 I-1 การนาองค์กร
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: สัมฤทธิผล ประสิ ทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กร นาด้วยวิสัยทัศน์
(ข้อมูลถึง ก.ค.2557)
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย 2553 2554 2555 2556
Current ratio
> 1.5
0.85 1.45 1.37 1.51
Quick ratio
>1
0.67 1.05 1.12 1.32
Cash ratio
> 0.8
0.52 0.82 0.96 1.07
ความรับผิดชอบด้านการเงิน
 ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย
≤90 วัน 131 96 116 146
 อัตราส่ วนเงินสดต่อหนี้สินที่ตอ้ งชาระด้วย
> 0.8
0.52 0.82 1.10 1.10
ตัวเงิน
 ระดับวิกฤติทางการเงินของโรงพยาบาล
0
NA
1
1
1

2557
1.48
1.30
0.82
115
1.50
4

บริบท:
 โรงพยาบาลชุมแสงเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง(F2) ตาม Service plan ของกระทรวงสาธารณสุ ข
ดูแลประชากรในอาเภอชุมแสงทั้ง 65,921 คน และผูป้ ่ วยจากอาเภอใกล้เคียง โดยแบ่งโครงสร้างการ
บริ หารเป็ น 15 กลุ่มงาน และมีหวั หน้าของแต่ละกลุ่มงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารของ
โรงพยาบาล และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เชื่อมโยงสู่ ทีมคร่ อมสายงาน หรื อ
คณะกรรมการคณะต่างๆ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและพัฒนาโรงพยาบาล โดยยึดเป้ าหมายของ
โรงพยาบาลเป็ นสาคัญ
วิสัยทัศน์ : เป็ นโรงพยาบาลทีใ่ ห้ บริการสุ ขภาพดีเด่ นระดับจังหวัดปี 2560
 บริ การสุ ขภาพ หมายถึง บริ การการดูแลแบบองค์รวม
 ดี หมายถึง มีมาตรฐาน ปลอดภัย และผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
 เด่น หมายถึง การดูแลผูป้ ่ วยโรคทางตา การดูแลผูป้ ่ วยโรคหื ดและโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ค่ านิยม: (ร-พ-ช-ส)
 ร : รักองค์ กร บุคลากรในโรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยึดถือเป้ าหมายและ
ความสาเร็ จขององค์กรเป็ นหลักในการทางาน
 พ : พัฒนา
หาโอกาสพัฒนา และดาเนิ นการปรับปรุ งกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการขยับ
เป้ าหมายของผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็ นไปได้

 ช: เชิ ดชู คุณธรรม ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของจริ ยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ มีการกากับดูแลจริ ยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพ
 ส: สร้ างสุ ข
สนองความต้องการแก่ผรู ้ ับบริ การ โดยใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ส่ งเสริ ม
การมีและการใช้ศกั ยภาพ มีแรงจูงใจในการทางานให้ได้ผลดี มีความสุ ข
กระบวนการ:
วิสัยทัศน์ และค่ านิยม:
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลจากวิสัยทัศน์ ขององค์ กร:
 มีการตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลที่ชดั เจนมากขึ้น นาไปสู่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เข็มมุ่ง
เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั ของโรงพยาบาล ทีมคร่ อมสายงานและหน่วยงานตื่นตัวและดาเนิ นการในการ
พัฒนาคุณภาพงานของตนเอง ส่ งผลให้ผลลัพธ์ดา้ นต่างๆดีข้ ึน เช่นการดูแลผูป้ ่ วยโรคต่างๆ
 มีการกาหนดค่านิยมของโรงพยาบาล นามาซึ่ งกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางาน การสร้าง
ความรักในองค์กร คุณธรรมจริ ยธรรม
 ปี 2554 -2557 คุณภาพการผ่าตัดผูป้ ่ วยต้อกระจกและต้อเนื้ อ จานวน2,567 ราย ไม่พบภาวะการติดเชื้อ
หลังผ่าตัด
 การดูแลผูป้ ่ วย Asthma พบว่าผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยดีข้ ึนในปี 2554-2557 มีผปู้ ่ วยที่สามารถควบคุม
อาการได้ดีเพิม่ ขึ้นตามลาดับดังนี้ ร้อยละ 50 ร้อยละ 63.2 ร้อยละ 81.2 และร้อยละ 91.20
 ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานบริ การคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการ (LA) วันที่ 21 ธันวาคม 2554
 ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพ งานรังสี วนิ ิ จฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ระดับ
ดีปี 2556
 ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพของกรมอนามัย ปี 2555
บทบาทของผู้นาในการสร้ างสิ่ งแวดล้ อมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่ อสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒนา
และบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ :
 มีการปรับปรุ งทางด้านโครงสร้างกายภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้พ้นื ฐานการดาเนินงาน 5 ส การทา ENV
round ข้อแนะนาจากศูนย์วศิ วกรรม(สบส.เขต3) ข้อแนะนาจากอาจารย์ในการเยีย่ มสารวจโรงพยาบาล
 มีการประกาศนโยบายด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ชดั เจนและมีกิจกรรม
การตรวจสุ ขภาพและส่ งเสริ มสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลทุก
ปี ให้วคั ซี นป้ องกันไวรัสตับอักเสบบีในเจ้าหน้าที่ที่ยงั ไม่มีภูมิคุม้ กันให้ฟรี วัคซี นไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ (HPH) ปี 2555
 ผูบ้ ริ หารสนับสนุนงบประมาณในปรับภูมิทศั น์ให้เอื้อต่อความสะดวกในการรับบริ การเช่น การจัดมุม

พักผ่อนของผูร้ ับบริ การ การจัดสถานที่ออกกาลังกายสาหรับผูร้ ับบริ การและเจ้าหน้าที่
 ผูน้ า ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโดยมีเป้ าหมายในการผ่านการรับรองคุณภาพ สถานที่ทางาน
น่าอยูน่ ่าทางาน และผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ในปี 2557
กระบวนการ คุณภาพ
 จัดโครงสร้างในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็ นคณะกรรมการเฉพาะด้าน(ทีมคร่ อมสาย
งาน)รวม 9 ทีมและแบ่งเป็ น 28 หน่วยคุณภาพแยกไปแต่ละกลุ่มงานการทางาน หัวหน้ากลุ่มงานได้รับ
มอบหมายเป็ น Facilitator กาหนดให้มีวาระคุณภาพในการประชุมกรรมการบริ หารโรงพยาบาล
 ทีมคร่ อมสายงานมีการวางระบบในการทางาน การประสานงานและดาเนิ นงาน โดยยึดมาตรฐานเป็ น
หลัก
 หน่วยงานในโรงพยาบาลดาเนินการพัฒนาโดยใช้หลัก 3 P ทบทวนคุณภาพโดยใช้หวั หน้าพาทา
คุณภาพ หัวหน้ากลุ่มงานเป็ น Facilitator
 กาหนดให้ ทุกหน่วยงานมีการประเมิน Competency เพื่อหาโอกาสในพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาล
กาหนดหลักเกณฑ์ในการขอประชุมอบรมของเจ้าหน้าที่
 ผูน้ าให้อานาจการตัดสิ นใจแก่คณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ จนถึงระดับผูป้ ฏิบตั ิ และเปิ ดช่อง
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ สามารถสื่ อสารถึงผูน้ าระดับสู งโดยตรงได้หลายช่องทาง เช่น รับฟังและชี้แจงใน
การประชุมต่างๆ อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ การรับฟังโดยตรง
 เสริ มสร้างกาลังใจผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและแรงจูงใจในการทางาน เช่น จัดบอร์ ด
ชื่นชมคนดี มอบรางวัลกับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนในการนาเสนอผลงาน รางวัล
หน่วยงานดีเด่นในการรายงานความเสี่ ยง
 สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่ วมและทางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความรู ้สึกและบรรยากาศที่ดีต่อการทางาน
เช่น การประชุมระหว่างหน่วยงาน เพื่อประสานบริ การ กิจกรรม OD กีฬาสี ทาบุญประจาปี โครงการ
ปฏิบตั ิธรรม
บทบาทของผู้นาในการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยและบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ :
 ผูบ้ ริ หารได้กาหนด เรื่ องความปลอดภัย เป็ นเป้ าหมายของโรงพยาบาล ซึ่ งกาหนดในวิสัยทัศน์
โรงพยาบาล และกาหนดเป็ นเข็มมุ่งของโรงพยาบาลในช่วงปี 2556 และ ปี 2557 โรงพยาบาลใช้หวั ข้อ
SIMPLE ในการกาหนดประเด็นเรื่ องความปลอดภัยของโรงพยาบาล คือ Hand hygiene การป้ องกันการ
แพ้ยาซ้ า การดูแลผูป้ ่ วย Fast tract
 ทีมคร่ อมสายงาน และหน่วยงานตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพเรื่ องความปลอดภัย โดยมีผลลัพธ์
การพัฒนาที่ดีเช่น การดูแลผูป้ ่ วยโรคหื ดให้สามารถคุมโรคได้ เพิ่มจาก 63.2% ในปี 2555 เป็ น 91.2%

ในปี 2557 การลดการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ลดลงจาก 2.0% ในปี 2555 เป็ น 0.35% ในปี 2557
เป็ นต้น
 ทีมบริ หารความเสี่ ยงมีการรวบรวมความเสี่ ยงทั้งทางคลินิกและไม่ใช่คลินิก รวบรวม วิเคราะห์ และส่ ง
ต่อให้ทีมหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป มีระบบการรายงานที่ชดั เจนต่อผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลทันที หรื อภายใน 24 ชัว่ โมง ทีมแก้ปัญหาข้อร้องเรี ยน ซึ่ งทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้
ทันท่วงที
การสื่ อสารและจุดเน้ นขององค์ กร
 จุดเน้นขององค์กร และวิธีการสื่ อสาร เสริ มพลัง จูงใจให้นาจุดเน้นดังกล่าวไปสู่ การปฏิบตั ิ:
 มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เข็มมุ่ง(ความปลอดภัย) แผนยุทธศาสตร์ ผ่านการประชุมชี้แจง
แก่คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล ทีมคร่ อมสายงาน หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การบรรจุไว้
ใน web site โรงพยาบาล หลังป้ ายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สลิปเงินเดือน กิจกรรม การเยีย่ มหน่วยงาน
ของผูบ้ ริ หารและทีม QRT(ผูป้ ระสานงานคุณภาพ) ของโรงพยาบาล
การกากับดูแลกิจการ
การปรับปรุ งระบบงานที่เป็ นข้อเสนอแนะจากระบบกากับดูแลกิจการ:
 โรงพยาบาลชุมแสงได้รับการนิเทศติดตามจากสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทีมผูต้ รวจราชการและ
สาธารณสุ ขนิเทศ เขต 3 ทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ซึ่ งมีขอ้ ชื่ นชมและข้อเสนอแนะแก่
โรงพยาบาล เช่น ผลงานการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง(เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง) ข้อแนะนาจากการ
ตรวจสอบภายใน
 ระบบงานการเงินการคลัง จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลังพบปั ญหาเรื่ องการชาระหนี้
ล่าช้า และขาดการเฝ้ าระวังติดตามโดยคณะกรรมการ จึงมีการปรับปรุ งโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
CFO ของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางการเงิน จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนและ
วิเคราะห์การเพิม่ รายรับโรงพยาบาล, จัดระบบการจัดการด้านการเงินเพื่อให้เกิดการบริ หารการเงินที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและทันเวลาโดยเจ้าหน้าที่พสั ดุเร่ งรัดการจัดทาเอกสารรายละเอียดหนี้
การเงินเร่ ง
ดาเนินการจ่ายหนี้ให้รวดเร็ วทันเวลา
การปรับปรุ งระบบการนา และ managerial competency ของผู้นาทีเ่ ป็ นผลจากการทบทวน:

จากการทบทวน การจัดทาวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ ทาให้โรงพยาบาลมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
สามารถจัดทรัพยากรที่จาเป็ นเพื่อให้เกิดการบริ การที่ดี
 สาหรับการนาผลการทบทวนไปปรับปรุ งเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ เช่น การพัฒนาภาวะผูน้ า มีการส่ ง
อบรมผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ การพัฒนาระบบการประเมิน Performance ประเมินโดยใช้เกณฑ์ตาม
ตัวชี้วดั รายบุคคล และความสามารถของเจ้าหน้าที่

พฤติกรรมทีป่ ฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
บทเรียนในการตอบสนองต่ อการคาดการณ์ความเสี่ ยง/ความห่ วงกังวลของสาธารณะ:
 ผูบ้ ริ หารประเมินผลด้านลบต่อสังคมที่เกิดจากการจัดบริ การสุ ขภาพ การวิเคราะห์คน้ หา ความเสี่ ยงเชิง
รุ ก/จุดบอดของระบบงานที่ถูกมองข้ามเพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อผลกระทบด้านลบต่อ
สังคมจากระบบงานและบุคลากร เช่น ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานมีการตรวจคุณภาพน้ า
เสี ย น้ าดื่มทุก 6 เดือน การสร้างที่เก็บขยะอันตรายที่เป็ นมลพิษต่อชุมชน การแยกขยะให้ถูกชนิดในแต่
ละหน่วยงาน
 ระบบและวิธีการกาจัดขยะ ได้มีการกาหนดระบบ วิธีปฏิบตั ิดา้ นการแยกทิ้ง จัดโซนพักขยะ การ
ป้ องกันแมลงและสัตว์พาหะนาโรค ในการส่ วนของการกาจัดมีการกาจัดขยะทัว่ ไปโดยเทศบาล ส่ วน
ขยะติดเชื้อโรงพยาบาลกาจัดโดยบริ ษทั เอกชน ระบบการล้างเครื่ องมือต่าง ๆ ดาเนิ นการที่หน่วยจ่าย
กลางเพียงหน่วยเดียว
บทเรี ยนในการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ าและรักษาสิ่ งแวดล้ อม
 จัดทาแนวทางการประหยัดพลังงานลดโลกร้อนโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่ วมเสนอแนวคิด วิธีการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า น้ ามัน น้ ายาทาความสะอาด ผลทาให้มีการผลิตน้ าหมักชีวภาพ/น้ ายา EM
ขึ้นมาใช้เอง เพื่อมาใช้ทดแทนสารเคมีทาความสะอาด
 การจัดการขยะอันตรายของโรงพยาบาลเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายสู่ ชุมชน
ขยะทัว่ ไปกาจัดโดย
เทศบาล ขยะติดเชื้ อ กาจัดโดยจ้างบริ ษทั ดาเนินการเผา ปริ มาณขยะติดเชื้อปี 2555 เฉลี่ย 778 กก./เดือน
ปี 2556= 1,060 ปี 2557 = 883 กก/เดือน
 ผลการตรวจน้ าเสี ย ปี 2556 มีผลการตรวจปกติ BOD 12 mg/L : ปี 2557 BOD=23 mg/L จากการ
วิเคราะห์พบว่าอาจมีปัญหาเรื่ องใบพัดในระบบบ่อบาบัดชารุ ด ได้ปรับปรุ งแก้ไขขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินการเก็บน้ าส่ งตรวจอีกครั้ง
บทเรียนในการปฏิบัติตามข้ อบังคับและกฎหมาย :

บริ หารประกาศนโยบายโรงพยาบาลเป็ นสถานที่ปลอดอบายมุขในที่ประชุมประจาเดือนแก่
เจ้าหน้าที่ อาทิเช่น ห้ามเจ้าหน้าที่สูบบุหรี่ ในโรงพยาบาล งดการเลี้ยงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยง
ของโรงพยาบาล ห้ามเล่นการพนันในโรงพยาบาล การใส่ หมวกกันน็อค
 พัฒนาการบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนเช่น การบริ การนอกเวลาราชการ ทั้งคลินิก
ทัว่ ไป และคลินิกกายภาพบาบัด มีการออกตรวจร้านค้า เพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นต้น
บทเรี ยนในการกากับดูแลเรื่องจริยธรรม:
ให้ความสาคัญเรื่ องการปฏิบตั ิตามวินยั ข้าราชการและจริ ยธรรมวิชาชีพ โดยมีการนาไปเป็ นข้อมูลใน
การพิจารณาความดีความชอบ พฤติกรรมบริ การของเจ้าหน้าที่ มีการอบรมฟื้ นฟูเรื่ องพฤติกรรมบริ การ
เมื่อมีขอ้ ร้องเรี ยนดาเนินการให้หวั หน้าหน่วยงานตักเตือนและพิจารณาหลีกเลี่ยงเพื่อป้ องกันการเกิดข้อ

1.

2.

3.

4.

5.

ร้องเรี ยนซ้ าเรื่ องพฤติกรรมบริ การ มีการวางระบบเพื่อการควบคุมกากับด้านจริ ยธรรม เช่น
การ
ประกาศสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย
การรักษาความลับการไม่เลือกปฏิบตั ิ และมีแนวทางการรักษาที่มีมาตรฐาน
เดียวกันมีช่องทางการร้องเรี ยน เน้นพฤติกรรมการบริ การที่ดี เน้นเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงที่เต็ม
รู ปแบบ มีระบบการจัดการเมื่อเกิดความไม่พึงพอใจโดยมีการตอบสนองที่เหมาะสม
ในส่ วนของ
ผูป้ ่ วยในอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะในผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้าย
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย ASTHMA /COPD แบบ ONE STOP SERVICE ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วย
ควบคุมโรคได้ดีข้ ึน
 เปิ ดคลินิกนอกเวลา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริ การ
มาตรฐาน
Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
ผูน้ าระดับสู งชี้นาองค์กร
3.5
 มีการกาหนดตัวชี้วดั เพื่อติดตามประเมินผลที่
ครอบคลุมมากขึ้น
 สนับสนุนส่ งเสริ มให้ทุกหน่วยงานปฏิบตั ิตาม
ค่านิยมให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ดว้ ยร่ วมแรงร่ วมใจใน
การพัฒนาโรงพยาบาล
การส่ งเสริ มผลการดาเนินงานที่ดี
3.5
 กระตุน้ หน่วยงานให้เกิดการพัฒนามีการสร้าง
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
 สนับสนุนให้ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานภายใน
และ ภายนอกองค์กร
การสื่ อสาร ให้อานาจตัดสิ นใจ จูงใจ
3.0
 เพิ่มวิธีการสื่ อสาร และ ระยะเวลาในการสื่ อสาร
เน้นที่การปฏิบตั ิ
ให้ผู้
 ปฏิบตั ิรับทราบในทุกระดับ
ระบบกากับดูแลกิจการ การประเมิน
3.0
 มีการประชุมเพื่อกาหนดตัวชี้ วดั สาคัญและมีการ
ผูน้ า/ระบบการนา
ประเมินผลงานอย่างต่อเนื่ อง
 การประเมินผูน้ าและระบบการนา
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและ
3.0
 เน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
การดาเนิ นงานอย่างมีจริ ยธรรม

