1. ข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทัวไป
่

(ไทย)
โรงพยาบาลชุมแสง
(อังกฤษ) Chumsaeng Hospital
ทีอ่ ยู่
150 หมู่ 3 ตาบล เกยไชย อาเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์
1
2
ประเภท / ระดับ โรงพยาบาลชุมชน/ระดับทุตยิ ภูม ิ
เจ้าของ/ต้นสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
จานวนเตียง
ขออนุญาต
ให้บริการจริง
60
อัตราครองเตียง
90
89.81 %
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
ชือ่
นายปฏิภาคย์ นมะหุต
ผูน้ าสูงสุดของ
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
องค์กร
e-mail
Nine3607@hotmail.com โทรศัพท์ 056-282223 โทรสาร 056-353071
ชือ่ องค์กร

ชือ่
ตาแหน่ง
e-mail

นางอังสนา ยืนยงค์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผูป้ ระสานงาน1.
aung_aungsana@hotmail. โทรศัพท์ 0850506843 โทรสาร 056-353071
com
ชือ่
นางสาวทิวา รอดเทีย่ ง
ผูป้ ระสานงาน2. ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
e-mail
wam_new@yahoo.com โทรศัพท์ 0848223676 โทรสาร 056-353071
สถานะการรับรอง ขัน้ ที่
2
วันหมดอายุ
28มิถุนายน 2557
สาขาทีใ่ ห้บริการ อายุรกรรมศัลยกรรมกุมารเวชกรรมสูต-ิ นรีเวชกรรมจักษุเวชกรรม
ประชากรในเขต ตาบล
4,932 คน
3
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ อาเภอ
65,921 คน
จังหวัด
เขต

-

1

ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทัวไป,
่ รพ.ชุมชน, คลินิกผูป้ ว่ ยนอก
2
ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูม,ิ ทุตยิ ภูม,ิ ตติยภูมิ
3
ระบุจานวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพืน้ ทีต่ ามความเหมาะสม
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Top 10
Diagnosis OPD

Top 10
Diagnosis IPD

2556
1. Essential (primary) hypertension [ I10 ]
2. Hyperlipidemia, unspecified [ E78.5 ]
3.Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without
complications [ E11.9 ]
4. Dyspepsia [ K30 ]
5. Chronic periodontitis [ K05.3 ]
6. Low back pain [ M54.5 ]
7. Senile nuclear cataract [ H25.1 ]
8. Dental Caries, unspecified [ K02.9 ]
9. Dizziness and giddiness [ R42 ]
10. Chronic ischemic heart disease [ I25.9 ]

2557
1. Essential (primary) hypertension[ I10 ]
2. Hyperlipidemia, unspecified[ E78.5 ]
3. Non-insulin-dependent diabetes mellitus,
without complications [ E11.9 ]
4. Dyspepsia [ K30 ]
5. Senile nuclear cataract[ H25.1 ]
6. Dental caries, unspecified[ K02.9 ]
7. Dizziness and giddiness[ R42 ]
8. Chronic ischemic heart disease, Unspecified[
I25.9 ]
9. Chronic periodontitis[ K05.3 ]
10. Low back pain [ M54.5 ]

2556

2557

1. Senile nuclear cataract [ H25.1,H25.2, H25.9 ]
2. Gastroenteritis and colitis of unspecified origin
[ A09.9 ]
3. Dengue hemorrhagic fever [ A91 ]
4. Pterygium [ H11.0]
5. Urinary tract infection, site not specified [ N39.0 ]
6. Congestive heart failure [ I50.0 ]
7. Chronic obstructive pulmonary disease with
acute exacerbation, unspecified [ J44.1]
8. Acute tubulo-interstitial nephritis [ N10 ]
9. Pneumonia, unspecified [ J18.9 ]
10. Dyspepsia [ K30 ]

1. Senile nuclear cataract [ H25.1,H25.2,H25.9 ]
2. Pneumonia, unspecified [J12.9 , J18.9 ]
3. Gastroenteritis and colitis of unspecified origin
( A09.9, A09.0)
4. Congestive heart failure [ I50.0 ]
5. Pteygium [ H11.0 ]
6. Chronic obstructive pulmonary disease with
acute exacerbation, unspecified [J44.1, J44.9]
7. Urinary tract infection, site not Specified [N39.0]
8. Non-insulin-dependent diabetes mellitus with
coma [E11.0 / E11.9]
9. Acute bronchitis, unspecified [J20.9]
10. Dyspepsia [K30]
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Top 10 Major
Operation

Top 10 Cause
of Death
(Data:ทะเบียนตาย)

- No major Operation
- Miner Operation ได้แก่ ผ่าตัดตาต้อกระจก /ผ่าตัดต้อเนื้อ/ทาหมันหญิงตามลาดับ
ข้อมูล
2556(ราย)
2557(ราย)
ผ่าตัดตาต้อกระจก
670
593
ผ่าตัดต้อเนื้อ
202
124
ทาหมันหญิง
15
17
2556
1. Cancer
2. Cardiovascular disease
3. Accident
4. Pneumonia
5. Stroke
6. Unknown cause of death
7. AIDS
8. COPD
9. CKD
10. Sepsis

2557
1. Stroke
2. Cancer
3. Pneumonia
4. Sepsis
5. ESRD
6. Bed Sore
7. COPD
8. MI
9. Brain Tumor
10.TB

1.2 อัตรากาลัง
1.2.1 แพทย์
สาขา
- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน
- จักษุแพทย์
- แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
- ทันตแพทย์
รวม

Full time (คน)56
1
0
1
5
4
12

Full time (คน)57
1
1
1
7
4
14

Part time (ชม./สัปดาห์)
-
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1.2.2 บุคลากรสาขาอืน่
Full time (คน)
สาขา

ระดับปริญญา
ปี 2556

-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ
-พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
- พยาบาลเวชปฏิบตั ติ า
-พยาบาลจิตเวช
-พยาบาลควบคุมการติดเชือ้
-วิสญ
ั ญีพยาบาล
-พยาบาลเทคนิค
- เวชกิจฉุกเฉิน
-เทคนิคการแพทย์
- เจ้าหน้าทีร่ งั สีการแพทย์
-กายภาพบาบัด
-โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกาหนดอาหาร
-นักวิชาการสาธารณสุข
- นักเทคโนโลยีทรวงอก

9
60
12
1
1
1
1
5
2
7
1

ปี 2557
6
66
12
1
1
1
1
4

2
8
1

ตา่ กว่าปริ ญญา
ปี 2556

Part time
(ชม./สัปดาห์)

ปี 2557

-

-

3
1
1
-

-

2
2
2

1.3สัดส่วนภาระงานกับจานวนบุคลากร (หรือชัวโมงการท
่
างาน)
1.3.1 ผูป้ ว่ ยนอก
ผูป้ ว่ ยนอกสาขา
ทัวไป
่
อุบตั เิ หตุ
รวม

จานวนผูป้ ว่ ยทัง้ ปี
97,453
28,119
125,572

ข้อมูลในช่วงเวลาเพือ่ การคานวณภาระงาน
(ช่วงเวลา1ตุลาคม2556-31 กรกฎาคม2557)
จานวนผูป้ ว่ ยเฉลีย่ 4
ชม.แพทย์ตรวจ ผป.นอก / แพทย์ / ชม.
483
8
14/1/1
93
24
4/1/1

เป็ นจานวนผูป้ ว่ ยทีม่ าพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา ไม่รวมผูป้ ว่ ยทีม่ าทาแผล

4

4

1.3.2 ผูป้ ว่ ยใน/พยาบาล
ผูป้ ว่ ยใน
หอผูป้ ว่ ยวิกฤติ
หอผูป้ ว่ ยทัวไป
่
(รวมผูป้ ว่ ยสูติ
กรรมและจักษุเวช
กรรม)

จานวนผูป้ ว่ ย
เฉลีย่ ต่อวัน
-

จานวน RN ทีข่ น้ึ เวรทัง้ หมด
เช้า
บ่าย
ดึก
-

50

9

6

5

สัดส่วนผูป้ ว่ ย/พยาบาลวิชาชีพ
เช้า
บ่าย
ดึก
6 :1

8:1

10:1

1.3.3 ผูป้ ว่ ยใน/แพทย์2557
จานวนผูป้ ว่ ยใน
รวมทัง้ ปี (1)

วันนอน
รวมทัง้ ปี (2)

ผูป้ ว่ ยใน/วัน
(3)=(2)/365

ทัวไป
่

4,928

18,399

จักษุเวชกรรม

729

734

ผูป้ ว่ ยในสาขา5

59

จานวนแพทย์
ในสาขานัน้ (4)
8

ผูป้ ว่ ยใน /
แพทย์ [(3)/(4)]
7

2

1

2

5

กรณีทโ่ี รงพยาบาลไม่ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทัง้ หมด ในช่องทัวไป
่ ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ
ให้จาแนกข้อมูลใส่ตามข้อมูลของแต่ละสาขา ข้อมูลส่วนทีจ่ าแนกตามสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทัวไป
่
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1.4โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมติ ามความเหมาะสมและระบุผรู้ บั ผิดชอบ)
1.4.1 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมแสง

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
งานแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มการพยาบาล

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก

งานพัสดุ

กลุ่มงานการพยาบาลผูค้ ลอด

งานการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ยใน

และธุรการ

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ย
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน

งานยานพาหนะ
งานโภชนศาสตร์
งานรักษาความปลอดภัย

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ย
ผ่าตัดและวิสญ
ั ญีพยาบาล

งานสนาม

กลุ่มงานการพยาบาลหน่วย
ควบคุมการติดเชือ้ และงานจ่าย
กลาง

งานรักษาความสะอาด

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

งานซ่อมและบารุงรักษา

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูม ิ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานรังสีวทิ ยา

6

1.4.2 โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศูนย์คณ
ุ ภาพ

คณะกรรมการเฉพาะด้าน

หน่วยคุณภาพ 28 หน่วย

องค์กรแพทย์

กลุ่มงานรังสีวทิ ยา1 หน่วย

องค์กรพยาบาล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 2 หน่วย

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 1หน่วย

คณะกรรมการบริหารสิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัย
คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ย

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 1 หน่วย

คณะกรรมการพัฒนาเวชระเบียนและ
สารสนเทศ

กลุ่มการพยาบาล 8 หน่วย

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด

กลุ่มงานทันตกรรม 1 หน่วย

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการ
ด้านปฐมภูม ิ 2 หน่วย
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2 หน่วย
กลุ่มงานการจัดการ 10 หน่วย
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1.4.3 โครงสร้างระบบกากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล

กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลชุมแสง
1.5แผนที่ แสดงที่ ตงั ้ องค์กร
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2.

ลักษณะสาคัญขององค์กร (Organization Profile)

2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริ การหลัก(Main service)ให้บริการการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ใน
โรคทัวไป
่ โรคทางตาและโรคทางสูตนิ รีเวชกรรม แก่ผมู้ ารับบริการในเขตรับผิดชอบและใกล้เคียง ตลอด 24 ชัวโมง
่
วิ สยั ทัศน์ (Vision): เป็ นโรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดในปี 2560
ค่านิ ยม (Values):ร - พ - ช–ส
1. ร :รักองค์กร บุคลากรในโรงพยาบาลมีความมุง่ มันในหน้
่
าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ยึดถือเป้าหมายและ
ความสาเร็จขององค์กรเป็ นหลักในการทางาน
2. พ: พัฒนา หาโอกาสพัฒนา และดาเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการขยับ
เป้าหมายของผลงานขึน้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็ นไปได้
3. ช:เชิดชูคณ
ุ ธรรมตัดสินใจบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ มีการกากับดูแลจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส:สร้างสุข สนองความต้องการแก่ผรู้ บั บริการ โดยใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพือ่ ผลลัพธ์ทด่ี ี
ส่งเสริมการมีและการใช้ศกั ยภาพ มีแรงจูงใจในการทางานให้ได้ผลดี มีความสุข
พันธกิ จ (Mission):
1. พัฒนาระบบบริการแบบองค์รวมให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
3.พัฒนาระบบการทางานเชิงรุกโดยเครือข่ายมีสว่ นร่วม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มสี มรรถนะทีเ่ หมาะสมกับภาระงานและมีความสุขในการทางาน
เข็มมุ่ง:ความปลอดภัยในระดับโรงพยาบาลเน้นเรือ่ งความปลอดภัยดังนี้
1. การปรับปรุงการล้างมือให้ถกู สุขอนามัย (Hand Hygiene Improvement)
2. พัฒนาระบบ Fast tract เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ และพิการในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจขาดเลือดฉับพลันและโรค
หลอดเลือดสมอง
3. การพัฒนาระบบเพือ่ ไม่ให้เกิดการแพ้ยาซ้า
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ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency):
1. การผ่าตัดตาต้อกระจก
2. การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
3. การตรวจEchocardiography
4. การดูแลผูป้ ว่ ยโรคหืด
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce profile)
1. การจาแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจานวนในแต่ละกลุ่ม
จาแนกตาม
เพศ

เพศชาย 56 คน (23.24%) เพศหญิง 185 คน (76.76%)

ลักษณะการจ้างงาน

ข้าราชการ 92 คน(38.17%)พนักงานราชการ 1 คน(0.42%) ลูกจ้างรวม148 คน(61.41%)

สายงาน

สายวิชาชีพ 109 คน (45.23%) สายสนับสนุน 132 คน (54.77%)

2. ระดับการศึกษา
โรงพยาบาลชุมแสงมีเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านโดยใช้วุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี 133 คน(55.19%)
ปริญญาตรี102 คน (42.32%)และปริญญาโท 6 คน (2.49%)
มีแพทย์เฉพาะทางจักษุแพทย์ 1 คน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน(ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล)ปริญญา
โทเภสัชศาสตร์3 คน
พยาบาลปริญญาโทด้านเวชปฏิบตั ิ 1 คน และบริหารการพยาบาล 1 คน พยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ 5 คน
พยาบาลเวชปฏิบตั ดิ า้ นจักษุ 1 คน พยาบาลจิตเวช 1 คน อบรมด้านการพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร 1 คน
พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ (อบรม 2 สัปดาห์) 2 คน
3. ผู้ปฏิ บตั ิ งานภายใต้การกากับดูแล:
1. นักศึกษาสาขาต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ ทันตสาธารณสุข ผูช้ ว่ ยพยาบาล
2. พยาบาลทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
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สิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพที่สาคัญ
1. อาคารสถานที่ ที่สาคัญ:
อาคารผูป้ ว่ ยนอก
อาคารผูป้ ว่ ยใน
อาคารแพทย์แผนไทยและทันตกรรม
อาคารเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและสารสนเทศ
คลังยา/คลังพัสดุ
อาคารจ่ายกลางซักฟอกและโรงครัว
ซ่อมบารุง/โรงไฟฟ้า
อาคารเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและห้องประชุม

1
2
1
1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

2. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ที่สาคัญ:
เครือ่ งมือ
เครือ่ งกระตุกหัวใจ
เครือ่ งช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน
เครือ่ งช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
เครือ่ งดมยาสลบ
EKG Monitor
Incubator
Radian warmer
NST
Ultrasound
4D Ultrasound
เครือ่ ง X-Ray ขนาด 500 MA. 125 kvp
เครือ่ ง X-Ray Fluoroscopy แบบ C-arm
เครือ่ งเอกซเรย์เคลื่อนที่
เครือ่ งตรวจสมรรถภาพปอด
เครือ่ งตรวจ Gastroscopy
Infusion pump

จานวน(ปี 2556)
3
4
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
20

จานวน (ปี 2557)
5
5
1
1
15
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
22
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เครือ่ งมือ
เครือ่ งตรวจตา Slit lamp
กล้องผ่าตัดตา
เครือ่ งสลายต้อกระจก
เครือ่ งวัดความดันลูกตา แบบ Non-contact
เครือ่ งวัด IOL
เครือ่ งวัด RF, k
เครือ่ งวัดความดันลูกตาแบบ contact

จานวน(ปี 2556)
1
1
1
1
1
2
1

จานวน (ปี 2557)
1
1
1
1
1
2
2

กฎระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง:
1. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติพระราชบัญญัตสิ าธารณสุขพ.ศ.2535
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและวิธี
พิจารณาคดีผไู้ ด้รบั ความเสียหายจากการบริการทางการแพทย์ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.เครือ่ งมือ
แพทย์ พ.ร.บ.เครือ่ งสาอาง พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ร.บ.วัตถุทอ่ี อกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ เป็ นต้น
2. ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ระเบียบพัสดุ ระเบียบเงินบารุงโรงพยาบาล
3. มาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานแพทย์สภา/ทันตแพทย์สภาสภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
สภาเทคนิคการแพทย์
4. มาตรฐานและระบบการติดตามกากับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานหน่วยบริการ(สป.สช.)
ลักษณะสาคัญทางสังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และประชากร
อาเภอชุมแสงเป็ นอาเภอทีม่ พี น้ื ทีป่ ระมาณ 716.762 ตร.กม.แบ่งการปกครองเป็ น 12 ตาบล 126 หมูบ่ า้ น
โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบล 11 แห่ง และเทศบาล 2 แห่ง มีประชากร 69,361 คน เป็ นชาย 33,671 คน และ
หญิง 35,690 คน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมและประมง เนื่องจากมีพน้ื ทีม่ แี ม่น้าไหลผ่าน 2 สาย คือ
แม่น้ายมและแม่น้าน่าน และใกล้บงึ บอระเพ็ด มีการจัดการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาครัฐ จานวน 46
แห่งและภาคเอกชน จานวน 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาจานวน 2 แห่งมีธนาคาร จานวน 4 แห่ง
มีประเพณีทอ้ งถิน่ ทีม่ คี วามเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่น ประเพณีของชาวไทยทรงดา สาหรับในเขต
เทศบาลเมืองชุมแสง จะมีชาวไทยเชือ้ สายจีนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยประกอบอาชีพทางด้านการค้าขายและยังคง
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รักษาประเพณีวฒ
ั นธรรมของชาวจีนไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น งานประจาปี และงานวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ชมุ แสง
ทางด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

ระบบกากับดูแลองค์กร (Governance system):
1. ผูต้ รวจราชการและสาธารณสุขนิเทศ เขต 3
2. ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สาคัญ
1. กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รบั บริ การที่ สาคัญและความต้องการ:
ลาดับ
1
2
3
4
5

กลุ่มผู้ป่วย
ผูร้ บั บริการสิทธิประกันสุขภาพ (UC)
ผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
ผูป้ ว่ ย OPD
ผูป้ ว่ ย IPD
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง

6
7
8

ผูป้ ว่ ยโรคติดต่อ HIV TB
ผูป้ ว่ ยวาระสุดท้าย
กลุ่มผูพ้ กิ าร
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กลุ่มแม่และเด็ก













ความต้องการ
เท่าเทียม มีคณ
ุ ภาพรวดเร็ว เข้าถึงในการใช้สทิ ธิ ์
รวดเร็ว,ปลอดภัย,บรรเทาความทุกข์ทรมาน
ไม่แออัด,รอไม่นาน , เป็ นสัดส่วน มิดชิด
ปลอดภัย,ไม่มภี าวะแทรกซ้อน,พฤติกรรมบริการทีด่ ี
รูว้ ธิ ปี ฏิบตั ติ วั สามารถดูแลตนเองทัง้ ทีโ่ รงพยาบาลและที่
บ้าน มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
ลดความกังวล ได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูป้ ว่ ย
ลดความวิตกกังวล ไม่ทกุ ข์ทรมาน ตายอย่างสมศักดิ ์ศรี
ได้รบั การเคารพในสิทธิและศักดิ ์ศรี สามารถช่วยตนเอง
พัฒนาความสามารถทีม่ อี ยู่
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และความต้องการ:
ลาดับ
1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ชุมชน





ความต้องการ
บริการเชิงรุกในพืน้ ที่
ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
ไม่ได้รบั มลพิษจากโรงพยาบาล
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3. กลุ่มผู้รบั ผลงานอื่นๆ และความต้องการ:
ลาดับ
ผู้รบั ผลงาน
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล



2

สาธารณสุขอาเภอ



3

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ





4
5

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง





ความต้องการ
การทางานเป็ นเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ประสานข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
การทางานเป็ นเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ประสานข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ส่งข้อมูลตัวชีว้ ดั ครบถ้วน ปฏิบตั งิ านตามกรอบ แผนงาน
และนโยบาย
ประสานข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ประสานข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ประสานข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ร่วมกันทางานแบบพหุภาคีดว้ ยสัมพันธภาพทีด่ ี

โครงสร้างเครือข่ายบริ การ:
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

โรงพยาบาลชุมแสง

คลินิกอบอุน่
(เทศบาลเมืองชุมแสง)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 15 แห่ง
รพ.สต.ทับกฤช
รพ.สต.บ้านดอนสนวน
รพ.สต.พันลาน
รพ.สต.บ้านหนองขอน
รพ.สต.บ้านชุมแสง
รพ.สต.เกยไชย
รพ.สต.บ้านหนองโก
รพ.สต.บ้านลาด
รพ.สต.บ้านต้นโพธิ ์
รพ.สต.บ้านท่าจันทร์
รพ.สต.บ้านสันเนิน
รพ.สต.ไผ่สงิ ห์
รพ.สต.บ้านสันติสขุ
รพ.สต.บ้านท่ากร่าง
รพ.สต.ฆะมัง
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
1. ผู้ส่งมอบที่ สาคัญ:
องค์การเภสัชกรรม บริษทั ยา
บริษทั เครือ่ งมือและวัสดุการแพทย์ต่างๆ
บริษทั หรือห้างร้านในการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ กีย่ วกับพัสดุ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
2. คู่ความร่วมมือที่ สาคัญและบทบาท:
หน่ วยงานคู่ความร่วมมือที่ สาคัญ

บทบาท

สานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 3
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย

กากับ สนับสนุน การดาเนินงานของโรงพยาบาล
สนับสนุนงบประมาณ
ประสานความร่วมมือในการทางานสาธารณสุขระดับอาเภอ
สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนสุขภาพตาบล

บริ การที่ มีการจ้างเหมาจากภายนอก:
1. การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารภายนอกโรงพยาบาล
2. การกาจัดขยะติดเชือ้
การมีพนั ธะสัญญาในการให้บริ การ:
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในการ
ให้บริการผูป้ ว่ ยตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
การฝึ กอบรมหรือเป็ นสถาบันสมทบในการฝึ กอบรม:
1. สถาบันสมทบในการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
2. สถาบันสมทบในการฝึกอบรมวิชาเวชศาสตร์ชมุ ชนสาหรับนักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปี ท่ี 4 และเวชศาสตร์
ครอบครัวสาหรับชัน้ ปี ท่ี 6 ของคณะแพทย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
3. สถาบันสมทบในการฝึกอบรมวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนสาหรับนักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปี ท่ี 5
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
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4. สถานทีฝ่ ึกปฏิบตั งิ าน นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาเภสัชกร
5. สถานทีฝ่ ึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (งานบริการปฐมภูม ิ / งานสร้างเสริมสุขภาพ / สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธรและมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
2.3สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ขนาดและการเติ บโตขององค์กร:
โรงพยาบาลชุมแสงก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2519 โดยเริม่ จากเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10เตียง และ
ได้ปรับระดับเป็ นโรงพยาบาลขนาด30 เตียงเมือ่ วันที5่ ธันวาคม 2535 ต่อมาปรับระดับเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60
เตียง เมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 และยกฐานะเป็ นขนาด 90 เตียง เมือ่ 19 กุมภาพันธ์ 2553ปจั จุบนั ตาม Service
plan โรงพยาบาลชุมแสงถูกจัดให้เป็ นโรงพยาบาลชุมชนแม่ขา่ ย (M2) ดูแลพืน้ ทีใ่ นอาเภอชุมแสงและอาเภอหนอง
บัวแต่ในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลชุมแสง ให้บริการเตียงได้เท่ากับ 60 เตียงและในปี 2557 ถูกจัดให้เป็ น
โรงพยาบาลระดับF2
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ปัจจัยความสาเร็จที่ สาคัญขององค์กร (key success factor):
1.1 ผูน้ าบริหารสูงสุดมีภาวะผูน้ า มุง่ มันพั
่ ฒนา
1.2 ระบบการเงิน การคลัง โปร่งใส ตรวจสอบได้
1.3 ได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนเป็ นอย่างดีในการดาเนินงานของโรงพยาบาล
2. การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร:
2.1 ผูบ้ ริหารสูงสุดรับฟงั ความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาการตัดสินใจใช้รปู แบบมติคณะกรรมการ
2.2 มีการทบทวนภาระงาน /กรอบอัตรากาลัง / และมีการกาหนดสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับงาน
2.3 มีการทบทวนวิสยั ทัศน์พนั ธกิจค่านิยม เข็มมุง่ ขององค์กรจากการ ทา SWOT analysis กาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์อย่างเป็ นรูปธรรม
2.4 สร้างระบบการติดตามกากับงาน โดยการกาหนดทีมงานและผูร้ บั ผิดชอบและให้มกี ารรายงานผลการ
ปฏิบตั ใิ นวาระประชุม
2.5 เป็ นรพ.กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดนครสวรรค์ ขอรับการ Accreditation จากสรพ.ปี งบประมาณ 2558
2.6 ข้อกาหนดหลักเกณฑ์ของการบริหารงบประมาณ ของสปสช ,
2.7 นโยบายการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
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แหล่งข้อมูลเชิ งเปรียบเที ยบที่ สาคัญ
ผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลและเครือข่ายในระดับจังหวัด ระดับเขต จากสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3
2.4 บริ บทเชิ งกลยุทธ์(ที่ มีผลต่อความยังยื
่ นขององค์กร)
ปัญหาสุขภาพ
1. ปัญหาสุขภาพที่ สาคัญในพื้นที่ :
1.1 กลุ่มโรคเฉียบพลัน ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน โรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน
1.2 กลุ่มโรคอุบตั เิ หตุ ได้แก่ การบาดเจ็บทางสมอง และบาดเจ็บหลายระบบ จมน้า
1.3 กลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังได้แก่ เบาหวานความดันโลหิตสูง โรคไตเรือ้ รัง โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคมะเร็ง
1.4 กลุ่มโรคติดต่อทีเ่ ป็ นปญั หา ได้แก่ โรคไข้เลือดออกวัณโรค โรคเอดส์ไข้หวัดใหญ่
1.5 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่การตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควรการตกเลือดหลังคลอดภาวะตัวเหลืองในเด็ก
แรกคลอด
1.6 กลุ่มโรคทางตา ได้แก่ โรคตาต้อกระจก ต้อเนื้อ
1.7. กลุ่มโรคทีเ่ กิดจากการทางาน เช่น โรคปวดหลัง
2. ปัญหาสุขภาพที่ เป็ นโอกาสพัฒนา:
2.1 โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน
2.2 โรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน
2.3 โรคเบาหวาน
2.4 โรคความดันโลหิตสูง
2.5 โรคไตเรือ้ รัง
2.6 โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
2.7.โรคหืด
3. โรคที่ มีข้อจากัดในการให้บริ การ / ต้องส่งต่อ
โรงพยาบาลชุมแสงมีการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงกว่าในปี 2557 ทัง้ หมด 4,112 ครัง้ ซึง่
สามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ข้อจากัดในการให้บริการหรือต้องส่งต่อดังนี้
3.1 โรคทีม่ คี วามซับซ้อน ยุง่ ยาก ต้องได้รบั การตรวจ วินจิ ฉัย และควรได้รบั การดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง
ซึง่ เป็ นสาเหตุของการส่งต่อเท่ากับ 1,010 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 24.56
3.2 โรคทีต่ อ้ งได้รบั การผ่าตัด เช่น โรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก และโรคทางสูตนิ รีเวช ซึง่ เป็ น
สาเหตุทต่ี อ้ งส่งต่อเท่ากับ 349 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 8.49
(สาเหตุของการส่งต่อในลาดับที่ 2 คือ นัดตรวจรักษาต่อเนื่อง เท่ากับ 1,518 คิดเป็ นร้อยละ 36.92)
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ความท้าทายเชิ งกลยุทธ์
1. ความท้าทายเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ:
1.1. พัฒนาระบบบริการแบบองค์รวมให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
1.2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
1.3. พัฒนาระบบการทางานเชิงรุกโดยเครือข่ายมีสว่ นร่วม
1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มสี มรรถนะทีเ่ หมาะสมกับภาระงานและมีความสุขในการทางาน
2. การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมภายนอก/นโยบาย:
2.1. นโยบายด้านกาลังคน ได้แก่ การจัดจ้างลูกจ้าง การบรรจุขา้ ราชการ
2.2.นโยบายด้านคุณภาพ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ในแต่ละระดับสถานบริการ
2.3.แนวทางการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี งบประมาณ
3. ปัญหาสาคัญที่ โรงพยาบาลพยายามแก้ไข:
3.1 ระบบการจัดการข้อมูลและการนาข้อมูลมาใช้
3.2 การกาหนดสมรรถนะ และมีการประเมิน ทักษะทีจ่ าเป็ น
3.3 ความไม่ต่อเนื่องในการกากับติดตามประเมินผล
3.4 ระบบการประสานงานไม่ชดั เจนทาให้ขาดความคล่องตัว
3.5 ระบบการบริการล่าช้าความแออัดในแผนกผูป้ ว่ ยนอก
3.6 การเพิม่ ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
3.7 แนวคิดเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพสูผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนการนาค่านิยม ร-พ-ช-ส ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
3.9 ระบบการตอบสนองข้อร้องเรียนทีเ่ ร่งด่วน
3.10 ข้อจากัดด้านงบประมาณ
ความได้เปรียบเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ:
1. ผูบ้ ริหารมีความรูแ้ ละเข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพ มีความมุง่ มัน่ พร้อมส่งเสริมและ สนับสนุน
ให้บุคลากร/หน่วยงาน มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรระดับหัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างานส่วนใหญ่เป็ นคนในพืน้ ที่
3. มีแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ จักษุแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
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4. โรงพยาบาลชุมแสงได้รบั ความเชือ่ มันจากประชาชนในพื
่
น้ ทีแ่ ละเขตใกล้เคียง
5. เครือ่ งมือทางการแพทย์ทท่ี นั สมัย
6.บุคลากรมีความรูท้ กั ษะในการบริการ เช่น เฉพาะทางตา จิตเวช ส่องกล้อง ผูจ้ ดั การผูป้ ว่ ยเบาหวาน

วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
วิ สยั ทัศน์ (Vision): เป็ นโรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดในปี 2560
พันธกิ จ (Mission):
1. พัฒนาระบบบริการแบบองค์รวมให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการทางานเชิงรุกโดยเครือข่ายมีสว่ นร่วม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มสี มรรถนะทีเ่ หมาะสมกับภาระงานและมีความสุขในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบบริหาร
และระบบบริการสาธารณสุขสู่
คุณภาพมาตรฐาน

เป้าประสงค์
1. ผูร้ บั บริการได้รบั การดูแล
แบบองค์รวมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

2. ผู้รับบริ การได้ รับบริ การที่มี
คุณภาพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. ร้อยละของผูป้ ่วย
โรคเบาหวานทีม่ รี ะดับ HbA1c
น้อยกว่า 7
2. ร้อยละของผูป้ ่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความดัน
โลหิตได้ดี
3. ร้อยละของผูป้ ่วยโรคหืดที่
อยูใ่ นกลุ่มควบคุมโรคได้
4. ร้อยละของผูป้ ่วยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ ี CAT SCORE
ลดลง
1. พัฒนาคุณภาพหน่วยบริ การ 1. ร้อยละของผูร้ บั บริการมี
ความพึงพอใจต่อบริการ
ตามมาตรฐานโรงพยาบาล
สาธารณสุขทีไ่ ด้รบั
2. อัตราการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล
3. โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน
1. การพัฒนาคุณภาพการ
บริการผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2. พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

2. พัฒนาระบบการใช้ บริ การ
เครื อข่าย และการเข้ าถึงข้ อมูล

1. ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีบทบาทในการ
ดาเนินงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉินระดับพืน้ ฐาน
1. ร้อยละของการวินิจฉัยและ
ส่งต่อผูป้ ว่ ย STEMI ได้
ภายใน 30 นาที
2. ร้อยละของผูป้ ่วย Stroke
ได้รบั การส่งต่อภายใน 30
นาที
1. ร้อยละของผูป้ ่วยSTEMI ที่
เสียชีวติ ในโรงพยาบาล
2. ร้อยละของสตรี 30 - 60 ปี มี
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ห้องคลอดคุณภาพ
4. ร้อยละของผูป้ ่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
5. ร้อยละของผูป้ ่วย
BLINDING CATARACTได้รบั
การผ่าตัดภายใน 30 วัน
1. มีการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลทาง
อิเล็คทรอนิกส์ (Data Center)
เครือข่ายสุขภาพ
2. ร้อยละความสมบูรณ์เวช
ระเบียนผูป้ ว่ ยนอก และผูป้ ่วย
ใน
3. ร้อยละความสมบูรณ์
เวชระเบียนผูป้ ว่ ยใน
1.อัตราการล่มของระบบ
เครือข่ายภายในโรงพยาบาล

1. เสริ มสร้ างระบบตรวจสอบ
และควบคุมการบริ หารภายใน

1. จานวนข้อทักท้วงจากการ
ตรวจสอบภายใน

3. พัฒนาศักยภาพระบบรับ
และส่งต่อ

4. การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยตาม Service Plan

3. มีระบบข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ
เชื่อมโยงภายในเครื อข่าย
บริ การสุขภาพ

4. ระบบบริ หารด้ านการเงิน
การคลังมีประสิทธิภาพเป็ นไป
ตามมาตรฐาน

ตัวชี้วดั

1. พัฒนาระบบข้ อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนระบบบริ การสุขภาพ
ให้ เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
การเงิน การคลัง

3. พัฒนาระบบการวิเคราะห์
ต้ นทุนต่อหน่วยบริ การให้ มี
มาตรฐาน
5. ระบบโครงสร้ างและบุคลากร 1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ขององค์กรชัดเจน และเพียงพอ ทรัพยากรบุคคลให้ มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน
6. บุคลากรมีสมรรถนะที่
1. พัฒนาระบบการประเมินผล
เหมาะสมตามภาระงานที่
บุคลากรให้ สอดคล้ องกับบริ บท
รับผิดชอบและปฏิบตั หิ น้ าที่
ด้ วยความสุข
2. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ และเปิ ด
โอกาสให้ บคุ ลากรได้ เข้ าถึง
แหล่งเรี ยนรู้ ที่ทนั สมัย
3. พัฒนาบุคลากรด้ าน
คุณธรรม จริ ยธรรม

7. อาคาร สถานที่ วัสดุ และ
ครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด

ตัวชี้วดั
1. QUICK RATIO
2. CURRENT RATIO
3. CASH RATIO
4. สถานะวิกฤติทางการเงิน
1. โรงพยาบาลมีการ
ดาเนินการด้านวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่ วยบริการ
1. ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ี
บุคลากรเพียงพอกับภาระงาน
(FTE)
1. ร้อยละของบุคลากรแต่ละ
สาขาวิชาชีพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะและทักษะที่
จาเป็ น
1. โรงพยาบาลจัดบริการทาง
วิชาการผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์
E-Learning

1. ร้อยละของบุคลากรผ่านการ
อบรม ความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบตั ติ นในการมีวนิ ยั
รักษาวินยั และจรรยา
ข้าราชการ
1. ร้อยละของปญั หาทางด้าน
1.โครงสร้ างกายภาพ และสิ่ง
โครงสร้างกายภาพและสิง่
อานวยความสะดวกมีความ
อานวยความสะดวกทีเ่ ป็ น
เหมาะสมและปลอดภัย
ปญั หาสาคัญได้รบั การแก้ไข
2. มีระบบการกาจัดของเสียที่มี 1.มีระบบการควบคุมการ
ระบายน้ าทิง้ จากอาคารตาม
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการมูลฝอยติดเชือ้ หรือ
BOD
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8. มีกระบวนการจัดการความรู้

2. การสร้างเสริมสุขภาพ และ
การฟื้นฟูสภาพอย่างมีสว่ น
ร่วม

9. ประชาชนได้รบั การสร้าง
เสริมสุขภาพและฟื้ นฟูสภาพ
อย่างเหมาะสมตามกลุ่มวัย

กลยุทธ์
3. พัฒนาระบบการป้องกัน
อันตรายและความเสียหายจาก
ภัยพิบตั ิ
4. การจัดการเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ บริ การและ
เจ้ าหน้ าที่
1. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ บคุ ลากร
เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่
จาเป็ นในการให้ บริ การ
1. ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และ
เด็ก

2. สร้ างเสริ มพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน

3. สร้ างเสริ มทันตสุขภาพ

4. ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
สุขภาพจิต

ตัวชี้วดั
1. แผนบัญชาการเหตุเพื่อ
รองรับภัยพิบตั ิ
1. ผลการประเมินสถานที่
ทางานน่าอยู่
1. ร้อยละบุคลากรได้รบั การ
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งานและอื่นๆ ด้านวิชาการ ไม่
น้อยกว่า 2 ครัง้ /คน/ปี
1. ร้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์
ฝากครรภ์ครัง้ แรกก่อน
12 สัปดาห์
2. ร้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์
มีภาวะโลหิตจาง
3. ร้อยละของการเกิดภาวะตก
เลือดหลังคลอด
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
มีพฒ
ั นาการสมวัย
1. จานวนหมูบ่ า้ น/ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่ม
เสีย่ ง ได้รบั การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ
1. ร้อยละของ รพสต / ศสม
ให้บริการสุขภาพช่องปาก
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. ร้อยละของเด็ก 0 - 2 ปี
ได้รบั การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก
3. ร้อยละของเด็ก 0 - 3 ปี
ได้รบั การเคลือบฟูออไรด์
1. ร้อยละของผูป้ ่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
2. ร้อยละของผูป้ ่วยจิตเภท
เข้าถึงบริการ
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3. การป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอย่างมีส่วนร่ วม
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ตัวชี้วดั

5. พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้พิการ

1.อัตราการเข้าถึงการบริการ
ทางการแพทย์ของผูพ้ กิ าร
1. อัตราผลสาเร็จของการ
รักษาผูป้ ่วยวัณโรครายใหม่
เสมหะพบเชือ้ (Success
Rate)
2. ร้อยละของการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
ใน Generation ที่ 2
3. ร้อยละของประชาชนใน
กลุ่มทีม่ ภี าวะ Pre-DM , PreHT ปว่ ยเป็ นโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
1.มีแผนรองรับอุบตั ภิ ยั ในพืน้ ที่
2.มีการซ้อมแผนรองรับ
อุบตั ภิ ยั ปี ละ 1 ครัง้

10. ประชาชนมีการเจ็บป่ วย
1. พัฒนาระบบการป้องกัน
หรื อตายด้ วยโรคและภัย
ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
สุขภาพที่สาคัญลดลง และสา
มารดารงชีวิตอยู่ในสังคม
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ

2. การเตรี ยมความพร้ อม
รองรับสถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพ
4. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ าน
11. ประชาชนได้ รับการ
1.พัฒนาระบบคุ้มครอง
สุขภาพ การแพทย์แผนไทย
คุ้มครองด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ผู้บริ โภคในชุมชน
การแพทย์พื ้นบ้ าน และ
อาหารปลอดภัย และบริ การ
2.พัฒนาระบบบริ หารเวชภัณฑ์
การแพทย์ทางเลือกอย่างมีส่วน สุขภาพ ที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และการให้ บริ การด้ านเภสัช
ร่ วม
กรรมให้ ได้ ตามมาตรฐาน
12. ประชาชนมีสิทธิในการ
เลือกใช้ และเข้ าถึงการแพทย์
แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก

1.ส่งเสริ มสนับสนุนการเข้ าถึง
บริ การด้ านแพทย์แผนไทย

1. ร้ อยละ อาหารสดปลอดภัย
จากสารปนเปื อ้ น ยาฆ่าแมลง
ฟอร์ มาลีน สารฟอกขาว สาร
กันรา สารบอแรกซ์ สารเร่ งเนื ้อ
แดง สารโพลาในน ้ามันทอดซ ้า
และจุลินทรี ย์ มีความปลอดภัย
1. อัตราการรับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการใช้
ยาสมุนไพรเพิม่ ขึน้

ระบบการปรับปรุง Performance ขององค์กร
1.ระบบการพัฒนาคุณภาพ
1.1.ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ HA
1.2. มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
1.3. เกณฑ์คณ
ุ ภาพของสานักการพยาบาล
1.4. มาตรฐานวิชาชีพตามสายงานทีก่ าหนดเช่น ห้องปฏิบตั กิ าร เภสัชกรรมกายภาพบาบัด รังสีวนิ ิจฉัย
1.5. มาตรฐานสถานทีน่ ่าอยูน่ ่าทางาน
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2.กระบวนการประเมิ นผล:
บุคลากร
1. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุก 6 เดือน ติดตามการพัฒนาทุก 1 ปี
2. ปรับปรุงระบบการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรปฏิบตั งิ านในตาแหน่งต่างๆ
3. วิเคราะห์ความเพียงพอของบุคลากรตามภาระงานของหน่วยงาน
4. พัฒนาบุคลากรให้ม ี Competency ตามตาแหน่งหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบและการพัฒนาขององค์กรที่
เปลีย่ นแปลง
5. ใช้ Core Competency ของ กพ. ในการประเมินสมรรถนะหลักและประกาศเกณฑ์การพิจารณาชัดเจน
คือ ใช้ KPI 70% และ Competency 30% กับบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล
หน่ วยงาน / ระบบงาน
1. เครือ่ งชีว้ ดั ระดับหน่วยงานและระดับทีมนาระบบ ทบทวนติดตามดูแนวโน้ม เทียบเคียง และพัฒนาราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี
2. เฝ้าระวัง ติดตามการรายงานและการจัดการการเกิดอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งต่างๆ อย่างเป็ นระบบ ทัง้
ระบบการนิเทศ ติดตามประจาวัน โดยหัวหน้าหน่วยงาน การนิเทศติดตามนอกเวลา ตามแนวทางทีก่ าหนด
องค์กร
1. โรงพยาบาลติดตาม – ประเมิน – วิเคราะห์แนวโน้ม เทียบเคียงผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลด้าน
ต่างๆ ตามตัวชีว้ ดั ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล มีการติดตามผลการพัฒนาเป็ นระยะ
2. ทบทวนและพัฒนาจากผลการประเมิน ขององค์กรภายนอกและสภาวิชาชีพ
กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร:
การจัดประชุมวิชาการในโรงพยาบาล ส่งอบรมภายนอกโรงพยาบาล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ น
โรงพยาบาล มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั โรงพยาบาลใกล้เคียงในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมเพือ่ นช่วยเพือ่ นกับ
โรงพยาบาลในจังหวัดเน้นให้ใช้หลัก 3Pในการทางาน, มีการจัดทา Clinical Tracer เพือ่ ช่วยปรับปรุงระบบการ
ทางาน
กระบวนการสร้างนวัตกรรม:
กระตุน้ และส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานทบทวนและพัฒนาการทางาน โดยใช้หลัก 3 P โดยมีการเชือ่ มโยงจาก
วิสยั ทัศน์โรงพยาบาล เข็มมุง่ แผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล สนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารนาเสนอการพัฒนาในเวที
ต่างๆ เช่น มหกรรมพัฒนาคุณภาพจังหวัด เวทีวชิ าการ
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ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร:
1. โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
2. ให้บริการแบบ One Stop Service ใน 5 คลินิกได้แก่คลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง คลินิกโรค
ติดเชือ้ ไวรัส HIV คลินิกวัณโรคคลินิกเบาหวาน โดยผลการดาเนินของคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง ได้ไปนาเสนอในเวทีพฒ
ั นาคุณภาพระดับจังหวัดในปี 2556 และปี 2557
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินHPHของกรมอนามัยครัง้ ที่ 2 ปี 2554
4. รางวัล Good practice (งานผูป้ ว่ ยใน)การดูแลแบบต่อเนื่องจาก สป.สช. ปี 2554
เงินรางวัล 100,000บาท
5. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากสมาคมนักเทคนิคการแพทย์ปี 2552
6. ผ่านการประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวนิ จิ ฉัยของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เขตตรวจราชการที่ 18 ผ่านการตรวจประเมินระดับทอง ปี 2554-2555
7. ได้รบั รางวัลเสนอผลงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่นรางวัลที1่ ในระดับจังหวัด และรองชนะเลิศ
ในระดับเขตประจาปี 2557
8. ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน EMS rally ระดับเขตประเภท ALS
ในปี 2556
8. ได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน EMS rally ระดับเขตประเภท ALS
ในปี 2557และได้รบั รางวัลชมเชยในการเป็ นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
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