Hospital Profile รพ.ร่ อนพิบลู ย์ พ.ศ.2560

1. ข้อมูลพืนฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทัวไป
(ไทย)
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
(อังกฤษ) Ronphibun Hospital
ทีอยู่
812 หมู่ 13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
1
2
ประเภท / ระดับ
โรงพยาบาลชุมชน / ระดับทุตยิ ภูมิ
เจ้าของ / ต้นสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
จํานวนเตียง
ขออนุ ญาต 30 เตียง ให้บริการจริง 50 เตียง
อัตราครองเตียง 121.80%
3
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
ชือ
นายพีระ คงทอง
ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูน้ ําสูงสุดของ
องค์กร
e-mail
โทรศัพท์
โทรสาร
peera_hospital@hotmail.com
081-3707366
075-449123
ชือ
นางจรีรตั น์ มัชฌิมวงศ์
ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผูป้ ระสานงาน 1
e-mail
โทรศัพท์
โทรสาร
j-matchim@hotmail.com
081-0808766
075-449123
ชือ
นางปารวี รองพินจิ
ตําแหน่ง
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
ผูป้ ระสานงาน 2
e-mail
โทรศัพท์
โทรสาร
paraweerongpinit@gmail.com
081-9560280
075-449123
สถานการณ์รบั รอง ขันที
ขันที 3
วันหมดอายุ 21 ธันวาคม 2560
ชือองค์กร

สาขาทีให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษาโรคทัวไป ครอบคลุมทุกสาขา

1

ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทัวไป, รพ.ชุมชน, คลินิกผูป้ ว่ ยนอก
ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูม,ิ ทุตยิ ภูม,ิ ตติยภูม ิ
3
กรณีมหี ลายทีตัง หรือมีการขออนุญาตการตังสถานพยาบาลแยกเป็ นหลายส่วน
2

1
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ประชากรในเขต
พืนทีรับผิดชอบ4

ระดับตําบล

 จํานวน 16 หมูบ่ า้ น 6,210 หลังคาเรือน
 ประชากร 29,451

ระดับอําเภอ

 จํานวน 6 ตําบล 57 หมูบ่ า้ น 18,570 หลังคาเรือน
 ประชากร 87,365 คน

จังหวัด
เขต

-

Top 10 Diag.
OPD (จํานวนครัง)
1
2
3
4
5
6

2558
I10 primary
Hypertension(7,065)
E119 NIDDM (5,240)
K30 Dyspepsia (3,214)
R42 Dizziness (3,125)
K021 Dental caries
(2,828)
J069 Acute URI (2,280)

7 J209 Acute bronchitis
(2,218)
8 J00 Common cold
(2,031)
9 J449 COPD (1,593)
1 R509 Fever of unknow
0 origin (1,464)

4

2559
I10 primary
Hypertension(7,071)
E119 NIDDM (6,414)
J069 Acute URI (3,712)
K30 Dyspepsia (3,417)
R42 Dizziness (3,227)
K021 Dental caries
(3,010)
R509 Fever of unknow
origin (2,413)
J209 Acute bronchitis
(2,066)
J00 Common cold
(1,781)
J449 COPD (1,436)

2560
I10 primary
Hypertension(7,357)
E119 NIDDM (6,707)
K30 Dyspepsia (3,540)
R42 Dizziness (3,221)
K021 Dental caries
(3,165)
J069 Acute URI (2,771)
J00 Common cold
(2,620)
J209 Acute bronchitis
(2,080)
R509 Fever of unknow
origin (1,479)
J449 COPD (1,464)

ระบุจาํ นวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพืนทีตามความเหมาะสม
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Top 10 Diag.IPD
(จํานวนครัง)

2558
1 J209 Acute bronchitis
(555)
2 J441 COPD (353)
3 R42 Dizziness (255)
4
5
6
7
8
9
1
0

Top 10 Major
Operation

2559
J209 Acute bronchitis
(375)
J441 COPD (280)
A099 Diarrhea and AGE
(215)
A099 Diarrhea and AGE K30 Dyspepsia (167)
(240)
K30 Dyspepsia (217)
J46 Status asthmaticus
(133)
P599 Neonatal jaundice P599 Neonatal jaundice
(154)
(130)
J46 Status asthmaticus R42 Dizziness (125)
(138)
A90 Dengue fever (121) A90 Dengue fever (100)
J189 Pneumonia (90)
R560 Convulsion (74)
N390 UTI (87)
N390 UTI (74)

2557
Excission ,TR (ราย)
6

Top 5 Cause of
Death
1
2
3
4
5

2558
ตายไม่ทราบสาเหตุ(15
ราย)
อุบตั เิ หตุจราจร (14 ราย)
Cardiac arrest (9 ราย)
Cancer (8 ราย)
Acute MI (3 ราย)

2558
154

2559
237

2560
J209 Acute bronchitis
(429)
J441 COPD (315)
A099 Diarrhea and AGE
(292)
K30 Dyspepsia (163)
J46 Status asthmaticus
(141)
R42 Dizziness (133)
P599 Neonatal jaundice
(101)
I500 CHF (80)
A090 gastroenteritis (76)
K291 Acute Gastritis
(67)

2560
268

2559
Cardiac arrest (15 ราย)

2560
อุบตั เิ หตุจราจร (17 ราย)

อุบตั เิ หตุจราจร (13 ราย)
Cancer (11 ราย)
Acute MI (7 ราย)
Cardiac arrhythmia
(2ราย)

Pneumonia (6 ราย)
Acute MI (6 ราย)
Stroke (4 ราย)
Cancer (3 ราย)
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1.2 อัตรากําลัง
1.2.1 แพทย์
สาขา
-แพทย์
-ทันตแพทย์
รวม

Full time (คน)
10
6
16

Part time (ชม./สัปดาห์)
-

1.2.2 บุคลากรสาขาอืน
สาขา
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ (รวม)
-พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวช
-พยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ( 4 เดือน )
-พยาบาลอาชีวอนามัย
-พยาบาลควบคุมการติดเชือ ( 2 สัปดาห์ )
-พยาบาลจิตเวช ( 4 เดือน )
นักกายภาพบําบัด
นักเทคนิคการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
-ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีรังสีการแพทย์
โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุ กเฉิน)
แพทย์แผนไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

Full time (คน)
ระดับปริญญา
ตํากว่าปริญญา
9
69
2
27
1
1
4
3
2
3
1
1
1
2
3
1
2
4
2
5
3

Part time
(ชม./สัปดาห์)
4
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สาขา

Full time (คน)
ระดับปริญญา
ตํากว่าปริญญา
9
94

อืนๆ

Part time
(ชม./สัปดาห์)

1.3 สัดส่วนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชัวโมงการทํางาน)
1.3.1 ผูป้ ว่ ยนอก เฉพาะในเวลาราชการ ( ข้อมูล 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 )
ข้อมูลในช่วงเวลาเพือการคํานวณภาระงาน (ช่วงเวลา = ต่อวัน 5)
ผป.นอก / แพทย์ /
ผูป้ ว่ ยนอกสาขา
จํานวนผูป้ ว่ ยทังปี จํานวนผูป้ ว่ ยเฉลีย6
ชม.แพทย์ตรวจ
ชม.
ทัวไป
143,100
165.52
18
9.19
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
17,834
68.83
6
11.47
อุบตั เิ หตุและฉุ กเฉิน
29,780
81.58
6
13.59
สูต-ิ นรีเวชกรรม
3,177
20.36
4
5.09
(ANC)
สุขภาพจิตและจิต
2,446
47.03
5
9.40
เวช
ทันตกรรม
12,133
44.93
15
2.99
.....
รวม (ยกวันทันตก
196,337
383.32
39
9.82
รรม)
1.3.2 ผูป้ ว่ ยใน/พยาบาล
ปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 )
ผูป้ ว่ ยใน

จํานวน
ผูป้ ว่ ย
เฉลียต่อวัน

จํานวน RN ทีขึนเวรทังหมด

สัดส่วนผูป้ ว่ ย/พยาบาลวิชาชีพ

เช้า

เช้า

บ่าย

ดึก

บ่าย

ดึก

5

ให้ระบุชว่ งเวลาของข้อมูลทีนําเสนอ ซึงอาจจะเป็ น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี ก็ได้ ตามข้อมูลทีมีอยู่ โดยขอให้
เป็ นช่วงเวลาเดียวกันทังจํานวนผูป้ ว่ ยและชัวโมงการทํางาน
6
เป็ นจํานวนผูป้ ว่ ยทีมาพบแพทย์เพือการตรวจรักษา ไม่รวมผูป้ ว่ ยทีมาทําแผล

5
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หอผูป้ ว่ ยวิกฤติ
หอผูป้ ว่ ยทัวไป
หอผูป้ ว่ ยสูตกิ รรม
รวม

36.54
6.11

6
2

4
2

3
2

6.09 / 1
3.05 / 1
-

9.14 / 1
3.05 / 1
-

12.18 / 1
3.05 / 1
-

1.3.3 ผูป้ ว่ ยใน/แพทย์
ปีงบประมาณ 2560 ( ข้อมูล 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 )
ผูป้ วยในสาขา7
ทัวไป (หอผูป้ ว่ ย
สามัญ)
สูต-ิ นรีเวชกรรม
รวม

จํานวนผูป้ ่ วยใน
รวมทังปี (1)

ผูป้ ่ วยใน/วัน
(3)= (2)/365

4,458

วันนอน
รวมทังปี
(2)
13,338

864
5,322

2,233
15,571

6.11
42.66

36.54

จํานวนแพทย์
ผูป้ ่ วยใน /
ในสาขานัน แพทย์ [(3)/(4)]
(4)
8

5.33

7

กรณีทโรงพยาบาลไม่
ี
ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทังหมด ในช่องทัวไป ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ
ให้จาํ แนกข้อมูลใส่ตามข้อมูลของแต่ละสาขา ข้อมูลส่วนทีจําแนกตามสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทัวไป

6
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1.3 โครงสร้างองค์กร (นําเสนอด้วยแผนภูมติ ามความเหมาะสมและระบุผรู้ บั ผิดชอบ)
(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

7
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(2) โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ

(3) โครงสร้างระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล

8
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ระบบติ ดตามกํากับด้านการควบคุมคุณภาพ
1. ใช้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพเป็ นกรอบในการดําเนินการ
2. มาตรฐาน HA
3. มาตรฐานวิชาชีพ

1.4 แผนที แสดงทีตังองค์กร

อําเภอร่อนพิบูลย์ ตังอยูห่ ่างจากอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 32 กิโลเมตร

9
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2.ลักษณะสําคัญขององค์กร ( Organization Profile )
2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริ การหลัก (main service):
ให้การดูแลครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟืนฟู ประชาชนในเขตพืนทีรับผิดชอบและฟื นที
ใกล้เคียง
วิ สยั ทัศน์ (vision):
เป็ นผูน้ ําด้านบริการ ทีมงานมีความสุข ทุกภาคีรว่ มใจ ประชาชนทุกวัยสุขภาพดีภายในปี 2562
ค่านิ ยม (values):
มุง่ ผลสัมฤทธิ จิตบริการ ทํางานเป็ นทีม
พันธกิ จ (mission):
1. พัฒนาระบบบริการและการดูแลรักษาให้มคี ุณภาพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
การฟื นฟูสภาพ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมผูร้ บั บริการทุกกลุม่ วัย
2. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และชุมชน
3. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีความเชียวชาญ สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มคี ุณภาพ ได้มาตรฐาน
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
ระบบการดูแลผูป้ ว่ ย NCD แบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
การจําแนกกลุม่ บุคลากร พร้อมจํานวนในแต่ละกลุม่ :
กลุม่ บุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชัวคราว (รายเดือน)
ลูกจ้างชัวคราว (รายวัน)
รวม

จํานวน
119
4
52
11
28
13
230
10
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ผูป้ ฏิบตั งิ านภายใต้การกํากับดูแล:
1. บุคลากรทีเข้าปฏิบตั งิ านใหม่
2. แพทย์จบใหม่
3. พยาบาลวิชาชีพจบใหม่
4. นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ฝึกงาน
สิงแวดล้อมด้านกายภาพทีสําคัญ
อาคารสถานทีทีสําคัญ:
1.สถานทีสําหรับให้บริการ
ผูป้ ว่ ย

1.อาคารผูป้ ว่ ยนอก ได้แก่ ห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ห้องบัตร จุดซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยนอก
ห้องตรวจ ห้องจ่ายยา
2.อาคารทันตกรรม
3.คลินิกโรคปอด แยกให้บริการแบบจุดเดียว ทีบริเวณลานสุขภาพ
4.ห้องชันสูตร ห้องเอกซ์เรย์ อยูใ่ กล้หอ้ งจ่ายยา ผูร้ บั บริการเข้าถึงง่ายและสะดวก
5.อาคารศูนย์สามวัย ได้แก่ ห้องคลอด แผนกฝากครรภ์ คลินกิ พัฒนาการเด็ก
วางแผนครอบครัว คลินิกสุขภาพจิตและให้คาํ ปรึกษา คลินิกเลิกบุหรี และกลุม่ งาน
เวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน
6.อาคารคลินิกพิเศษ ให้บริการผูป้ ว่ ย DM HT COPD มีหอ้ งจ่ายยาประจําคลินิก
เปิ ดให้บริการแบบ One Stop Service
7.แผนกกายภาพบําบัด
8.อาคารผูป้ ว่ ยใน เป็ นอาคารรวม แยกผูป้ ว่ ยชาย หญิง ห้องผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย 1
ห้อง ห้อง negative pressure 1 ห้อง และได้ปรับปรุงห้องแยกสําหรับผูป้ ว่ ยติดเชือ
รวม 1 ห้อง 6 เตียง
9. อาคารผูป้ ว่ ยใน ตึกพิเศษ 4 ชัน 32 ห้อง (เปิ ดให้บริการเมือ 30 มีนาคม 2560)
10.แผนกแพทย์แผนไทย

2.สิงอํานวยความสะดวก

ได้แก่ ห้องนําผูป้ ว่ ยทัวไป ห้องนําผูพ้ กิ าร ห้องอ่านหนังสือ รถเข็นนัง เปลนอน
นําดืม ร้อน-เย็น โทรทัศน์ internet WIFI สถานทีจอดรถสําหรับผูป้ ว่ ย คนพิการ
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เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทสํี าคัญ:
เทคโนโลยีทสํี าคัญ
1.เทคโนโลยีสารสนเทศ

- Hard ware ได้แก่ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง,Server,Database
server,Proxy server,Web server
- Soft ware ได้แก่ โปรแกรมสําหรับใช้งาน window,ระบบบันทึกข้อมูลเวชระเบียน
electronics ,HosxP,โปรแกรม Stock,โปรแกรม winspec,ระบบหนังสือเวียน
อิเลคทรอนิกส์ ระบบ back office
- Database มีระบบเทคโนโลยีสาํ หรับการจัดเก็บข้อมูล (MySQL server) ระบบ
สํารองข้อมูล Realtime
- ระบบเครือข่าย เช่น internet ,intranet และLAN ภายในโรงพยาบาล,ระบบ
เชือมโยงข้อมูลระหว่าง รพ.สต.
- โปรแกรม HosxP

2.เทคโนโลยีดา้ นการสือสาร ได้แก่ ห้องกระจายเสียง วิทยุสอสาร
ื
โทรศัพท์ภายใน และภายนอกหน่วยงาน
โทรศัพท์มอื ถือ โทรสาร
3.กล้องวงจรปิด

ติดตังครอบคลุมพืนทีจุดเสียง ได้แก่ ประตูเข้าออกโรงพยาบาล หน้าห้องอุบตั เิ หตุ
ฉุ กเฉิน ประตูเข้าออกแผนกสูตกิ รรม บริเวณหอผูป้ ว่ ย

เครืองมือทีสําคัญ
1.เครืองมือทางการแพทย์

1. เครืองมือช่วยชีวติ ได้แก่ deflibrillator , Monitor EKG, Emergency cart,
Ambu bag
2.เครืองมือช่วยรักษา ได้แก่ Vacuum , Radiant warmer ,Oxygen pipeline,
Suction pipeline ,เครือง infusion pump
3.เครืองมือช่วยวินิจฉัย ได้แก่ เครือง ultrasound ,เครือง NST,เครืองฟงั เสียงหัวใจ
เด็ก ,เครืองตรวจ CBC Automate,Biochemistry Automate,เครืองถ่าย x-ray ทัวไป
, เครืองล้างฟิลม์ อัตโนมัติ , pulse oxymeter ,เครืองตรวจ EKG ,เครืองวัดความ
ดันโลหิตอัตโนมัติ

2.เครืองมือทางทันตกรรม

ั ลกัม ,เครืองขูดหินปูน ,เครืองฉายแสง,เครือง x-ray
ได้แก่ เก้าอีทําฟนั ,เครืองปนอมั
12
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ฟนั
เครืองมือทีสําคัญ(ต่อ)
3.เครืองมืออาชีวะเวช

ได้แก่ Spirometer, Audiometer, Vision test, Lux meter, Sound level meter

4.เครืองมือทาง
กายภาพบําบัด

ได้แก่ electrical stimulation ,traction ,ultrasound ,Hot pack ,Hydroculator
,pararell bar ,Shoulder wheel

5.เครืองมือในการทําให้
ปราศจากเชือ

ได้แก่ เครืองนึงอบไอนํา ,เครืองอบแก๊ส (EO)

กฎระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง:
1. รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ตามหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
1.1 มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสรีภาพในร่างกาย
1.2 มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูลชีแจงและเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ
ก่อนอนุญาตและดําเนินการใดๆต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้สว่ นเสีย และมีสทิ ธิแสดง
ความคิดเห็นของตนในเรืองดังกล่าว
1.3 มาตรา 52 บัญญัตใิ ห้ทุกคนย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขทีเหมาะสมและได้
มาตรฐาน เป็ นไปอย่างทัวถึงและมีประสิทธิภาพ
2. กฎหมายทีเกียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
2.1 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
2.2 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
2.3 พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
3. ระเบียบปฏิบตั ริ าชการ
4. มาตรฐานทีโรงพยาบาลใช้เป็ นกรอบในการให้บริการ เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับ
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
5. มาตรฐานการขึนทะเบียนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
6. มาตรฐานประกันสังคม มาตรฐานวิชาชีพจากราชวิทยาลัยทางการแพทย์
7. มาตรฐานการพยาบาลของสํานักการพยาบาล/สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเภสัชกรรม
การจัดการสิงแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
8. มาตรฐานการจัดระบบดูแลรักษาเครืองมือทางการแพทย์
9. มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
10. สิทธิผปู้ ว่ ย
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ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิงแวดล้อม และประชากร
่ า้ น
 ลักษณะทางสังคม : กึงเมืองกึงชนบท แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 6 ตําบล 57 หมูบ
เทศบาล 3 แห่ง อบต. 5 แห่ง
่ และปา่ พรุ
 ลักษณะพืนที : เป็ นทีราบเชิงเขา ทีราบลุม
 เศรษฐกิจ : ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง
่ วัย 0-4 ปี ร้อยละ 5.66 กลุม่ วัย 5-9 ปี ร้อยละ 6.19 กลุม่ วัย 10-14 ปี ร้อยละ
 ลักษณะประชากร : กลุม
6.68 กลุม่ วัย 15-19 ปี ร้อยละ 6.73 กลุม่ วัย 20-29 ปี ร้อยละ 14.36 กลุม่ วัย 30-59 ปี ร้อยละ 42.19
กลุม่ วัยสูงอายุ 60 ปีขนไป
ึ ร้อยละ 18

แผนภูมแิ สดงปิรามิดประชากรอําเภอร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ทีมา : ทะเบียนราษฎร์ 2560

จากการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของประชากรแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า
1. วัยเด็ก 0-4 ปี พบปญั หาภาวะอ้วน ฟนั นํานมผุ ทีมสุขภาพโรงพยาบาลได้มกี ารติดตามภาวะโภชนากรในคลินิกสุขภาพ
เด็กดี และส่งเสริมการตรวจสุขภาพช่องปาก รวมทัง ให้คาํ แนะนําในการดูแล และส่งเสริม
ด้านทันตกรรมป้องกัน
ให้แก่ผปู้ กครอง พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ั
2. วัยเรียน พบปญหาฟ
นั นํานมผุ ฟนั แท้ผุ กลุ่มงานทันตกรรมได้จดั ทําโครงการส่งเสริมด้านทันตกรรมป้องกัน โดย
เชือมโยงทุกเครือข่าย รพ.สต.และโรงเรียน
3. วัยรุน่ 13-19 ปี พบปญั หาด้านอุบตั เิ หตุจราจร การตังครรภ์ในวัยรุน่ มีการรณรงค์เรืองการขับขีปลอดภัย และการให้
ความรูเ้ รืองเพศสัมพันธ์และการตังครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน
4. วัยทํางาน 20-59 ปี พบปญั หาการเจ็บปว่ ยจากการทํางาน เช่น โรคปวดเมือย ปวดแน่นท้อง ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ทีมสุขภาพได้ทาํ กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ และการคัดกรองภาวะเสียงในกลุ่มวัยทํางาน
5. วัยสูงอายุ 60 ปีขนไปร้
ึ อยละ 18 ซึงเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ พบปญั หาสุขภาพโรคเรือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคปอดอุดกันเรือรัง กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ผูป้ ว่ ยติดเตียง และมีภาวะซึมเศร้า จึงจัดระบบบริการ
คลินิกโรคเรือรัง พัฒนา NCD คุณภาพ แบบ one stop service พัฒนาระบบงานสุขภาพจิตในชุมชน พัฒนาระบบการ
เยียมบ้านคุณภาพ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ Long Term Care โดยสร้างการมีสว่ นร่วมทีมสหวิชาชีพและภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ
โรคและภัยสุขภาพทีสําคัญ
ภัยสุขภาพ

โรค

สภาพแวดล้อม


ลักษณะภูมปิ ระเทศบริเวณเทือกเขา อากาศร้อนชืน



Acute bronchitis , COPD , URI



บริเวณพืนทีราบและปา่ พรุ



DHF,Leptospirosis



ปวดเมือย

การประกอบอาชีพ


เกษตรกรรม / รับจ้าง

ศาสนา ประเพณีวฒ
ั นธรรม


จัดงานศพนาน/ปิดศพ



DM,HT,DLP



ประเพณีลากพระ(ดืมแอลกอฮอล์)



ทําร้ายร่างกาย,อุบตั เิ หตุ



โรค NCD ( DM,HT)

พฤติกรรมสุขภาพ


อาหารแผงลอย ร้านสะดวกซือ ชา กาแฟ
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โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด



อุบตั เิ หตุจราจร

การคมนาคม


การจรารจรสะดวก มีถนนสายหลักไปยังหลายจังหวัด

2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
 ระบบกํากับดูแลองค์กร (governance system):
มีระบบการติดตามกํากับโดย ผูต้ รวจราชการสาธารณสุข เขต 11 , ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีสําคัญ
o กลุม่ ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั บริการทีสําคัญและความต้องการ:

ประเภทการจําแนก
จําแนกตาม service

กลุ่มผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ย OPD

ความต้องการ



ผูป้ ว่ ย IPD




จําแนกตามสิทธิการ
รักษา
จําแนกตามความ
เจ็บปว่ ย

สิทธิประกันสุขภาพ
สิทธิประกันสังคม
กลุม่ ข้าราชการ
ผูป้ ว่ ยฉุ กเฉิน







ผูป้ ว่ ยทัวไป
ผูป้ ว่ ยโรคเรือรัง





กลุม่ ผูพ้ กิ าร






ผูป้ ว่ ยโรคติดต่อ HIV TB




กลุม่ มารดาและทารก




ไม่แออัด
ได้รบั บริการทีดี สะดวกรวดเร็ว
สถานทีสะอาด ไม่แออัด
ได้รบั บริการทีดี
เท่าเทียม มีคุณภาพ
บริการรวดเร็ว
ต้องการเข้าห้องพิเศษทีเพียงพอ
ได้รบั การดูแลอย่างรวดเร็ว
บรรเทาความทุกข์ทรมาน
ได้รบั บริการทีรวดเร็ว ไม่รอนาน
ดูแลตนเองได้ ไม่เป็ นโรคแทรกซ้อน
บริการรวดเร็ว สะดวก
ได้รบั การเคารพในสิทธิและศักดิศรี
ได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที
อํานวยความสะดวก
สามารถช่วยตนเองได้
ได้รบั การดูแลเท่าเทียม ไม่รสู้ กึ แบ่งแยก
ได้รบั บริการทีดี
ความปลอดภัย
ได้รบั บริการทีดี
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o กลุม่ ผูร้ บั ผลงานอืนๆ และความต้องการ:

ลําดับ
1
โรงเรียน

ผูร้ บั ผลงาน

2

อําเภอ

3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและ
องค์การบริหารส่วนท้องถิน
บริษทั ห้างร้านต่างๆ,หน่วยราชการ

4
5
6

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด,สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โรงพยาบาลรับส่งต่อ

ความต้องการ
สนับสนุ นวิทยากรในการให้ความรู้ เช่น โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์, การปฐมพยาบาลเบืองต้น
การประสานงานทีดี,สนับสนุ นหน่วยปฐมพยาบาล,หน่วยแพทย์
เคลือนที
การทํางานเป็ นเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุ นทรัพยากร
มีการประสานงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ทีรวดเร็ว ถูกต้อง
สะดวก ขันตอนทีไม่ยุง่ ยาก ซับซ้อน และ เป็ นธรรม
ส่งข้อมูลตัวชีวัดครบถ้วน, ปฏิบตั งิ านตามกรอบ, แผนงานและ
นโยบาย
ระบบการประสาน/ส่งต่อข้อมูลทีมีคณ
ุ ภาพ

โครงสร้างเครือข่ายบริการ
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ผูส้ ง่ มอบและคู่ความร่วมมือ
 ผูส้ ง่ มอบทีสําคัญ:
บริษทั ยา/องค์การเภสัชกรรม

ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ทางยา

ผูแ้ ทนจําหน่าย

ส่งมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

บริษทั ออกซิเจน

ส่งมอบออกซิเจนชนิดถัง เพือใช้ในการให้บริการผูป้ ว่ ย

บริษทั ห้างร้าน

ส่งมอบวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ เพือใช้สนับสนุ นกระบวนการทํางานของ
โรงพยาบาล ได้แก่ อุปกรณ์ของใช้สาํ นักงาน วัสดุอปุ กรณ์สาํ หรับใช้
ในการซ่อมบํารุง

 คูค่ วามร่วมมือทีสําคัญและบทบาท:
1. สํานักงานธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี
3. สํานักงานประกันสังคม
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 บริการทีมีการจ้างเหมาจากภายนอก:
1. การสอบเทียบเครืองมือแพทย์
2. การล้างแอร์
 การมีพนั ธสัญญาในการให้บริการ:
1. การให้บริการผูป้ ว่ ยทีมีสทิ ธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. การให้บริการผูม้ ารับบริการทีใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาล ของกรมบัญชีกลาง
3. การให้บริการกลุม่ ผูป้ ระกันตน ในกองทุนประกันสังคม กับกองทุนทดแทน
4. การให้บริการผูม้ ารับบริการตามพันธสัญญาภายในจังหวัด ในกลุม่ ข้าราชการและลูกจ้างของ อบจ.
นครศรีธรรมราช
5. การให้บริการผูป้ ว่ ยตาม พรบ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
 การฝึกอบรมหรือเป็ นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม:
1. เป็ นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา พยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
2. เป็ นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. เป็ นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. เป็ นแหล่งฝึกงาน หลักสูตรบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของนักเรียนนายสิบเหล่าทหารแพทย์ โรงเรียนเสนา
รักษ์ทหารบก
5. เป็ นแหล่งฝึกระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินพยาบาลกูช้ พี จากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช
2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
 ขนาดและการเติบโตขององค์กร:
1. เริมเปิดให้บริการครังแรก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง วันที 3 มกราคม 2527
2. ขยายเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ปี 2531 – ปจั จุบนั
3. ยกระดับเป็ น โรงพยาบาลทุตยิ ภูม ิ 2.2 ปี 2550
4. ขยายอาคารทันตกรรม และเปิ ดให้บริการในปี 2553
5. ยกระดับเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ( F1 ) ปี 2555
6. ได้งบขยายอาคารผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ปี 2555
7. เปิ ดอาคารผูป้ ว่ ยพิเศษ 4 ชัน 32 ห้อง เดือนมีนาคม 2560
 ปจั จัยความสําเร็จ
o ปจั จัยความสําเร็จทีสําคัญขององค์กร (key success factor):
1. การทํางานเป็ นทีม
2. ผูบ้ ริหารมีความมุง่ มันในการพัฒนา
3. การประสานงานทีดรี ะหว่างเครือข่าย
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o การเปลียนแปลงสําคัญทีมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร:
1. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ
2. มีการทบทวนกลยุทธ์และปรับเปลียนแผนงาน เพือการพัฒนาคุณภาพ และผ่านการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ มาตรฐาน HA ปี 2558
3. ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของการบริหารงบประมาณ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
4. นโยบายการเรียนรู้ QLN โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทีสําคัญ:
1. มาตรฐานทีเกียวข้อง ได้แก่ HA & HPH , QA
2. โรงพยาบาลทีได้รบั การรับรองคุณภาพ ทีอยูใ่ กล้เคียง และมีบริบทคล้ายกัน
3. โรงพยาบาลชุมชนในระดับเดียวกัน และในพืนทีใกล้เคียง

2.4 บริ บทเชิ งกลยุทธ์ (ทีมีผลต่อความยังยืนขององค์กร)
 ปญั หาสุขภาพ
o ปญั หาสุขภาพทีสําคัญในพืนที:
โรคทีเป็ นปญั หาสําคัญในพืนที

ความสําคัญ



Trauma ได้แก่ Traumatic brain injury , Multiple trauma , Fracture

High Risk



Non Trauma ได้แก่ AMI,Stroke

1. โรคฉุกเฉิน

2. โรคเรือรัง


ได้แก่ DM,HT,COPD

High cost/High volume

3. โรคติดต่อ/โรคทางระบาดวิทยา


ได้แก่ DHF,Leptospirosis,TB

โรคติดต่อ

4. กลุม่ มารดาและทารก
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มารดา ได้แก่ Teenage pregnancy

ปญั หาสังคม

ทารก ได้แก่ Birth Asphyxia , Low Birth Weight
o ปญั หาสุขภาพทีเป็ นโอกาสพัฒนา:
1. STEMI,Stroke เพิมความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษา ระบบ fast track
2. Teenage Pregnancy สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกันการตังครรภ์ในวัยรุน่
o
1.
2.
3.
4.

โรคทีมีขอ้ จํากัดในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ:
ACS / Stroke
Multiple Trauma
กลุม่ โรคทางศัลยกรรม
โรคทีมีความยุง่ ยากซับซ้อน

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
o ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ทสํี าคัญ:
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกกลุม่ วัย
2. การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
3. การพัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
o การเปลียนแปลงสิงแวดล้อมภายนอก / นโยบาย:
1. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เกียวกับการพัฒนาคุณภาพตาม service plan
2. การจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพของ สปสช.ส่งผลให้เกิดการพัฒนา และความ
ตืนตัวในการทํางาน
3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
o ปญั หาสําคัญทีโรงพยาบาลพยายามแก้ไข:
1. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มคี วามต่อเนืองและยังยืน
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2. การเพิมประสิทธิภาพในการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ Fast track คือ STEMI , Stroke
3. ปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศให้มคี วามเชือมโยงเพือนํามาใช้ในการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง ทันเวลา
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทสํี าคัญ:
1. ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญในการพัฒนา
2. บุคลากรมีศกั ยภาพและให้ความร่วมมือ
 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
วิ สยั ทัศน์ (Vision) :
เป็ นผูน้ ําด้านบริการ ทีมงานมีความสุข ทุกภาคีร่วมใจ ประชาชนทุกวัยสุขภาพดี ภายในปี 2560
พันธกิ จ (Mission) :
1. พัฒนาระบบบริการและการดูแลรักษาให้มคี ุณภาพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และการฟืนฟูสภาพ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมผูร้ บั บริการทุกกลุม่ วัย
2. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และชุมชน
3. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีความเชียวชาญ สร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มคี ุณภาพ ได้มาตรฐาน
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แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์

1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ 1.1 ลดภาวะเสียงต่อการเกิดโรคและ 1.1 พัฒนาระบบการดูแล กลุ่มสตรี
ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ภัยสุขภาพในพืนที
และเด็กปฐมวัย
1.2 พัฒนาระบบบริการด้านทันต
สาธารณสุข
1.3 จัดโครงการรณรงค์ดา้ นการ
ส่งเสริมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
ตามกลุม่ วัย
1.4 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ
1.2 ลดอัตราปว่ ยในประชากรกลุม่
เสียง

1.5 จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและ
ปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพใน
ประชากรกลุม่ เสียง

1.3 ลดอัตราการเสียชีวติ ในกลุม่
1.6 พัฒนาระบบบริการการแพทย์
โรค STEMI , STROKE ,Traumatic ฉุ กเฉิน เพือการเข้าถึงบริการอย่าง
brain injury
รวดเร็ว
1.7 พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
STEMI,STROKE ให้ได้ตามมาตรฐาน
1.8 รณรงค์ การขับขีปลอดภัย ป้องกัน
อุบตั เิ หตุทางถนน ร่วมกับภาคี
เครือข่าย
1.4 ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ใน 1.9 พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ
ผูป้ ว่ ย DM , HT ,STROKE, COPD 1.10 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนืองให้
ได้มาตรฐาน โดยทีมสหวิชาชีพและ
ภาคีเครือข่าย
2.การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคี 2.1 ภาคีเครือข่ายสามารถดูแล
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
สุขภาพ ส่งเสริมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพได้อย่างยังยืน

2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
2.2 จัดโครงการส่งเสริมการจัดการ
สุขภาพในชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์
2.3 ขยายบริการด้านทันตสาธารณสุข
ลงสูช่ ุมชน
2.4 เฝ้าระวังการโฆษณาด้านสุขภาพ
ทีผิดกฏหมาย

3.การพัฒนาระบบบริหารบุคลากร
ให้มปี ระสิทธิภาพ

3.1 บุคลากรมีศกั ยภาพและ
สมรรถนะตามภารกิจในการ
ปฏิบตั งิ าน

3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ให้
สอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบตั งิ าน

3.2 บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และมีความสุข

3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร และพฤติกรรม
บริการทีพึงประสงค์
3.3 พัฒนาสถานทีทํางานในได้ตาม
มาตรฐาน Happy Work Place

4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ

4.1 ระบบการเงินการคลัง มี
ประสิทธิภาพ

4.1 จัดทําแผนการใช้เงินทุกประเภท
และควบคุมให้ดาํ เนินการตามแผน
4.2 กําหนดมาตรการเพิมรายได้ ลด
รายจ่าย
4.3 จัดระบบการควบคุมภายในให้ม ี
ประสิทธิภาพ

4.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที 4.4 พัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูลให้
มีประสิทธิภาพ
สมบูรณ์และเพิมรายได้ให้โรงพยาบาล
4.5 พัฒนาระบบการวิเคราะห์ตดิ ตาม
และการใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
4.3 สิงแวดล้อมได้มาตรฐาน
ปลอดภัย รับผิดชอบต่อชุมชน

4.6 พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ปี 2560ของกรม
สนับสนุ นบริการสุขภาพ
4.7 พัฒนา Green & clean hospital
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เข็มมุ่ง ปี 2560 - 2561
1. ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลากร
2. บริหารการเงินทีมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพ
2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร
 ระบบการพัฒนาคุณภาพ:
โรงพยาบาลดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ซึงได้มกี ารนําเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละเกณฑ์มาบูรณาการ
และเชือมโยงกันอย่างเป็ นระบบ ภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการทีมนํา ทีมคร่อมสายงาน และหน่วยงาน
ต่างๆ เพือลดความซําซ้อนในการทํางาน
 กระบวนการประเมินผล:
1. มีการติดตามตัวชีวัดระดับหน่วยงานทุกวันที 5 ของเดือน และระดับโรงพยาบาลทุก 6 เดือน
2. มีการติดตามตัวชีวัดทีไม่บรรลุเป้าหมาย และวางแผนในการพัฒนาต่อเนือง
 กระบวนการเรียนรูร้ ะดับองค์กร:
1. จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน การประชุม อบรม ทังภายในและภายนอกหน่วยงาน
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพโดยใช้ PDCA
2. กิจกรรมการทบทวนขณะดูแลผูป้ ว่ ย ระบบการรับส่งเวรและการ conference ภายในหน่วยงาน
กิจกรรมทบทวนคุณภาพ/ส่งเสริมความรูท้ างวิชาการ
3. กิจกรรม Grand round ,Quality round
4. การนิเทศ การสอนงานโดยหัวหน้างาน/หัวหน้าเวร/ผูช้ าํ นาญกว่า
 กระบวนการสร้างนวตกรรม:
1. จัดให้มเี วทีการนําเสนอผลงาน /นวัตกรรม ระดับทีม และระดับหน่วยงาน เพือแลกเปลียนเรียนรู้ โดย
กําหนดให้สง่ ผลงานเข้าร่วมนําเสนอทุกหน่วยงาน
2. จัดเวทีนําเสนอผลงาน แลกเปลียนเรียนรูภ้ ายในเครือข่ายโรงพยาบาล
3. ร่วมแลกเปลียนเรียนรูก้ บั เครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

25

Hospital Profile รพ.ร่ อนพิบลู ย์ พ.ศ.2560

ผลงานเด่นและความภาคภูมใิ จขององค์กร:
ลําดับที

ผลงานเด่นและความภาคภูมใิ จ

ปีทได้
ี รบั รางวัล

1.

ได้รบั รางวัลระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อันดับ 1 ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี 2552 - 2558

2.

ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเด่น ในการดําเนินโครงการโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี ขยายเครือข่ายสูช่ ุมชน จาก มูลนิธริ ณรงค์เพือการไม่สบู บุหรี

27 เมษายน 2555

3.

ได้รบั รางวัลโรงพยาบาลร่วมลดโลกร้อนระดับเขต กรมอนามัย

13 กันยายน 2555

4.

ได้รบั รางวัลชมเชยนวัตกรรมเพือการส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

23 มิถุนายน 2556

5.

ผ่านเกณฑ์ประเมิน NCD คุณภาพระดับดีเยียม ภายในจังหวัด

กรกฎาคม 2558

6.

ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ มาตรฐาน HA

ธันวาคม 2558

7.

ได้รบั เลือกในนําเสนอผลงาน NCD คุณภาพ และได้รบั รางวัลชมเชยจาก
เขตบริการสุขภาพที 11

สิงหาคม 2559

8.

เป็ นตัวแทนระดับจังหวัด โรงพยาบาลขนาดกลาง ในการนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงาน NCD PLUS ระดับเขตที จังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดลําดับ 1
ใน 2 ของเขตสุขภาพที 11 เพือคัดเลือกเป็ นตัวแทนในการนํ าเสนอผลงาน
ในระดับประเทศ

มิถุนายน 2560

9

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ

ธันวาคม 2560

10.

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีเด่น

มิถุนายน 2561
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