีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขางเคียง             

ดังตอไปนี้                              

 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองชลบุรีและอําเภอบานบึง                      

 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอหนองใหญและอําเภอปลวกแดง (จังหวัดระยอง)   

 ทิศใต ติดตอกับอําเภอบางละมุง       

 ทิศตะวันตก  จรดอาวไทยและเขตอําเภอเกาะสีชัง 

การแบงเขตการปกครอง        

 การปกครองสวนภูมิภาค แบงเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะ                  

การปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ออกเปน 8 ตําบล 52 หมูบาน     

 การปกครองสวนทองถิ่น 8 แหง ไดแก          

 1) เทศบาลนครแหลมฉบัง ครอบคลุมพ้ืนที่ บางสวนของหมูที่ 3 และ 9 ตําบลสุรศักดิ์ ตําบลทุงสุขลาทั้งตําบล 

บางสวนของหมูที่ 1, 5 และ 10 ทั้งหมดของหมูที่ 9 ตําบลบึง บางสวนของหมูที่ 11 ตําบลหนองขาม รวมไปถึงหมูที่ 4, 6, 

7, 8 และ 9 ตําบลบางละมุงในเขตอําเภอบางละมุง       

 2) เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ ครอบคลุมพ้ืนที่หมูที่ 1-2,3 (บางสวน), 4-8, 9 (บางสวน) และ 10 ตําบลสุรศักดิ์ 

บางสวนของตําบลบึง บางสวนของตําบลหนองขาม บางสวนของตําบลเขาคันทรง และบางสวนของตําบลบอวิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 3) เทศบาลเมืองศรีราชา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลศรีราชาทั้งตําบล      

 4) เทศบาลตําบลบางพระ ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตําบลบางพระ     

 5) องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองขาม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและ

เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์)        

 6) องคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลเขาคันทรง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์) 

 7) องคการบริหารสวนตําบลบางพระ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลบางพระ)   

 8) องคการบริหารสวนตําบลบอวิน ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบอวิน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์) 

ประชากร อําเภอศรีราชามีประชากรจํานวนรวมทั้งสิ้น 2 แสนคน ปจจุบัน เปนเขต กึ่งเกษตรกรรมและกึง่อุตสาหกรรม ซ่ึงมี

แนวโนมอุตสาหกรรมจะกาวนําการเกษตร จากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก มีทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 

เปนตน สวนมากจะเปนประชากรแฝงที่เขามาทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ทาเรือแหลมฉบัง เครือสหพัฒน ฯ และที่อ่ืน ๆ 

โดยที่ไมมีการยายทะเบียนบานเขามาอยูแตอยางใด โดยสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รับจางทั่วไปและบางสวนประกอบ

อาชีพเกษตร และประมง 

สภาพทางเศรษฐกิจ  ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม                                                     

เปนอาชีพหลัก  รองลงมาไดแกการประมง และอุตสาหกรรม     

 ดานเกษตรกรรม การปลูกพืชไร เชน ออย มันสําปะหลัง                                                      

สับปะรด การปลูกพืชสวน เชน มะมวง มะพราว ฯลฯ   

 ดานการประมง เปนแหลงรวมทรัพยากรสัตวทะเลที่มี       

คุณคาทางเศรษฐกิจ เชน  กุง หอย ปู ปลา และสัตวน้ําอ่ืน ๆ   

  

 



 ดานอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรเครือสหพัฒน นิคม

อุตสาหกรรมบอวิน นอกจากนั้นยังมีโรงกลั่นน้ํามันไทยออยล เอสโซ และคลังน้ํามันปโตเลียมแหงประเทศไทย ซ่ึงอยูในเขต

เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  ถือเปนแหลงสรางงานขนาดใหญกับชุมชน 

ศาสนสถาน  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจํานวน  61  แหง  มีคริสตจักรจํานวน  13  แหง     

การศึกษา        

 โรงเรียน  จํานวน  36  แหง       

 วิทยาลัย  จํานวน  5  แหง      

 มหาวิทยาลัย  จํานวน  3  แหง 

การคมนาคม การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม   ในตําบลและหมูบาน มีรายละเอียด ดังนี้

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 สายกรุงเทพมหานคร-หาดเล็ก (ถนนสุขุมวิท)   

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 

 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-พัทยา 

 ทางหลวงชนบทจํานวน 24 สาย สําหรับเช่ือมระหวางตําบล                                                     

และหมูบาน มีสภาพเปนถนนลูกรัง 13 สาย       

 รถไฟสายกรุงเทพ ฯ–สัตหีบ (พลูตาหลวง) เช่ือมตอลงไปยัง                                                           

ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง เปนเสนทางลําเลียงขนสงสินคาและน้ํามัน                                             

เช้ือเพลิง   
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