I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ:
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
2553
2554
2555
2556
2557
Current Ratio
1.5
0.85
1.45
1.37
1.51
1.48
Quick Ratio
1
0.67
1.05
1.12
1.32
1.30
ความท้ าทายเชิ งกลยุทธ์ :
 การพัฒนาคุณภาพการบริ การผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
 พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริ การสุ ขภาพให้เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย
ที่มีประสิ ทธิภาพ
 พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 พัฒนาระบบเฝ้ าระวังการเงิน การคลัง
 โครงสร้างกายภาพ และสิ่ งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมและปลอดภัย
 การสร้างความร่ วมมือกับชุมชน และการประสานงานกับเครื อข่าย
ข้ อได้ เปรียบเชิ งกลยุทธ์
 มีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทาง เช่นจักษุแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์
ป้ องกันสาขาจิตเวชเด็กและชุมชน
 บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่
อุปกรณ์การแพทย์ที่ทนั สมัย
ปัจจัยความสาเร็จทีส่ าคัญ
 การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการร่ วมวิเคราะห์ วางแผน และกาหนด วิสัยทัศน์
 ความมุ่งมัน่ ของผูน้ าและ บุคลากร
 การสนับสนุนของทีมบริ หาร
กระบวนการ:
กระบวนการจัดทากลยุทธ์ :
บทเรี ยนเกี่ยวกับกระบวนการจัดทากลยุทธ์ :
 ที่ผา่ นมากระบวนการในการจัดทากลยุทธ ขาดการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นมาใช้ร่วมในการวางแผน
ตลอดทั้งข้อมูลบริ บท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเชิงการจัดทาแผนยุทธ –ศาสตร์และเชิงบริ หารจัดการ ในปี 2556 ได้เชิญวิทยากรผูม้ ี

ความรู ้ทางด้านการจัดทายุทธศาสตร์ และความรู ้เชิงการบริ หารจัดการมาอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากร
ผูเ้ กี่ยวข้องก่อนมีการร่ วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน ทาให้บุคลากรได้รับความรู้ มี
การสื่ อสารที่ดีเข้าใจความเชื่ อมโยงของผลสาเร็ จของหน่วยงานที่ส่งผลต่อองค์กร
 โรงพยาบาลมีการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทาแผนกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มีการทา SWOT analysis กาหนดแผนกลยุทธ์ และจัดทาตัวชี้วดั ของแต่ละกลยุทธ์
อย่างชัดเจน เพื่อติดตามความสาเร็ จของแผน
บทเรี ยนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลต่ อการกาหนดกลยุทธ์ :
 มีการทา SWOT Analysis เพื่อนามาวางแผนยุทธศาสตร์
 ได้มีการทบทวนร่ วมกันในระบบต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดในอดีตและวางแนวทางการแก้ไขร่ วมกัน
เพื่อเชื่ อมโยงไปสู่ ความสาเร็ จ และความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริ การ
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ทีใ่ ช้ ติดตาม
 ผูร้ ับบริ การได้รับการ 1) ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c
น้อยกว่า 7
ดูแลแบบองค์รวมตาม
2) ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งที่ควบคุม
มาตรฐานวิชาชีพ
ความดันโลหิตได้ดี
3) ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหื ดที่อยูใ่ นกลุ่มควบคุม
โรคได้
4) ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มี CAT
SCORE ลดลง
 ผูร้ ับบริ การได้รับ
บริ การที่มีคุณภาพ

1) ร้อยละของผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อบริ การ
สาธารณสุ ขที่ได้รับ
2) อัตราการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
3) โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
4) ร้อยละของการวินิจฉัยและส่ งต่อผูป้ ่ วย STEMI
ได้ภายใน 30 นาที
5) ร้อยละของผูป้ ่ วย Stroke ได้รับการส่ งต่อภายใน
30 นาที
6) ร้อยละของผูป้ ่ วยSTEMI ที่เสี ยชีวติ ในโรงพยาบาล







2. พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ



7) ร้อยละของสตรี 30 - 60 ปี มีการตรวจมะเร็ งปาก
มดลูก
8) ห้องคลอดคุณภาพ
9) ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริ การ
10) ร้อยละของผูป้ ่ วย BLINDING CATARACT
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30
1) อัตราผลสาเร็ จของการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่
ประชาชนมีการ
เสมหะพบเชื้อ (Success Rate)
เจ็บป่ วยหรื อตายด้วย
โรคและภัยสุ ขภาพที่ 2) ร้อยละของการเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่บา้ น/
ชุมชนใน Generation ที่ 2
สาคัญลดลง
และ
สามารถดารงชีวิตอยู่ 3) ร้อยละของประชาชนในกลุ่มที่มีภาวะ Pre-DM ,
Pre-HT ป่ วยเป็ นโรคเบาหวานความดันโลหิตสู ง
ในสังคม
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุ ขภาพ
ประชาชนได้รับการ
 ร้อยละอาหารสดปลอดภัยจากสารปนเปื้ อน ยา
คุม้ ครองด้าน
ฆ่าแมลง ฟอร์ มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สารบอแรกซ์ สารเร่ งเนื้อแดง สารโพลาใน
อาหารปลอดภัย และ
น้ ามันทอดซ้ าและจุลินทรี ย ์ มีความปลอดภัย
บริ การสุ ขภาพที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย
มีประสิ ทธิภาพ
ประชาชนมีสิทธิใน
 อัตราการรับบริ การด้านการแพทย์แผนไทย
การเลือกใช้และเข้าถึง
และการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น
การแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
- มีการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลทางอิเลคทรอนิกส์
มีระบบข้อมูลที่มี
(Data Center)เครื อข่ายสุ ขภาพ
คุณภาพเชื่อมโยง
- ร้อยละความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วย
ภายในเครื อข่าย
นอก และผูป้ ่ วยใน
บริ การสุ ขภาพ
- ร้อยละความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน

 ระบบบริ หารด้าน
การเงิน การคลัง มี
ประสิ ทธิภาพเป็ นไป
ตามมาตรฐาน

3. พัฒนาระบบการ
ทางานเชิงรุ กโดย
เครื อข่ายมีส่วนร่ วม
4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีสมรรถนะ
เหมาะสมกับภาระงาน
และมีความสุ ขในการ
ทางาน

- อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
- อัตราส่ วนสิ นทรัพย์คล่องตัว (Quick
ratio)

1) ระบบโครงสร้างและ
ร้อยละของหน่วยงานที่มีบุคลากรเพียงพอกับภาระ
บุคลากรขององค์กร
งาน(FTE)
2) ชัดเจน และเพียงพอ
1) อาคาร สถานที่ วัสดุ
ผลการประเมินสถานที่ทางานน่าอยูน่ ่าทางาน
และครุ ภณั ฑ์ เป็ นไป
2) ตามมาตรฐานที่
กาหนด
 ประชาชนสามารถ
 สัดส่ วนของผูป้ ่ วยนอก รพ.สต. ต่อ รพ.
เข้าถึงบริ การ
ครอบคลุมทั้งเครื อข่าย
บริ การสุ ขภาพ
 บุคลากรมีสมรรถนะที่ 1) ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์คุณธรรมจริ ยธรรม
2) ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
เหมาะสมตามภาระ
งานที่รับผิดชอบและ 3) อัตราความพึงพอใจของบุคลากร
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความสุ ข

การถ่ ายทอดกลยุทธ์ ส่ ู การปฏิบัติ
บทเรียนในการนาประเด็นที่ท้าทาย/ยาก ไปสู่ การปฏิบัต:ิ
 แผนปฏิบตั ิการมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้
บทเรียนในการสร้ างความยั่งยืนของการพัฒนา:
 ปี 2556 องค์กรเริ่ มเกิดวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายใน/ระหว่างหน่วยงาน แต่
หน่วยงาน มักรอผูป้ ระสานจัดกิจกรรม มากกว่าที่จะดาเนิ นการด้วยตนเอง
 ปี 2557 หน่วยงานเริ่ มมีการเรี ยนรู ้ และ ดาเนิ นกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น วัฒนธรรมความปลอดภัย
 การทาให้เกิดความยัง่ ยืนของการดูแลโรคแบบเครื อข่ายโดยการสร้างทีมการดูแลรายโรค

บทเรี ยนในการจัดการทรัพยากรบุคคลเพือ่ ปฏิบัติตามกลยุทธ์ :
 มีแผนพัฒนาบุคลากรตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาล เช่นปี 2554 ส่ งพยาบาลอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบตั ิทางตา
เพื่อรองรับการจัดบริ การด้านจักษุ ,ส่ วนพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานชุมชนก็สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเวช
ปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต้นทุกคน
 การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบริ การที่มีคุณภาพ โรงพยาบาลชุมแสงมีการจัดสรรทรัพยากรตาม
ค่า FTE ในแต่ละสายวิชาชีพและเน้นเรื่ องการอบรมภายในและภายนอกเพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงคานึงถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ การจัดบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
และสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลกรทุกระดับ
บทเรี ยนในการจัดการทรัพยากรอืน่ ๆ เพือ่ ปฏิบัติตามกลยุทธ์ :
 ด้วยทรัพยากรด้านการเงินที่จากัดจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ CFO เพื่อวิเคราะห์ และติดตามเฝ้ าระวัง
สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาล และตั้งคณะกรรมการวางแผนและวิเคราะห์การเพิม่ รายรับ
โรงพยาบาล เพื่อรับนโยบายของคณะกรรมการ CFO ไปปรับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดรายได้ที่
สมดุลกับรายจ่ายต่อไป
 การเชิญผูร้ ับผิดชอบงาน 21 แฟ้ มจาก โรงพยาบาลลาดยาว. มาช่วยอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเพื่อให้
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ส่ งผลที่ดีทางการเงิน
 ด้านการร่ วมมือกับชุมชน การประสานงานเครื อข่ายอื่นๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายสาธารณสุ ข
ระดับอาเภอโดยมีการแต่งตั้งเครื อข่ายอื่นๆเข้ามามีส่วนร่ วมกาหนดแนวทางการทางานด้านสุ ขภาพเช่น
นายอาเภอ ประธานชมรม อาสาสมัครสาธารณสุ ข นายก อบต. ฯลฯทาให้การประสานงานสะดวกและทุก
ภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในพื้นที่ร่วมกัน เช่นโครงการดูแลผูป้ ่ วยแบบ
ประคับประคอง การดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชเป็ นต้น
บทเรียนในการติดตามความก้าวหน้ า:
 ทีมระบบต่างๆ จะเป็ นผูต้ ิดตามประเมินผลตัวชี้วดั พร้อมวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอแนะ แนวทางแก้ไขผ่าน
ศูนย์พฒั นาคุณภาพ เพื่อส่ งต่อทีมบริ หารเพื่อพิจารณาดาเนินการ ขณะนี้ได้มอบให้คณะกรรมการ IM
รวบรวมตัวชี้วดั ของทุกระบบพร้อมทั้งออกแบบ ให้ทีมที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นข้อมูลและนาข้อมูลต่างๆ
มาประกอบการตัดสิ นใจในการพัฒนางานต่างๆ อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ระบบซึ่ งจะเริ่ มดาเนินการใน
ปี งบประมาณ 2557
 การติดตามตัวชี้วดั ยังทาไม่สม่าเสมอเหมือนที่แผนกาหนดไว้
การคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
บทเรี ยนในการตอบสนองต่อผลการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์:
 ผลการดาเนิ นงานบางกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้ าหมาย เนื่ องจาก ขาดระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
โรงพยาบาลจึงได้พฒั นาระบบข้อมูล DATA CENTER ในปี 2557

 เมื่อทบทวนผลการดาเนินงานในรอบ 3 เดือนหากมีผลงานไม่เป็ นไปตามตัวชี้วดั นาเสนอใน
กรรมการบริ หารโรงพยาบาลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือ และสนับสนุนผลการดาเนิ นงาน หากเร่ งด่วน
จะเรี ยกประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทันที หากไม่เร่ งด่วนดาเนินการประชุมทุก 3 เดือน
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานที่ชดั เจนและครอบคลุมทั้งการรักษา การประเมินภาวะแทรกซ้อนโดย
ทีมสหวิชาชีพ
 เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการทบทวนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วดั ในการปฏิบตั ิงาน
 มีการสื่ อสารและมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กร จากผูน้ าองค์กร สู่ หวั หน้าหน่วยงานแลผูป้ ฏิบตั ิ
ตลอดจนการถ่ายทอด KPI องค์กรสู่ หน่วยงานและบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกส่ วน
มาตรฐาน
6. กระบวนการจัดทากลยุทธ์และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
7. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนอง
ความท้าทายและครอบคลุม HP
8. การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

Score
3.0

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
 นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย นโยบายมาจัดทากลยุทธ์ระยะสั้น
ระยะยาว

3.0

 มีการติดตามประเมินผลกลยุทธ์

3.0

 ถ่ายทอดผ่านสายบังคับบัญชา

9. การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร

3.0

10. การคาดการณ์ การวัดผล และติดตาม
ความก้าวหน้า

3.0

 ประเมินและปรับปรุ งกระบวนการถ่ายทอดแผน
สู่ การปฏิบตั ิ อย่างเป็ นระบบ
 จัดให้มีแผนงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงานในการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
 จัดทาตัวชี้ วดั สาคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบตั ิตามแผน ระบบการวัดผลครอบคลุม
ประเด็นสาคัญ

