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I-1 การนําองคก์ร 

เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพที�สาํคญั: สมัฤทธผิล ประสทิธภิาพ วฒันธรรมองคก์ร นําดว้ยวสิยัทศัน์ 

ข้อมลู/ตวัชี�วดั  เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 

1.อตัราการรบัรูท้ศิทางการนําขององคก์ร

โดยการรบัรู ้เขา้ใจวสิยัทศัน์ ค่านิยมของ
องคก์ร 

> 80% 55.38 81.66 86.09 84.08 85.66 

2.อุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบั
ผลกระทบในชุมชน เช่น ระบบบําบดันํ�า

เสยี ระบบการจดัการขยะ  

0 ครั �ง 0 0 1 0 0 

3.อุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนดา้นธรรมาภิ
บาล 

0 ครั �ง 0 0 0 1 0 

4.อตัราสว่นทุนหมุนเวยีน ( Current 

Ratio ) 

> 1.5 1.88 1.15 2.01 1.46 1.57 

5.อตัราสว่นทุนหมุนเรว็  ( Quick Ratio ) > 1.0 1.65 0.95 1.67 1.29 1.37 

6.อตัราสว่นเงนิสดต่อหนี�สนิหมุนเวยีน ( 

Cash Ratio ) 

> 0.8 1.40 0.58 1.32 1.11 0.91 

บรบิท: โรงพยาบาลรอ่นพบิูลยบ์รหิารงานโดยคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ซึ�งประกอบดว้ยหวัหน้ากลุม่งาน
ทกุกลุม่มจีาํนวน 12 กลุม่งาน และมผีูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน  มกีารแตง่ตั �งคณะทํางานดา้นการ
พฒันาคุณภาพ ทมีต่างๆซึ�งเป็นทมีครอ่มสายงาน โดยกําหนดบทบาทหน้าที�ในการดาํเนินงานดา้นการพฒันา
คุณภาพโรงพยาบาล รวมทั �งการตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานในภาพรวมขององคก์ร 

วสิยัทศัน์:  เป็นผูนํ้าดา้นบรกิาร ทมีงานมคีวามสขุ ทุกภาครีว่มใจ ประชาชนทุกวยัสขุภาพด ีภายในปี 2560  
คา่นิยม:  มุ่งผลสมัฤทธิ � จติบรกิาร ทํางานเป็นทมี  

กระบวนการ: 
วสิยัทศัน์และคา่นยิม: 
การเปลี�ยนแปลงที�เป็นผลจากวสิยัทศัน์ขององคก์ร: 

 หลงัจากที�ไดม้ทีบทวนวสิยัทศัน์รว่มกนัโดยคณะกรรมการบรหิาร หวัหน้างาน และทมีครอ่มสายงานชุดต่างๆ   
ในปี 2558 – 2560  มกีารสาํรวจอตัราการรบัรูว้สิยัทศัน์องคก์ร ของบุคลากร พบวา่บุคลากรมกีารรบัรูว้สิยัทศัน์ 

คา่นิยมขององคก์ร และนําสูก่ารปฏบิตัไิด ้เพิ�มขึ�น 

 มกีารพฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยในทุกกลุม่วยั เพื�อการบรรลุวสิยัทศัน์ขององคก์ร  เช่น  

 การสง่เสรมิการดแูลสขุภาพชอ่งปากเพื�อแกป้ญัหาฟนันํ�านมผุ ในกลุม่วยัเดก็ และวยัเรยีน โดยการจดัทาํ
โครงการสง่เสรมิดา้นทนัตกรรมป้องกนัเชื�อมโยงทุกเครอืขา่ยทั �ง รพ.สต.และโรงเรยีน ทาํใหส้ามารถแกป้ญัหา
ฟนันํ�านมผุไดแ้ละมผีลการดาํเนินงานที�ดขี ึ�น  

 การรณรงคก์ารป้องกนัการตั �งครรภซ์ํ�าในสตรอีายุน้อยกวา่ 20 ปี โดยการใชย้าฝงัคุมกําเนิด และไดร้บัความ
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รว่มมอืจากแมว่ยัใสเป็นอยา่งด ี  

 การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

 การพฒันาระบบเครอืขา่ยการดแูลผูป้ว่ยโรคไมต่ดิต่อเรื�อรงั จนไดร้บัรางวลัผลงานดเีด่นในระดบัจงัหวดั ในปี 

2559 – 2560 และไดเ้ป็นตวัแทนของ สสจ.นครศรธีรรมราชในการนําเสนอผลงาน ระดบัโรงพยาบาลชุมชน 
ขนาดกลาง ในปี 2559- 2560  ปี 2560 ไดร้บัการคดัเลอืกในการนําเสนอผลการดาํเนินงาน NCD Plus ระดบั
ภาคใต ้ไดล้าํดบัที� 2  

 การสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในองคก์ร  โดยสนับสนุนการจดักจิกรรมเพื�อใหเ้กดิความรกัสามคัค ีและความ

ผกูพนัของบุคลากรตอ่องคก์ร เช่น กจิกรรมทําบุญตกับาตรเนื�องในวนัสาํคญัต่างๆทางพทุธศาสนา  กจิกรรม
เลี�ยงรบับุคลากรใหม ่ และเลี�ยงสง่บุคลากรที�ยา้ยไปปฏบิตังิานที�อื�น ทาํใหอ้ตัราความพงึพอใจของบุคลากรที�มี

ต่อองคก์รเพิ�มขึ�น  ตวัชี�วดัดชันีความสขุของบุคลากร ในปี 2560 เท่ากบั 64.87% 
บทบาทของผูนํ้าในการสรา้งสิ�งแวดลอ้มและบรรยากาศที�เอื�อต่อสิ�งแวดลอ้มและการพฒันาและบทเรยีนที�เกดิขึ�น: 

 มกีารสนบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรระดบัทมีครอ่มสายงานเป็นคณะกรรมการในทมีพฒันาคณุภาพชุดต่างๆ 

และดาํเนินงานโดยทมีเป็นผูข้บัเคลื�อน พบวา่ ทมีสามารถดาํเนนิงานไดโ้ดยใชม้าตรฐานเป็นตวัขบัเคลื�อน มี
การตดิตามผลการดาํเนินงานของทมี และการตรวจตดิตามจากหน่วยงานภายนอกเช่น การตรวจประเมนิ
มาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพปี 2560 ผา่นเกณฑป์ระเมนิที�คะแนนรอ้ยละ 85 

 การกําหนดนโยบายในการดาํเนินงานต่างๆตามมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น มาตรฐานสขุศกึษา  นโยบายดา้น

สิ�งแวดลอ้ม นโยบายดา้นความปลอดภยัในการดแูลผูป้ว่ย โดยผูนํ้าสงูสุดมกีารตดิตามผา่นการรายงานผลการ
ดาํเนินงานในวาระการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

 สนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดักจิกรรมของทมี เช่น การอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  การจดั
กจิกรรมเพื�อการเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดใีนองคก์ร  การปรบัปรุงสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานของบุคลากร ทํา

ใหเ้กดิผลลพัธใ์นการดาํเนินงานที�ด ี
บทบาทของผูนํ้าในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัและบทเรยีนที�เกดิขึ�น: 

 ผูนํ้าสงูสดุไดก้าํหนดนโยบายความปลอดภยัในการดแูลผูป้ว่ย มกีารแตง่ตั �งคณะกรรมการดาํเนินงานสอดคลอ้ง

กบัแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ และสง่เสรมิใหม้กีารรายงานความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ และรบัรูค้วาม
เสี�ยงผา่นการรายงานจากคณะกรรมการโดยไมต่าํหนหิรอืกลา่วโทษผูร้ายงาน 

 หวัหน้างานเป็นผูนํ้าในการทาํ morning talk เรื�องความเสี�ยงเป็นประจาํทุกเชา้ มกีาร round หน้างาน ทําใหไ้ว

ต่อการรบัรูค้วามเสี�ยงและความเสี�ยงที�อาจมคีวามรุนแรงสงูไดร้บัการป้องกนัแกไ้ขไดท้นัทว่งท ี

 สง่เสรมิใหห้น่วยงานมกีารสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงาน เช่น การสง่ต่อความเสี�ยงระหวา่งเวร ,

การทบทวนขา้งเตยีง ,Morning brief อยา่งสมํ�าเสมอ จากการปฏบิตัทิี�ผา่นมาพบวา่ บางหน่วยงานยงัมกีารทาํ
กจิกรรมการทบทวนไมต่่อเนื�อง จงึวางระบบตดิตามการทบทวนคุณภาพอยา่งสมํ�าเสมอ สง่ผลใหห้น่วยงานมี
ความเขา้ใจและมกีารทบทวนคุณภาพอยา่งตอ่เนื�อง 

การสื�อสารและจดุเน้นขององคก์ร 
จุดเน้นขององคก์ร และวธิกีารสื�อสาร เสรมิพลงั จูงใจใหนํ้าจุดเน้นดงักลา่วไปสูก่ารปฏบิตั:ิ 
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 จุดเน้นขององคก์ร   
1. ดา้นคุณภาพการดแูลผูป้ว่ย เน้นเรื�องคุณภาพและความปลอดภยั โดยใชน้โยบาย 2P  โดยไดกํ้าหนดกลุม่โรค

สาํคญัและแนวทางการเฝ้าระวงัโดยการใช ้early warning sigs เพื�อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวงัและประเมนิ
อาการผูป้ว่ย   

2. ใชน้โยบายความปลอดภยั โดยนําแนวทาง patient safety gold : SIMPLE มาทบทวนและทาํไปปฏบิตัใิน

กระบวนการดแูลผูป้ว่ย เชน่  ความปลอดภยัจากการใชย้า HAD จากการตดิตามผลการดาํเนินงาน พบวา่มกีาร
ปฏบิตัติามแนวทางที�กาํหนด สามารถป้องกนัความเสี�ยงจากการใชย้า HAD ไดร้อ้ยละ 100 

 วธิกีารสื�อสารและสรา้งแรงจูงใจในการทาํงาน  ทมีผูบ้รหิารมกีารประชุมสื�อสารนโยบาย และมอบหมายงาน 

โดยกําหนดทมีที�รบัผดิชอบ และตดิตามผลการดาํเนินงาน สรา้งแรงจงูใจโดยใชผ้ลสมัฤทธิ �ของงานเป็นเกณฑ์
ในการกําหนดการประเมนิเลื�อนขั �นเงนิเดอืน และมอบรางวลัใหผู้ท้ ี�มผีลงานเด่นในรอบปีที�ผา่นมา  

 ผูบ้รหิาร empowerment ใหท้มีนําดา้นต่างๆ รวมถงึหวัหน้างานต่างมอีาํนาจในการตดัสนิใจในการดาํเนินงาน

ที�ไดร้บัมอบหมายอยา่งเหมาะสม ทําใหส้ามารถปรบัปรุงกระบวนการและวธิกีารทาํงานที�สอดคลอ้งกบับรบิท
ของหน่วยงานนั �นๆ และสามารถเพิ�มความพงึพอใจแก่ผูม้ารบับรกิาร 

การกํากบัดแูลกจิการ 
การปรบัปรุงระบบงานที�เป็นขอ้เสนอแนะจากระบบกํากบัดแูลกจิการ: 

 มกีารทบทวนประสทิธกิารทางการเงนิการคลงั โดยนําเขา้ชี�แจงในที�ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ทุกเดอืน เพื�อมากําหนดแผน รายรบั/รายจา่ยขององคก์ร  

 มกีารมอบหมายทมีในการตรวจสอบภายใน เพื�อตรวจสอบ  ตดิตามการดาํเนินการดา้นการบรหิารการเงนิการ

คลงัใหม้คีวามโปรง่ใส และพทิกัษ์ผลประโยชน์ขององคก์ร 
การปรบัปรุงระบบการนํา และ managerial competency ของผูนํ้าที�เป็นผลจากการทบทวน: 

 สง่เสรมิใหห้น่วยงานมกีารสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  เพื�อชว่ยลดขั �นตอนในการทํางาน และเพิ�มประสทิธภิาพของ

งานเช่น การทําเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมระบบซ่อมบาํรุง  โปรแกรมการจองหอ้งประชุม 
โปรแกรมการใชร้ถราชการ เป็นตน้  

พฤตกิรรมที�ปฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม 
บทเรยีนในการตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสี�ยง/ความหว่งกงัวลของสาธารณะ: 

 จากการจดัตั �งศูนยร์บัเรื�องรอ้งเรยีน พบวา่ ในปี 2559 พบการรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัพฤตกิรรมบรกิารของบุคลากร 
ผูบ้รหิารไดส้ื�อสารและมอบนโยบายดา้นการบรกิารที�ดใีหบ้คุลาการนําไปปฏบิตั ิ โดยเน้นคุณภาพบรกิารโดยใช้

ผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง 

 กําหนดนโยบาย 2P โดยเน้นคณุภาพและความปลอดภยัในการใหบ้รกิารผูป้ว่ย มรีะบบการประกนัคุณภาพใน

การดแูลผูป้ว่ยกลุม่ตา่งๆ เน้นการป้องกนัความเสี�ยง 

 ตรวจสอบสทิธใินการรกัษาของผูป้ว่ยทุกราย และใหค้าํแนะนําที�ถูกตอ้งในการใชส้ทิธิ �ในการรกัษา จากการ

ดาํเนินงานที�ผา่นมา ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนดา้นสทิธใินการรกัษาพยาบาล 
บทเรยีนในการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 
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 จากการทบทวนคา่ใชจ้า่ยขององคก์ร พบวา่คา่ใชจ้า่ยดา้นสาธารณูปโภค เช่น คา่ไฟฟ้า และคา่นํ�าประปา มี
คา่ใชจ้า่ยสงู จงึกําหนดเป็นนโยบายในการประหยดัพลงังาน และรณรงคม์าตรการผา่นโปรแกรม HosXP  และ
ชี�แจงผลของความรว่มใหบุ้คลากรทราบ   

 มกีารทบทวนการแยกขยะ และรณรงคใ์หบุ้คลากรคดัแยกขยะอยา่งถูกตอ้ง มรีะบบการกาํจดัของเสยี เช่น ขยะ
มลูฝอยตดิเชื�อที�ครอบคลมุในเครอืขา่ยโรงพยาบาลรอ่นพบิลูย ์ มรีะบบบาํบดันํ�าเสยีที�มปีระสทิธภิาพ จากการ
ดาํเนินงานปี 2559 ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิ�งแวดลอ้มจากชุมชนใกลเ้คยีง 

บทเรยีนในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎหมาย: 

 ปฏบิตัติามขอ้บงัคบักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัอาคารอยา่งตอ่เนื�อง มกีารประสานงานกบัศูนยว์ศิวกรรม
การแพทยเ์พื�อเขา้มาตรวจสอบความปลอดภยัตามมาตรฐานเป็นประจาํทุกปี และมกีารปรบัปรุงตามคาํแนะนํา

อยา่งต่อเนื�อง  เชน่ เปลี�ยนกระเบื�องหลงัคา OPD  ปรบัปรุงฝ้าเพดานในอาคาร  ระบบระบายอากาศ  ระบบ
ซ่อมบาํรุงหมอ้แปลงไฟฟ้า  เป็นตน้  

บทเรยีนในการกํากบัดแูลเรื�องจรยิธรรม: 

 มรีะบบการรกัษาความลบัในผูป้ว่ย HIV/AIDS และ CSSD โดยมรีะบบการใหร้หสั และการควบคมุการเขา้ถงึ

ขอ้มลูโดยผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งเทา่นั �น 

 กําหนดมาตรการในการป้องกนัการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม ในเรื�อง การตดัสนิใจยุตกิารรกัษา,การรบัไว/้สง่

ต่อ , จรยิธรรมและความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบวชิาชพี (การรกัษาความลบัและสทิธผิูป้ว่ย) โดยร่วมมอืกบั
คณะกรรมการเวชระเบยีนในการกําหนดแบบบนัทกึและการเขา้ถงึขอ้มลูผูป้ว่ย จากการดําเนนิงานไมพ่บการ
รอ้งเรยีน/ฟ้องรอ้งกรณผีดิจรยิธรรม 

ผลการพฒันาที�สาํคญั: 

 พฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินครอบคลุมทุกพื�นที�ในเขตรบัผดิชอบ เพื�อเพิ�มความรวดเรว็ในการเขา้ถงึ

และเขา้รบับรกิารของผูป้ว่ยกลุม่อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

1. ผูนํ้าระดบัสงูชี�นําองคก์ร 3     สง่เสรมิการเรยีนรู ้ และทกัษะในการนําของทมีผูบ้รหิาร   

2. การสง่เสรมิผลการ
ดําเนินงานที�ด ี

3  สนบัสนุนใหห้น่วยงานเกดิการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิการ 

สรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งต่อเนื�อง 

3. การสื�อสาร ใหอ้าํนาจ
ตดัสนิใจ จงูใจ เน้นที�การ
ปฏบิตั ิ

3  เพิ�มช่องทางในการสื�อสารโดยใชเ้ทคโนโลย ี 

4. ระบบกาํกบัดแูลกจิการ 
การประเมนิผูนํ้า/ระบบ
การนํา 

3  กําหนดช่วงเวลาในการตดิตามผลการดาํเนินงาน   

5. ความรบัผดิชอบต่อ 3  กําหนดมาตรการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย และดาํเนินการ



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช (พ.ศ.2560) 

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 2006 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  5 

Version 2.1 17 มถิุนายน 2554 

สาธารณะและการ
ดําเนินงานอยา่งมี
จรยิธรรม 

อยา่งต่อเนื�อง 
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I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ ์

เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพที�สาํคญั:  

ข้อมลู/ตวัชี�วดั  เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 

1.จาํนวนตวัชี�วดัตามแผนกลยุทธ ์  29 28 32 45 60 

2.รอ้ยละของตวัชี�วดัที�บรรลุตามเป้าหมาย >80% 65.06 65.61 68.75 63.33 70.99 

บริบท:  คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลรว่มกนัจดัทําแผนกลยทุธเ์พื�อตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ

นโยบายของโรงพยาบาลโดยมเีป้าประสงคค์รอบคลมุดา้นผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร องคก์รและชุมชน      และ
สื�อสารแผนสูก่ารปฏบิตัใิหท้มีนําและบุคลากรทุกระดบันําแผนปฏบิตักิารผา่นหวัหน้างาน  และตดิตามผลการ

ดาํเนินงานโดยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
ความทา้ทายเชงิกลยุทธ:์  

 จาํนวนผูร้บับรกิาร โรค NCD มแีนวโน้มเพิ�มมากขึ�น 

 ปญัหาการตั �งครรภ์ในวยัรุน่เพิ�มมากขึ�น 

 รายรบัน้อย คา่ใชจ้า่ยสงู 
ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ:์  

 ไดร้บัความรว่มมอืจากภาคเีครอืขา่ยเป็นอยา่งด ี

 มบีุคลากรเพยีงพอ 

 บุคลากรใหค้วามรว่มมอืในการพฒันาคุณภาพ 

ปจัจยัความสาํเรจ็ที�สาํคญั:  

 ผูนํ้าระดบัสงูใหก้ารสง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันาในทุกๆดา้น 

 การทํางานเป็นทมี 

 การกําหนดเป้าหมายในการพฒันารว่มกนัของบุคลากร 

 บุคลากรทุกระดบัมสีว่นรว่มในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 

กระบวนการ: 

กระบวนการจดัทาํกลยทุธ:์ 

บทเรยีนเกี�ยวกบักระบวนการจดัทาํกลยุทธ:์ 

 มกีารทาํ SWOT analysis   กาํหนดแผนกลยทุธ ์และจดัทาํตวัชี�วดัแต่ละกลยุทธ ์โดยทมีนํา และทมีบรหิาร

โรงพยาบาลถา่ยทอดไปยงัหน่วยงานผูป้ฏบิตั ิผา่นหวัหน้าฝา่ย/หวัหน้างาน  แตข่าดการตดิตามกํากบัอยา่ง
สมํ�าเสมอ จงึมกีารมาทบทวนและกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตามตวัชี�วดัตามกลยทุธ ์ และทบทวนปรบัปรุง
แผนทุก 6 เดอืน  

บทเรยีนเกี�ยวกบัการวเิคราะหข์อ้มลูและปจัจยัสาํคญัที�มผีลต่อการกาํหนดกลยุทธ:์ 

 มกีารนําผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี ขอ้มลูการมารบับรกิารของกลุ่มผูป้ว่ย ผลการสาํรวจความตอ้งการ
ของกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�สาํคญั มาเป็นปจัจยันําเขา้ในการทําแผนกลยทุธ ์
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วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

ความทา้ทา้ย วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและกรอบ

เวลา 

ตวัชี�วดัที�ใชต้ดิตาม 

1.การพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพใหไ้ด้
มาตรฐาน ครอบคลมุ

ทุกกลุม่วยั 

1.ลดภาวะเสี�ยงต่อการเกดิ
โรคและภยัสขุภาพ 

1.ประชาชนทุกกลุม่วยั
มสีขุภาพด ีภายในปี 
2562 

1.รอ้ยละของหญงิ
ตั �งครรภไ์ดร้บัการ
ฝากครรภคุ์ณภาพ 

ครบ 5 ครั �งตาม
เกณฑ ์
2.รอ้ยละของทารก
แรกเกดินํ�าหนกัน้อย
กวา่ 2,500 กรมั 
3.รอ้ยละของเดก็ 0-

12 ปีไมม่ฟีนัผุ 
4.รอ้ยละของเดก็
นกัเรยีนเริ�มอว้น และ
อว้น 
5.อตัราป่วยโรค 

เบาหวานรายใหม ่
6.อตัราป่วย โรค 
ความดนัโลหติสงู 
รายใหม ่
7.รอ้ยละของผูส้งูอายุ 

ที�มพีฤตกิรรมสขุภาพ 
ที�พงึประสงค ์
8. อตัราการเขา้ถงึ 
บรกิารผูป้ว่ยโรค
ซมึเศรา้ 
9. อตัราตายดว้ยโรค 

ACS  
10. อตัราตายโรค
หลอดเลอืดสมอง 
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ความทา้ทา้ย วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและกรอบ
เวลา 

ตวัชี�วดัที�ใชต้ดิตาม 

2.การสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของ ภาคี
เครอืขา่ย ในการ
จดัการสขุภาพ 

2.ภาคเีครอืขา่ยสามารถดูแล
สขุภาพ สง่เสรมิป้องกนัโรค
และภยัสขุภาพไดอ้ยา่งยั �งยนื 

2.ภาคเีครอืขา่ยทุกภาค
สว่น มกีจิกรรมสง่เสรมิ
สขุภาพประชาชน เพื�อ
ลดภาวะเสี�ยงตอ่การ

เกดิโรค DM, HT, 
Stroke , ACS  

1.ระดบัความสาํเรจ็
ในการดาํเนนิงาน
ศูนยเ์ดก็เลก็คุณภาพ 
2.รอ้ยละของตําบล

จดัการสขุภาพ แบบ 
บรูณาการ 

3.การพฒันาระบบ
บรหิารบุคลากรใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

3.1บุคลากรมศีกัยภาพ มี
สมรรถนะที�เหมาะสมตาม
ภารกจิ  

3.2บุคลากรมคีณุธรรม
จรยิธรรม และมคีวามสขุ 

1.บุคลากรทุกระดบั 
ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพ และ

สมรรถนะ ตามเกณฑ ์
มาตรฐาน  
2.บุคลากรทพีฤตกิรรม 
บรกิารที�ด ี
3.บุคลากรมคีวามพงึ

พอใจ และมคีวามสขุใน
การทํางาน 

1.รอ้ยละของบุคลากร
ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพตามภารกจิ 

10วนั/คน/ปี 
2.อุบตักิารณ์ขอ้
รอ้งเรยีนดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม 
และพฤตกิรรมบรกิาร 

3.ดชันีความสขุ ของ
บุคลากร 

4.การพฒันาระบบ
บรหิารจดัการองคก์ร 

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4.1 ระบบการเงนิการคลงั ม ี
ประสทิธภิาพ 

1.ไม่เกดิภาวะวกิฤต ิ
ทางการเงนิ 

1.ระดบัความสาํเรจ็ 
ของการเพิ�ม

ประสทิธภิาพการ
บรหิารการเงนิการ
คลงั สามารถควบคุม
ปญัหาทางการเงนิ 
ระดบั7 ของหน่วย
บรกิาร  
2.อตัรารายรบั ต่อ 
รายจา่ย 

 4.2 มรีะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที�มปีระสทิธภิาพ 

2.ระบบขอ้มลู
สารสนเทศ มคีณุภาพ 

นําไปใชป้ระโยชน์ได ้

1.อตัราความสมบูรณ์
ของเวชระเบยีน

ผูป้ว่ยนอก 
2.อตัราความสมบูรณ์
ของเวชระเบยีนปว่ย
ใน 
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ความทา้ทา้ย วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและกรอบ
เวลา 

ตวัชี�วดัที�ใชต้ดิตาม 

  
 
4.3 สิ�งแวดลอ้มไดม้าตรฐาน 
ปลอดภยั รบัผดิชอบต่อ

ชุมชน 

 
 
1.มรีะบบจดัการ อาคาร
สถานที�และสิ�งแวดลอ้ม

ในการดแูลผูป้ว่ยที� ได้
มาตรฐาน 

3.ความสมบูรณ์ของ
การสง่ออก 43 แฟ้ม 
1.ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานระบบ

บรกิารสขุภาพ 
กระทรวงสาธารณสขุ 
2.ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 
Green&Clean 
hospital  

3.อุบตักิารณ์ขอ้
รอ้งเรยีนดา้นอาคาร
สถานที� และ
สิ�งแวดลอ้ม จาก
บุคลากร และชุมชน 

 
การถ่ายทอดกลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ
บทเรยีนในการนําประเดน็ที�ทา้ทาย/ยาก ไปสูก่ารปฏบิตั:ิ 

 การสง่เสรมิการใชก้ารใชอ้งคค์วามรูใ้นการโรคและภยัสขุภาพ พบปญัหา Teenage pregnancy เป็นสิ�งที�

ป้องกนัไดย้าก ตอ้งอาศยัความรว่มมอืกนัทุกภาคสว่น  โดยจดัโครงการใหค้วามรูเ้รื�องเพศสมัพนัธแ์ละทอ้งไม่
พรอ้มโดยจดัในโครงการ To be No.one ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาครอบคลุม ทั �งอาํเภอ ไดร้บัความรว่มมอืจาก
โรงเรยีนรอ้ยละ 100  

 ปรบัเปลี�ยนกลยทุธใ์นการดาํเนินงาน โดยเน้นเรื�องการป้องกนัการตั �งครรภซํ์�าในกลุม่แมว่ยัใส โดยรณรงคก์าร

ฝงัยาคุมกําเนิด จากการดาํเนินงานไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งด ี
 
บทเรยีนในการสรา้งความยั �งยนืของการพฒันา: 

 ปี 2559 ยงัขาดการสรุปผลสมัฤทธิ �การดาํเนนิงานในแต่ละโครงการ  จงึมกีารประชุมทบทวนรว่มกนักบัทมี

ผูร้บัผดิชอบโครงการตา่งๆ ใหม้กีารสรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการ เพื�อนํามาวเิคราะหป์รบัปรุงในปีตอ่ไป 
บทเรยีนในการจดัการทรพัยากรบุคคลเพื�อปฏบิตัติามกลยุทธ:์ 

 มกีารมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบแผนปฏบิตักิาร ตวัชี�วดัระดบัหน่วยงาน ระดบัโรงพยาบาลที�ชดัเจน กําลงั

ดาํเนินการปรบัระบบการประเมนิการพจิารณาการเลื�อนขั �นเงนิเดอืนตามผลงานเพื�อสรา้งขวญักาํลงัใจแก่ผู้
ปฏบิตั ิ
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บทเรยีนในการจดัการทรพัยากรอื�นๆ เพื�อปฏบิตัติามกลยุทธ:์ 

 การจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงานตามกลยุทธม์กีารทบทวนรว่มกนัเพื�อใหม้กีารใชง้บประมาณอยา่ง

คุม้คา่เนื�องจากพบวา่แผนการดาํเนินงานโครงการบางโครงการมกีารใชง้บประมาณเกนิความจาํเป็นและ
ผลลพัธย์งัไมไ่ดต้ามเป้าหมาย 

 

บทเรยีนในการตดิตามความกา้วหน้า: 

 การมอบหมายทมีที�รบัผดิชอบตดิตาม ทบทวนตวัชี�วดัตามแผนกลยุทธ ์อยา่งสมํ�าเสมอทาํใหไ้ดร้บัรู้

ความกา้วหน้าในการดาํเนินงาน และไดว้เิคราะหแ์นวโน้ม เพื�อนํามาพฒันาและปรบัปรุงแผนปฏบิตักิารเพื�อให้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 
การคาดการณ์และเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน 
บทเรยีนในการตอบสนองต่อผลการดาํเนินการที�ไมเ่ป็นไปตามที�คาดการณ์: 

 มกีารนําตวัชี�วดัที�ไมไ่ดต้ามเป้าหมายมาทบทวนรว่มกนั และปรบัปรุงแผนการดําเนนิงานโดยกําหนดใหม้กีาร
วเิคราะหแ์นวโน้มของผลลพัธเ์ป้าหมาย 

ผลการพฒันาที�สาํคญั: 

 พฒันาระบบการตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน / ตวัชี�วดัโดยใช ้IT 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

6. กระบวนการจดัทาํกลยทุธแ์ละการ
วเิคราะหข์อ้มลู 

3  ทบทวนแผนรว่มกบัเครอืขา่ยสขุภาพอาํเภอ 

7. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ี�ตอบสนอง

ความทา้ทายและครอบคลมุ HP 

3  วเิคราะหค์วามทา้ทายขององคก์รใหค้รอบคลุมรอบ
ดา้น และพฒันาระบบการบรหิารจดัการอยา่ง
ครอบคลุม 

8. การถ่ายทอดกลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ 3  ประชุมชี�แจงแผนและจดัทาํแผนปฏบิตักิารโดยให้

ทมีผูป้ฏบิตัเิขา้มามสีว่นรว่ม 

9. การวางแผนและจดัสรรทรพัยากร 3  วเิคราะหภ์าระงานตามที�ปฏบิตัจิรงิเพื�อวาง
แผนการจดัอตัรากําลงัที�เหมาะสม 

10. การคาดการณ์ การวดัผล และตดิตาม
ความกา้วหน้า 

3  จดัเวทใีหม้กีารนําเสนอผลการดาํเนินงานและ
วเิคราะหแ์นวโน้มตวัชี�วดัทุก 3 เดอืน 
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I-3 การมุ่งเน้นผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 

เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพที�สาํคญั: ความพงึพอใจ  

ข้อมลู/ตวัชี�วดั1 เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 

1.ความพงึพอใจโดยรวมของผูป้ว่ยนอก >85% 84.2 84.07 95.65 81.48 81.34 

2.ความพงึพอใจโดยรวมของผูป้ว่ยใน >85% 84.76 83.78 86.66 89.80 88.75 

3.ความพงึพอใจต่อบรกิารอุบตัเิหตุฉุกเฉนิ >85% 83.2 83.2 78.74 68.62 73.93 

4.ความพงึพอใจต่อบรกิารคลนิิกโรคไมต่ดิต่อ
เรื�อรงั 

>85% 87.06 89.52 91.82 92.12 93.2 

5.ความพงึพอใจในกลุม่ผูด้แูลและผูป้ว่ยจติ
เวช 

>85% 84 86.67 95.6 89.76 93.64 

6.ความพงึพอใจต่อบรกิารกายภาพบาํบดั >85% 89 87 86.02 92.0 93.5 

บริบท: โรงพยาบาลรอ่นพบิูลยใ์หบ้รกิารเป็นทั �งหน่วยบรกิารประจาํ และหน่วยบรกิารรบัสง่ต่อ มกีารพฒันาระบบ

บรกิารโดยยดึผูป้ว่ยเป็นศูนยก์ลาง มกีารจดัระบบบรกิารแบบ one stop service ในกลุ่มผูป้ว่ย NCD,TB,จติเวช
,และคลนิิกฟ้าหลงัฝนสาํหรบับรกิารผูป้ว่ย HIV/AIDS นอกจากนี�ยงัมกีารจดับรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทย และ
กายภาพบาํบดัเพื�อสง่เสรมิทางเลอืกดา้นการรกัษาใหก้บัผูร้บับรกิาร และมกีารจดัระบบการบรกิารดา้นการ

รกัษาพยาบาลโดยมกีารสง่ตอ่ขอ้มลูประสานเชื�อมโยงกบั รพ.สต.ในเครอืขา่ย 
 
สว่นการตลาดที�สาํคญั:  ประชากรทุกสทิธิ �ที�เขา้รบับรกิารในโรงพยาบาล 
 
กลุม่ผูร้บับรกิารที�สาํคญั (ระบคุวามตอ้งการสาํคญัของผูร้บับรกิารแตล่ะกลุม่ในวงเลบ็):  

 ผูป้ว่ย OPD ( บรกิารที�รวดเรว็ รอไมน่าน ) 

 ผูป้ว่ย IPD ( ไมแ่ออดั บรกิารด ีสะอาด พดูจาไพเราะ ) 

 ผูป้ว่ยฉุกเฉิน ( ไดร้บัการดแูลอยา่งรวดเรว็ ) 

 กลุม่ขา้ราชการ ( ไมต่อ้งสาํรองจา่ย ตอ้งการเขา้หอ้งพเิศษโดยไมต่อ้งรอควิ ) 

 กลุม่ผูพ้กิาร ( ความชว่ยเหลอืดา้ยกายอุปกรณ์ ) 

 กลุม่ผูป้ว่ย HIV ( ความเป็นสดัสว่นในการใหบ้รกิาร การปกปิดขอ้มลู ) 
 
ผูร้บัผลงานอื�นๆ (และความตอ้งการสาํคญั): 

 รพ.สต. (การประสานขอ้มลู และการประสานงานที�สะดวก รวดเรว็) 

                                            

1 ระบุตวัชี�วดัเกี�ยวกบัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของผูร้บัผลงานกลุม่ต่างๆ จาํแนกเป็นผูป้ว่ยนอก ผูป้ว่ยใน และตาม
ความตอ้งการที�สาํคญัของผูร้บัผลงาน 
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 โรงพยาบาลรบัสง่ตอ่ (การดแูลก่อนสง่ต่อ และการประสานงานที�เหมาะสม) 

 บรษิทั/หา้งรา้น/ผูร้บัเหมา (การเบกิจา่ยเงนิตรงตามกําหนด) 

 สถาบนัการศกึษา/โรงเรยีน (ความรว่มมอืทางดา้นวชิาการ การฝึกอบรม ศกึษาดงูานของนกัเรยีน) 

 ตํารวจ (การประสานงานที�ด ีและการอาํนวยความสะดวกดา้นคด)ี 

 อสม ( ตอ้งการสนบัสนุนอุปกรณ์ในการทาํงาน เช่น เครื�องวดัความดนั เครื�องตรวจนํ�าตาลในเลอืดใหม้ี

เพยีงพอ ) 
 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี: 

 สปสช. 

 สสจ. 

 กรมบญัชกีลาง 

 สาํนกังานประกนัสงัคม 

 บรษิทัผูป้ระสบภยัจากรถ 

 
กลุม่ผูป้ว่ยที�มคีวามสาํคญั: 

1. Trauma ไดแ้ก่ ผูป้ว่ยอบุตัเิหตุบาดเจบ็ที�ศรีษะ และกระดกูหกั 
2. Non Trauma ไดแ้ก่ Acute MI,Stroke,DM,HT 

3. กลุม่แมแ่ละเดก็ ไดแ้ก่ ภาวะตกเลอืดหลงัคลอด  ทารกคลอดแรกเกดินํ�าหนกัน้อย 
4. โรคระบาดในพื�นที� ไดแ้ก่ ไขเ้ลอืดออก , TB 

 

กระบวนการ: 

ความรูเ้กี�ยวกบัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน 
วธิกีารรบัฟงัขอ้คดิเหน็และความตอ้งการ: 

 ตดิตูร้บัฟงัความคดิเหน็ครอบคลุมทุกพื�นที�บรกิาร โดยมกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบในการเปิดตูทุ้กวนัในเวลา

ราชการ ขอ้รอ้งเรยีนผา่นตูแ้สดงความคดิเหน็สว่นใหญ่เป็นเรื�องรอ้งเรยีนดา้นพฤตกิรรมบรกิาร  มกีารชี�แจงให้
ผูเ้กี�ยวขอ้งรบัทราบและปรบัปรุง พรอ้มทั �งกําหนดเป็นตวัชี�วดัของโรงพยาบาล  ปี 2560 พบวา่ขอ้รอ้งเรยีนดา้น

พฤตกิรรมบรกิารมจีาํนวนลดลง  

 จากสอบถามความพงึพอใจจากผูร้บับรกิาร โดยวธิสีุม่ทุก 6 เดอืน ความคดิเหน็ผา่นแบบสาํรวจความพงึพอใจ
สว่นใหญ่เป็นเรื�องสิ�งแวดลอ้มเรื�องความแออดั ความสะอาดของหอ้งนํ�าหอ้งสว้ม  มกีารปรบัปรุงโดยการเพิ�ม
รอบในการเขา้ดูแล และปรบัปรุงตามมาตรฐาน HAS ปี 2560 พบขอ้รอ้งเรยีนลดลง 

วธิกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน: 

 จดัระบบบรกิารดา่นหน้า โดยเพิ�มจดุพยาบาลคดักรอง Smart Screening เพื�อคอยดแูล อาํนวยความสะดวก

ใหก้บัผูม้ารบับรกิารทุกระดบั 
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 มกีารปรบัระบบบรกิารในคลนิิก NCD โดย จดักลุม่ self help group  เพื�อใหผู้ป้ว่ยมสีว่นรว่มในการดแูลตนเอง 

 ปรบัปรุงระบบบรกิาร  ช่องทางการเขา้ถงึที�สะดวกรวดเรว็ 

การสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน 
การสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน:  

 สนบัสนุนบุคลากรในการไปรว่มกจิกรรมรว่มองคก์รภายนอก เช่น ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานแขง่ขนักฬีา ทั �ง

ในระดบัโรงเรยีน  เทศบาล และจงัหวดั  

 ใหส้ทิธิ �ในการเขา้รบับรกิารหอ้งพเิศษกบั อสม.โดยจา่ยคา่หอ้งครึ�งราคา  

 มกีารใหข้อ้มลูผูป้ว่ย/ผูร้บับรกิารทุกแผนก และมกีจิกรรมการแลกเปลี�ยนเรยีนรูใ้นขณะรอรบับรกิาร เชน่ OPD มี
กจิกรรมการใหส้ขุศกึษาดา้นโภชนาการ การออกกาํลงักาย การใชแ้นวทางการแพทยแ์ผนไทยและแพทย์
ทางเลอืกโดยนกัโภชนาการ นกักายภาพบําบดั และแพทยแ์ผนไทย ในตอนเขา้ขณะรอแพทย ์

 มกีารทบทวนรว่มกนักบัผูป้ว่ยและญาตใินการวางแผนการรกัษากรณทีี�ตอ้งตดัสนิใจยตุกิารรกัษา และกรณตีอ้ง
สง่ไปรกัษาตอ่โรงพยาบาลที�มศีกัยภาพสงูกว่า  

ช่องทางการคน้หาขอ้มลู:  

 โรงพยาบาลมชี่องทางการคน้หาขอ้มลูในช่องทางที�หลากหลาย เช่น ตูแ้สดงความคดิเหน็ ผา่นแบบสอบถาม 
ผา่นการสมัภาษณ์จากผูร้บับรกิารโดยตรง กจิกรรม quality round โดยทมีพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล และจาก
การทบทวนเวชระเบยีน เพื�อนํามาปรบัปรุงระบบงานและระบบบรกิาร เชน่ การปรบัปรุงพื�นที�เสี�ยงต่อการพลดั

ตกหกลม้ สิ�งแวดลอ้ม ระบบระบายอากาศ การทบทวนเวชระเบยีน  (การเฝ้าระวงัความเสี�ยงทางคลนิิก  ระบบ
การบนัทกึเวชระเบยีนและการพทิกัษ์สทิธิ �) 

ช่องทางการเขา้รบับรกิาร:  

 เปิดระบบการรบัปรกึษาทางโทรศพัทต์ลอด 24 ชั �วโมงในคลนิิก NCD  งานฝากครรภ์และหอ้งคลอด  งานผูป้ว่ย

ใน  

 แผนกอุบตัเิหตุฉุกเฉิน  และงานบรกิาร EMS เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั �วโมง โดยโทรศพัทส์ายตรง 075-449111 

สามารถออกใหบ้รกิารผูป้ว่ยไดภ้ายใน 5 นาทหีลงัรบัแจง้เหตุ 

 ระบบการปรกึษาผา่นโทรศพัท ์ระหวา่ง รพ.สต.กบัแพทยเ์วรหอ้งฉุกเฉนิ 
ช่องทางการรอ้งเรยีน: 

 รอ้งเรยีนดว้ยวาจาโดยตรงกบัผูอ้าํนวยการ หวัหน้าพยาบาล  

 ผา่นตูแ้สดงความคดิเหน็ 

 มศีนูยร์บัเรื�องรอ้งเรยีนเปิดบรกิารในวนัราชการ 

 ทางจดหมาย และผา่นสื�อ เชน่ กระดานสนทนาของโรงพยาบาล และสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

 ผา่น web site ของโรงพยาบาล 

 

ผลการวเิคราะหล์กัษณะของคํารอ้งเรยีนและแนวโน้ม: 
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 คาํรอ้งเรยีนดา้นพฤตกิรรมบรกิาร  
จากการทบทวนพบวา่ มขีอ้รอ้งเรยีนเรื�องการพดูจาไมไ่พเราะจากแพทยแ์ละพยาบาล และการเฉยเมยไมเ่อาใจ
ใส ่ มกีารชี�แจงขอ้มลูกลบัไปยงัผูเ้กี�ยวขอ้งโดยตรงกรณทีี�คาํรอ้งเรยีนมกีารระบุตวับุคคล ปี 2557 – 2560 ขอ้
รอ้งเรยีนดา้นพฤตกิรรมบรกิารมแีนวโน้มลดลง  

 คาํรอ้งเรยีนดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและการพทิกัษ์สทิธิ � 

จากการรวบรวมขอ้มลู ไมพ่บคาํรอ้งเรยีนดา้นการละเมดิสทิธิ �ผูป้ว่ย แตท่มีผูบ้รหิารไดเ้หน็ความสาํคญัและ
สง่เสรมิให ้  บุคลาการปฏบิตัติามแนวทางการพทิกัษ์สทิธผิูป้ว่ยอยา่งต่อเนื�อง และการปฏบิตัติาม     จรยิธรรม

วชิาชพีอยา่งเครง่ครดั  
คาํรอ้งเรยีนดา้นอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม 

 คาํรอ้งเรยีนเรื�องความแออดัในแผนกผูป้ว่ยใน  

มปีญัหาโดยการจดัโซนรบัผูป้ว่ย และอธบิายใหก้บัผูร้บับรกิารทราบทุกครั �ง  ปี 2559 ดาํเนินการก่อสรา้ง
อาคารรบัผูป้ว่ยพเิศษ ตกึ 4 ชั �น และสามารถเปิดใหบ้รกิารผูป้ว่ยไดใ้นเดอืน เมษายน 2560 ทาํใหค้วามพงึ
พอใจดา้นอาคารสถานที�เพิ�มขึ�น 

ขอ้มลูแสดงประสทิธภิาพในการจดัการกบัคาํรอ้งเรยีน:  

 มกีารกําหนดแนวทางในการจดัการขอ้รอ้งเรยีน และแผนดาํเนินการจดัการขอ้รอ้งเรยีนโดยมอบหมาย
ผูร้บัผดิชอบชดัเจน ผลการดาํเนินงาน สามารถตองสนองและจดัการขอ้รอ้งเรยีนไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด  

 
การประเมนิความพงึพอใจ 
ความครอบคลุมในการรบั prompt actionable feedback:  

 รบัการสะทอ้นขอ้มลูผา่นเวทกีารประชุมอสม.ผูนํ้าหมูบ่า้น และอปท.ทุกครั �งที�มกีารประชุม ซึ�งผลลพัธด์า้น
พฤตกิรรมบรกิาร และระบบบรกิารในภาพรวมเป็นไปในทศิทางที�ดขี ึ�น  

 ปี 2559 ผลการประเมนิความพงึพอใจของแผนก OPD รอ้ยละ    

 
การเปลี�ยนแปลงและนวตักรรมที�แสดงวา่องคก์รมกีารมุง่เน้นผูป้ว่ย / ผูร้บัผลงานมากขึ�น: 

 จดัระบบบรกิาร one stop service ในกลุม่ผูป้ว่ย NCD / จติเวช / TB / HIV โดยกําหนดวนัที�ใหบ้รกิารและใช้

ระบบนดัในการดแูลผูป้ว่ยกลุ่มดงักลา่ว เพื�อใหเ้กดิความสะดวกในการเขา้รบับรกิาร   

 จดัระบบหอ้งใหค้าํปรกึษาดา้นสขุภาพแก่ผูม้ารบับรกิาร เพื�ออาํนวยความสะดวก  และใหค้าํปรกึษาแนะนําใน

กลุม่ผูป้ว่ยที�ไดร้บัการประเมนิความเสี�ยงโรคซมึเศรา้โดยใชข้อ้คําถาม 2Q /9Q / ผูม้ารบับรกิารใหค้าํปรกึษา
ก่อนตรวจเลอืด HIV เป็นตน้  

 
สทิธผิูป้ว่ย 
บทเรยีนในการสรา้งความตระหนกัใหแ้กบุ่คลากร:  

 เน้นดา้นพฤตกิรรมบรกิาร เนื�องจากพบวา่ยงัมขีอ้รอ้งเรยีนจากผูร้บับรกิาร ซึ�งบุคลากรสว่นใหญ่มพีฤตกิรรม
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บรกิารที�ด ีการแต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ 

 บุคลากรใหค้วามสาํคญัในเรื�องของการป้องกนัการเปิดเผยความลบัของผูป้ว่ย โดยมกีารปฏบิตันิามแนวทางที�

กําหนดไว ้จากการเกบ็ขอ้มลูไมพ่บวา่มขีอ้รอ้งเรยีนเรื�องการเปิดเผยความลบัของผูป้ว่ย 
 
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยที�เป็นประเดน็สาํคญัของ รพ.:  

 การรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร โดยเฉพาะผูต้ดิเชื�อ HIV โดยใชร้หสัเฉพาะ และการกําหนดสทิธิ �ใน
การเขา้ถงึขอ้มลูของผูป้ว่ย พบวา่มกีารปฏบิตัติามแนวทางที�กาํหนดไว ้100% ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนเรื�องการ

เปิดเผยความลบัผูป้ว่ย 
 
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยระยะสดุทา้ย:  

 มกีารจดัหอ้งสาํหรบัดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยสาํหรบัดแูลผูป้ว่ย  และสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามความเชื�อของ

ผูป้ว่ยและญาต ิโดยการสอบถามถงึความตอ้งการของผูป้ว่ย และการจดัการสิ�งที�ยงัคา้งคาใจรว่มกนัระหวา่
ผูป้ว่ยและญาต ิพบวา่ผูป้ว่ยและญาตมิคีวามพงึพอใจ  

บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยที�ชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้(เดก็ ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร):  

 ระบบงานผูป้ว่ยนอกจดัควิตรวจสาํหรบัผูป้ว่ยเดก็ ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร และใหค้วิดว่นในเดก็เลก็เพื�อป้องการ
การตดิเชื�อ 

 จดัสิ�งอาํนวยความสะดวก เช่นรถเขน็นั �ง ปรบัพื�นที�ทางลาด และหอ้งนํ�าเพื�อความสะดวกในการใชบ้รกิาร 

 สาํรวจและขึ�นทะเบยีนคนพกิารในพื�นที� และประสานองคก์รภายนอกในการขอสนบัสนุนอุปกรณ์เพื�อเพิ�ม

คุณภาพชวีติคนพกิาร  โดยมขีอ้มูลสถานการณ์การคนพกิาร  ของอาํเภอรอ่นพบิูลย ์ ตั �งแต ่1ตุลาคม 2554 – 
22 กนัยายน 2560 

จาํนวน 1,420 ราย  ดงัตาราง  

ประเภท
การ

พกิาร 

ทางการ
มองเหน็ 

การไดย้นิ หรอื
การสื�อ

ความหมาย 

ทางการ
เคลื�อนไหว 

ทางจติใจและ
พฤตกิรรม หรอื 

ออทสิตกิ 

ทาง
สตปิญัญา 

ทางการ
เรยีนรู ้

พกิาร
มากกวา่ 1 
ประเภท 

จาํนวน
(ราย) 

92 362 694 136 96 37 3 

ไดด้แูลชว่ยเหลอืโดย 
- ศูนยเ์ดก็พกิาร ม.15 ต.รอ่นพบิูลย ์มผีูร้บับรกิาร 14 ราย ไดร้บัความช่วยเหลอืจากทมีนกักายภาพบาํบดั

และภาคเีครอืขา่ยโดยจดักจิกรรมกลุม่เดก็พกิารและผูด้แูลทุกวนัพุธที� 2 ของเดอืน 
- จดัทมีในการออกใหบ้รกิารในชุมชนเพื�อฟื�นฟูสภาพโดยมนีกักายภาพบําบดัออกไปดแูลและบาํบดัใน รพ.

สต.ใกลบ้า้นโดยใชง้บ อบต. ปี 2557-2560  เปิดศูนยเ์ดก็พกิาร สระพงั มผีูร้บับรกิาร  3 ราย ไดร้บัการดแูล
จนสามารถเขา้โรงเรยีนคนพกิารได ้ 

- สนบัสนุนกายอปุกรณ์ โดยการใหย้มืทั �งหมด 31 รายการ ไดแ้ก่ ไมค้ํ�ายนั จาํนวน 19 คู ่ walker จาํนวน 11 
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ชิ�น และ รถเขน็ จาํนวน 1 คนั  
 
 

บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยที�ตอ้งแยกหรอืผกูยดึ:  

 จดัทําแนวปฏบิตัใินการแยกผูป้ว่ย และจดัสถานที�ไวเ้หมาะสมตามหลกัในการป้องกนัการแพรก่ระจายเชื�อ ก่อน

แยกผูป้ว่ยมกีารใหข้อ้มลู ความจาํเป็นในการแยกผูป้ว่ยและญาตกิ่อนทุกครั �ง  

 มรีะบบในการประเมนิความเสี�ยงต่อการพลดัตกในผูป้ว่ยทุกราย ผูป้ว่ยที�ตอ้งผูกยดึมกีารชี�แจงใหญ้าตทิราบก่อน

ทุกครั �ง และดดัแปลงอุปกรณ์ที�ใชใ้นการผกูยดึใหม้คีวามสะดวก และปลอดภยัมากขึ�น ไมพ่บอุบตักิารณ์ผูป้ว่ย
ไดร้บับาดเจบ็จากการผกูยดึ  

ผลการพฒันาที�สาํคญั: 

การปรบัปรุงการรบัฟงั สรา้งความสมัพนัธ ์ตดิต่อ ประเมนิความพงึพอใจ ตดิตามขอ้มลูป้อนกลบั 

 ปรบัวธิกีารประเมนิความพงึพอใจโดยแยกตามกลุม่ผูม้ารบับรกิาร เพื�อตอบสนองความตอ้งการไดต้รงประเดน็ 

การปรบัปรุงเกี�ยวกบัการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย 

 มแีนวทางปฏบิตัใินการพทิกัษ์สทิธิ �ผูป้ว่ยแตล่ะกลุม่  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

11. การรบัฟงั/เรยีนรูค้วาม

ตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูร้บับรกิารแตล่ะกลุม่ 

3  ปรบัระบบการรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนผา่น web site  

12. การสรา้งความสมัพนัธ ์ชอ่ง
ทางการตดิตอ่ การจดัการคาํ

รอ้งเรยีน 

3  ระบบการจดัการคาํรอ้งเรยีนที�มปีระสทิธภิาพ 

13. การประเมนิความพงึพอใจ 
การรบัขอ้มลูป้อนกลบั การ
นํามาปรบัปรุง 

3  ปรบัรปูแบบในการประเมนิความพงึพอใจ 

14. การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย
โดยทั �วไป 

3  ปรบัปรุงแนวทางในการใหข้อ้มลูที�จาํเป็นในกลุม่ผูป้ว่ย และ
ผูร้บับรกิารแต่ละกลุม่  

15. การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยที�ม ี
ความตอ้งการเฉพาะ (เดก็ ผู้
พกิาร ผูส้งูอาย ุการแยก/ผกู
ยดึ) 

3  ระบบการดแูลในกลุ่มผูป้ว่ยเดก็ ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ   

 ทบทวนแนวทางในการแยกผูป้ว่ยและการผกูยดึ 
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I-4 การวดั วิเคราะห ์performance ขององคก์ร และการจดัการความรู ้

เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพที�สาํคญั:  

ตวัชี�วดั เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 

1.จาํนวนครั �งในการเกดิ systems down  < 5 ครั �ง/ปี NA NA 3 ครั �ง 3 ครั �ง 1 ครั �ง 

2.Information systems response time (sec) < 15 sec 10 10 10 10 10 

3.ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร IT สารสนเทศ > รอ้ยละ 85 82.21 85.65 96.52 92.78 97.63 

4.ความทนัเวลาในการตอบสนองความตอ้งการ
ขอ้มลู 

> รอ้ยละ 90 90 85 95 96.65 97.21 

5.ความสมบูรณ์ของการสง่ออกขอ้มลู 43 แฟ้ม > รอ้ยละ 95 87.2 91.1 99.4 99.5 100 

บริบท:  การวดั วเิคราะห ์ performance ขององคก์ร และการจดัการความรู ้เพื�อตอบสนองยทุธศาสตรข์อง

โรงพยาบาล  ที�กาํหนดกลยุทธใ์หม้กีารพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งต่อเนื�อง ทั �งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ขอ้มลูสารสนเทศ มกีารใชโ้ปรแกรมHosXP ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ย มคีณะกรรมการสารสนเทศ ในการตรวจสอบ
แกไ้ขเพื�อความถูกตอ้งในการบนัทกึขอ้มลู และการนําขอ้มลูมาวเิคราะหม์าใชใ้นการพฒันาระบบการทาํงาน สว่น
การจดัการความรู ้  เน้นการพฒันาการจดัเกบ็ รวบรวมความรู ้การแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้และการสรา้งนวตักรรม ช่วย
ในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�น 
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ:์ 

กระบวนการ:   

การวดัผลงาน 
กลุม่ตวัชี�วดัที�ม ีalignment ทั �วทั �งองคก์ร:  

ดา้นคุณภาพการบรกิาร   

ทมีนํามกีารเยี�ยมหน่วยงานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อสื�อสารใหบ้คุลากรทุกคนเขา้ใจถงึเร ื�องวฒันธรรมความปลอดภยั 
รวมทั �งชว่ยแกไ้ขปญัหาอุปสรรคใหแ้ก่เจา้หน้าที�ผูป้ฏบิตังิาน 

 ความพงึพอใจของผูป้ว่ยนอก/ผูป้ว่ยใน 

 ความสมบูรณ์ของการสง่ออกขอ้มลู 43 แฟ้ม 

ดา้นการเงนิ  เน้นเพิ�มรายได ้ลดรายจา่ย 

    1.ระดบัความสาํเรจ็ของการเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิการคลงั สามารถควบคุมปญัหาทางการเงนิ

ระดบั 7 ของหน่วยบรกิาร 

    2.อตัรารายรบัตอ่รายจา่ย 

ดา้นบุคลากร 

    1.จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและพฤตกิรรมบรกิาร 
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     2. รอ้ยละของบุคลากรที�ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามภารกจิ 10 วนั/คน/ปี 

     3.ดชันีความสขุของบุคลากร 
 

ตวัอยา่งการตดัสนิใจ/นวตักรรมที�เป็นผลจากการตดิตามตวัชี�วดั: 

     1.เนื�องจากการตดิตามตวัชี�วดัของคณะกรรมการสารสนเทศ ไมส่ามารถทําอยา่งสมํ�าเสมอ  จงึพฒันาโปรแกรม
ตดิตามตวัชี�วดัทาง website  เพื�อผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัสิามารถตดิตามตวัชี�วดัที�สาํคญัของโรงพยาบาลเป็นระยะ
อยา่งต่อเนื�อง โดยปรบัปรุงขอ้มลู อยา่งน้อย 3 เดอืนครั �ง   

 2.พฒันาระบบการลงบนัทกึขอ้มลูผูป้ว่ย NCD ทาํให ้ปี 2560 มผีลการดาํเนินงานไดเ้ป็นลาํดบัที� 1 ใน

โรงพยาบาลขนาดกลางในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 
ขอ้มลู performance ขององคก์รที�มกีารเปรยีบเทยีบกบัองคก์รภายนอก: 

 การพฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน มกีารนําเสนอผลงานและการประเมนิในระดบัจงัหวดัในปี  2559-2560 

ไดล้าํดบัที� 1 ของโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดั และเป็นตวัแทนโรงพยาบาลชุมชนเพื�อคดัเลอืกเขา้นําเสนอ
ผลงานระดบัเขต   

 

การวเิคราะห ์ทบทวน และปรบัปรุง performance ขององคก์ร 
ประเดน็สาํคญัที�ไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู performance ขององคก์รในรอบปีที�ผา่นมา:  

 การพฒันาคุณภาพระบบงาน การจดัทาํโครงการ ตวัชี�วดับางตวัยงัไมส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์และวสิยัทศัน์

ขององคก์ร ทมีจงึไดม้กีารทบทวนรว่มกนัในดา้นการจดัทําแผนปฏบิตักิาร แผนงาน/โครงการ และกําหนด
ตวัชี�วดัรว่มกนัโดยมกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบ 

 
ลาํดบัความสาํคญัเพื�อการปรบัปรุง performance ขององคก์ร: 

 การพฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยกลุม่โรคสาํคญัของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู กลา้มเนื�อ

หวัใจขาดเลอืด และโรคหลอดเลอืดสมอง 

 พฒันาคุณภาพระบบบรกิารผูป้ว่ยเพื�อเพิ�มความพงึพอใจ และความปลอดภยั 
 

 
 
 
การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 
IT module ที�มใีชง้านอยูใ่นปจัจุบนั: 

 มกีารนําโปรแกรม HosXP มาใชใ้นโรงพยาบาลตั �งแตปี่ 2550 ซึ�งสามารถอาํนวยความสะดวกในการลงบนัทกึ
ขอ้มลูของผูร้บับรกิาร  
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 ระบบ internet และ intranet 
 
IT module ที�กําลงัพฒันาหรอืมแีผนที�จะพฒันาในอนาคต: 

 มแีผนพฒันา DATA center ระดบัอาํเภอ  
 
ความพรอ้มใชง้านต่อเนื�องในภาวะฉุกเฉิน: 

 มรีะบบไฟฟ้าสาํรอง สามารถจา่ยไฟทดแทนไดภ้ายใน  7 วนิาท ี

 ระบบ server ไฟฟ้าสาํรองสามารถใชง้านไดต้อ่เนื�องมากกวา่ 30 นาท ี

 กรณอีคัคภียั,นํ�าท่วม สามารถเคลื�อนยา้ย NAS storage ไดท้นัท ี

 
การจดัการความรูข้ององคก์ร 
การจดักจิกรรมการจดัการความรู:้ 

 หน่วยงานยอ่ย จดัประชุมประจาํเดอืน มกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูด้า้นวชิาการที�ไดไ้ปอบรมจากหน่วยงานภายนอก
อยา่งสมํ�าเสมอ  

การนําความรูม้าออกแบบระบบงาน/สรา้งนวตกรรม: 

 จากการทบทวนเรื�องการควบคุมอณุหภูมริา่งกายของทารกแรกเกดิ พบปญัหาอุณหภูมกิายตํ�าในระหวา่สง่ต่อ 

จงึมกีารทาํนวตักรรม อบอุ่นกายภายใตเ้สื�อ โดยดดัแปลงผา้ห่อตวัทารกเพื�อควบคมุอณุหภูม ิผลลพัธพ์บวา่ 
สามารถควบคุมอณุหภูมกิายทารกใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  ปี 2557-2560 มทีารกที�ตอ้งสง่ตอ่ไปยงั
โรงพยาบาลศนูย ์จาํนวน 32 ราย สามารถควบคุมอุณหภูมริา่งกายได ้รอ้ยละ 100 

 นําแนวคดิ LEAN มาออกแบบระบบการเปา่ลมไล่หยดนํ�าในสายออกซเิจนก่อนนําไปทาํใหป้ราศจากเชื�อ โดย

ประดษิฐน์วตักรรม มอืเสยีบ เหยยีบลมไล ่สายแหง้ไว โดยการนําวสัดุเหลอืใชม้าดดัแปลง สามารถลดระยะเวลา 
ในการทํางานได ้50% 

คุณภาพของขอ้มลู สารสนเทศ ความรู ้
บทเรยีนในการจดัการความมั �นคงปลอดภยัระบบสารสนเทศ: 

 ทมีสารสนเทศกําหนดแนวทางในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู โดย หอ้ง server แยกไวเ้ฉพาะและ

กําหนดสทิธใินการเขา้ถงึ และแกไ้ขขอ้มลูในโปรแกรมโดยใชร้หสัผา่นเฉพาะผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งเท่านั �น 

 ผูใ้ชโ้ปรแกรม มรีหสัเฉพาะบุคคลในการลงบนัทกึขอ้มลู และจํากดัสทิธกิารเขา้ถงึเฉพาะในสว่น/งานที�เกี�ยวขอ้ง

เท่านั �น จากการปฏบิตังิานที�ผา่นมา พบวา่ผูใ้ชง้านบนัทกึขอ้มลูโดยใชร้หสัผูอ้ ื�นที�เปิดคา้งไว ้จงึไดก้ําหนดเวลา
ในการออกจากระบบหลงัจากที�ไมใ่ชง้านทุก 15 นาท ี

 มกีาร update โปรมแกรม HOSxP เป็นระยะเวลาสมํ�าเสมอทุกปี และสาํรองขอ้มลูตลอดเวลา 

ผลการพฒันาที�สาํคญั: 

การปรบัปรุงระบบการวดั performance ขององคก์ร: 
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 การกําหนดผูร้บัผดิชอบตวัชี�วดัแตล่ะตวั เพื�อตดิตามอยา่งสมํ�าเสมอ 
การปรบัปรุงการจดัการความรู ้

 จดัเวทนํีาเสนอผลงานในระดบัเครอืขา่ย ปีละ 1 ครั �ง ปี 2560 มผีลงานวชิาการ / CQI / นวตักรรม เพื�อนําเสมอ

ทั �งหมด 15 เรื�อง 
การปรบัปรุงความมั �นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 มกีารกําหนดรหสัในการเขา้ถงึขอ้มลู และกาํหนดสทิธกิารบนัทกึขอ้มูลผูป้ว่ยผา่นโปรแกรม HOSxP และตั �งเวลา

ออกจากโปรแกรมหลงัจากไมไ่ดใ้ชง้านทุก 15 นาท ี
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

16. ระบบการวดัผลการดาํเนินงาน 3  ปรบัปรุงตวัชี�วดัตาม critical success factor ของทั �ง
องคก์รใหส้อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั 

17. การวเิคราะหข์อ้มลู และการทบทวนผล
การดาํเนินงาน 

3  นําผลการวเิคราะหแ์ละทบทวนผลงานมาปรบัปรุง

ระบบงาน/นโยบายสาํคญั ใหค้รอบคลมุ สอดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธ ์

18. การจดัการสารสนเทศ 3  พฒันาโปรแกรมในการบนัทกึขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชง้านใหเ้หมาะสมตามตวัชี�วดัที�ตอ้งการ 

19. การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3  นําขอ้กาํหนดของระบบบรหิารความมั �นคงปลอดภยั
สารสนเทศมาปฏบิตั ิ

20. การจดัการความรู ้ 3  สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมในระบบงาน และนําความรูท้ ี�
เกี�ยวขอ้งมาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ ์
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I-5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล 

เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพที�สาํคญั:  

ข้อมลู/ตวัชี�วดั เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 

1.ความพงึพอใจของบุคลากร รอ้ยละ 80 60.27 78.56 78.96 76.88 77.56 

2.ความผกูพนัตอ่องคก์ร รอ้ยละ 80 75.55 76.72 86.28 86.72 86.78 

3.อตัราการคงอยู/่ลาออกของบุคลากร <3 % 3.04 1.79 5.08 1.74 3.91 

4.รอ้ยละของบุคลากรไดร้บัการตรวจสขุภาพประจาํปี รอ้ยละ 
100 

96.96 85.58 96.55 91.44 95.60 

5.รอ้ยละของบุคลากรที�มคีา่ BMI น้อยกวา่ 23 รอ้ยละ 50 54.71 56.31 76.79 50.74 53.40 

6.จาํนวนบุคลากรที�ไดร้บัอุบตัเิหตุสมัผสัเลอืด สารคดั

หลั �ง 

0 1 2 4 2 1 

7.จาํนวนบุคลากรที�ตดิเชื�อวณัโรครายใหม ่ 0 0 0 0 0 0 

บริบท:  คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคลโรงพยาบาลรอ่นพบิูลย ์ประกอบดว้ยหวัหน้ากลุม่งานทุกกลุม่งาน

โดยมแีพทยเ์ป็นประธาน และหวัหน้าฝา่ยบรหิารงานทั �วไปเป็นเลขานุการ มบีทบาทหน้าที�ในการจดัทําแผนพฒันา
บุคลากรใหส้อดคลอ้งเหมาะสมและสามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รและ
ผูร้บับรกิาร และบุคลากรมคีวามสขุในการทํางาน 

กระบวนการ: 

การเพิ�มคณุคา่บุคลากร 
บทเรยีนในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื�อใหบุ้คลากรที�มผีลงานที�ด:ี 

 สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพในบุคลากรทุกระดบั เพื�อใหบุ้คลากรมสีมรรถนะที�เหมาะสมในงานที�รบัผดิชอบ โดย 
1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหมทุ่กรายที�รบัเขา้ทาํงานโดยทมี 
2. การปฐมนิเทศหน้างาน 

3. การจดัอบรมวชิาการและสง่เสรมิใหไ้ดร้บัการอบรมทั �งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
4. จดักจิกรรมการนําเสนอผลงานเดน่ประจาํปี 

 สรา้งขวญักําลงัใจและสง่เสรมิบรรยากาศที�ด ี

1. การยกยอ่งเชดิชูบุคลากรที�มผีลงานที�ด ี
2. จดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ์ที�ดใีนองคก์ร เชน่ กจิกรรมกฬีาส ีกจิกรรมปีใหม ่ กจิกรรม 5ส big cleaning 

day 
3. จดัสรรบา้นพกัอาศยัใหบุ้คลากรที�มคีวามจาํเป็นและไมส่ะดวกในการเดนิทางมาปฏบิตัหิน้าที�ยามวกิาล เชน่ 

แพทย ์พยาบาล และบุคลากรอื�นที�ปฏบิตังิานเวรผลดั เพื�อความสะดวกและปลอดภยั 

4. จดังบสวสัดกิารในการดแูลเมื�อเจบ็ปว่ยสาํหรบับุคลากรและญาตสิายตรง และในกรณเีสยีชวีติจดั พวงหรดี
และเงนิทําบุญ 1,000 บาท พรอ้มรว่มเป็นเจา้ภาพสวดพระอภธิรรม 1 ครั �ง 
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บทเรยีนในการใช ้performance management system: 

 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรปีละ 2 ครั �งตามเกณฑพ์จิารณาการเลื�อนขั �นเงนิเดอืน ปี 2560 ได้

กําหนดเกณฑใ์นการพจิารณาโดยการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และการประเมนิผลสมัฤทธิ �ของงานที�ไดร้บั
มอบหมาย รวมถงึการประเมนิสมรรถนะรายบุคคลมาประกอบการพจิารณาเพื�อเลื�อนขั �นเงนิเดอืน  

การพฒันาบุคลากรและผูนํ้า 

learning need ที�สาํคญัของบุคลากรกลุม่ต่างๆ และวธิกีารพฒันา/เรยีนรูท้ี�จดัให:้ 

กลุม่บุคลากร Learning need ที�สาํคญั วธิกีารพฒันา/เรยีนรู ้

คณะกรรมการ

บรกิาร/ทมีนํา 

-การพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐาน HA 

-อบรมหลกัสตูร HA จดัโดย สรพ. 

-แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนัในระดบัจงัหวดั  จดั
โดย สสจ. 

หวัหน้าฝา่ย/หวัหน้า
งาน 

-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัตน้ 
-หลกัสตูรผูบ้รหิารทางการ
พยาบาล 

-การพฒันาคุณภาพ หวัหน้าพา
ทาํ 

-สง่เขา้รบัการอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 
-แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งหน่วยงาน และ
โรงพยาบาลอื�นในระดบัจงัหวดั 

แพทย ์ทนัตแพทย์
เภสชักร พยาบาล 

-ตามงานหลกัที�รบัผดิชอบในแต่
ละหน่วยงาน 
-การช่วยฟื�นคนืชพี 
-การอา่น EKG  
-ทกัษะในการปฏบิตักิจิกรรม
ทางการพยาบาล 

-สง่เขา้อบรมกบัหน่วยงาน/โรงพยาบาล/สถาบนั
ที�จดัอบรม 
-จดัอบรมภายในโดยเชญิวทิยากรจาก
โรงพยาบาลมหาราช นครศรธีรรมราช 
-Bed side review ,กจิกรรมการเรยีนรูใ้นขณะ
ปฏบิตังิาน 

 
บทเรยีนในการกําหนด leaning need (รวมทั �งการเชื�อมโยงกบัขอ้มูลผลการดแูลผูป้ว่ย):  

 จดัทําแผนการพฒันาบุคลากรที�ชดัเจน โดยการสาํรวจความตอ้งการในการอบรมและพจิารณาความเชื�อมโยงใน

งานที�ไดร้บัมอบหมาย/ job description และความตอ้งการขององคก์ร  

 มกีารจดักจิกรรมการแลกเปลี�ยนเรยีนรูใ้นระดบัเครอืขา่ย เรื�องการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน ความดนัโลหติสงู เพื�อ

ขบัเคลื�อนระบบสขุภาพอาํเภอ  
 
การปรบัระบบการพฒันาและเรยีนรูส้าํหรบับุคลากรใหม้คีวามสมดุลยิ�งขึ�น (จุดใดที�ไดร้บัความสาํคญัมากขึ�น):  

 งาน ER เน้นการทบทวนความรูท้างวชิาการ การใชเ้ครื�องมอืที�ทนัสมยั  และแนวทางการปฏบิตังิานใหม้คีวาม

ทนัสมยัมากขึ�นในการดแูลผูป้ว่ย fast track  

 งานหอ้งคลอด สง่บุคลากรเขา้รบัการอบรม NCPR และการทาํคลอดรกแบบ Active Management โดยรว่มกบั

โรงพยาบาลมหาราช นครศรธีรรมราช ครอบคลุมบุคลากร 100%  
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บทเรยีนเกี�ยวกบัการประเมนิผลการพฒันาและเรยีนรู:้  

 การทบทวนรว่มกนักบัทมีครอ่มสายงาน สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาระบบงานและเชื�อมความสมัพนัธร์ะหวา่ง

หน่วยงาน เช่น การทบทวนระบบการดแูลผูป้ว่ย STEMI ทาํใหม้รีะบบในการเชื�อมโยงลงสูชุ่มชนโดยทมี HHC 
เพื�อการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัใหก้บัผูป้ว่ยที�มภีาวะเสี�ยงสามารถเขา้ใจ และรบัรูช้่องทางในการขอ/เขา้รบับรกิาร 

 การเพิ�มชอ่งทางในการคน้หาความรูผ้า่น internet และในระบบ HosXP ทาํใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถงึ

แหลง่ขอ้มลูทางวชิาการไดส้ะดวก และรวดเรว็ 
 

ความผกูพนัของบุคลากร 
การศกึษาปจัจยัที�มผีลตอ่ความผกูพนั/ความพงึพอใจของบุคลากร และผลการศกึษา:  

 ปจัจยัที�มผีลต่อความพงึพอใจของบุคลากร ไดแ้ก่ ภาระงานที�เพิ�มมากขึ�น ทาํใหบุ้คลากรมคีวามเหนื�อยลา้ มกีาร

ทบทวนดา้นการจดัอตัรากาํลงั และการเสรมิอตัรากําลงักรณภีาระงานเกนิ ไดป้รบัเพิ�มคา่ตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ โดยเทยีบเคยีงกบัโรงพยาบาลในเครอืขา่ยจงัหวดันครศรธีรรมราช เพื�อเป็นการ
เพิ�มคุณภาพชวีติใหบุ้คลากร สง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจเพิ�มขึ�น   

บทเรยีนในการปรบัปรุงระบบงานเพื�อสรา้งความผูกพนักบับุคลากร: 

 มกีารทบทวนและปรบัระบบการบรหิารอตัรากาํลงัแบบมสีว่นรว่ม และประสานความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานใน
การจดัอตัรากาํลงัทดแทน และการใหค้วามชว่ยเหลอืในระหวา่งทมี/หน่วยงาน สง่ผลใหบุ้คลากรทุกระดบัมคีวาม

ผกูพนักนัมากขึ�น 

 จดักจิกรรมการพฒันาคุณภาพดา้นสิ�งแวดลอ้มในโรงพยาบาล โดยใหบุ้คลากรมสีว่นรว่มในการพฒันา ทาํใหม้ี

ความรูส้กึเป็นเจา้ของ และรกัองคก์ร จากการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามพบวา่ บุคลากรมคีวามรกัและผกูพนัต่อ
องคก์ร รอ้ยละ 86.78 

ขดีความสามารถและความเพยีงพอ 
ผลการประเมนิขดีความสามารถและความเพยีงพอ และการตอบสนอง:  

 การประเมนิสมรรถนะบุคลากรทุกระดบั พบวา่ บุคลากรผา่นการประเมนิตามเกณฑร์อ้ยละ 100 

 จากการวเิคราะหภ์าระงาน พบวา่ ทุกหน่วยงานมภีาระงานที�เพิ�มขึ�น โดยเฉพาะ การขาดแคลนบุคลากรทาง

การแพทย ์และพยาบาล มกีารจดัทาํแผนรว่มกบัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัดา้นความตอ้งการอตัรากาํลงั และ
จดัระบบบรหิารอตัรากําลงั และการจดัอตัรากําลงัสาํรองเพื�อเตรยีมพรอ้มกรณฉุีกเฉิน และภาระงานเกนิ 

บทเรยีนในการบรหิารและจดัระบบบุคลากรเพื�อใหง้านขององคก์รประสบความสาํเรจ็: 

 มกีารปรบัระบบการมอบหมายงาน และการจดัสรรบุคลากรไปปฏบิตังิานในตําแหน่งที�ขาด เช่น การจดัเวรเสรมิ
นอกเวลาราชการหมนุเวยีนไปช่วยงานจา่ยกลางซึ�งมบีุคลากรไมเ่พยีงพอ(บุคลากรที�เป็นกําลงัเสรมิ ไดร้บัการ

ปฐมนเิทศ และฝึกปฏบิตัจินมคีวามชํานาญ) 
การวเิคราะหก์ารเปลี�ยนแปลงความตอ้งการและการตอบสนอง: 

 จากการสาํรวจความตอ้งการของบุคลากร พบวา่บุคลากรมคีวามตอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรม เช่น การไป

ศกึษาดงูานนอกสถานที� แต่ดว้ยโรงพยาบาลประสบปญัหาดา้นการเงนิ จงึไดป้รบัรปูแบบในการทาํกจิกรรม



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช (พ.ศ.2560) 

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 2006 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  24 

Version 2.1 17 มถิุนายน 2554 

รว่มกนัภายในโรงพยาบาล เช่น กจิกรรมทําบุญปีใหม ่ การทาํบญุตกับาตรเนื�องในโอกาสวนัสาํคญัต่างๆ ซึ�ง
ไดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรทุกระดบัเป็นอยา่งด ี 

 

บรรยากาศการทํางาน 
นโยบาย บรกิาร สทิธปิระโยชน์:  

 โรงพยาบาลมนีโนบายในการจดัสถานที�ทํางานใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน Happy workplace  โดยสง่เสรมิดา้นการ

จดัสิ�งแวดลอ้ม สถานที�ทํางานใหน่้าอยู ่น่าทํางาน และสง่เสรมิดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  

 บุคลาการทุกระดบั ไดร้บัสทิธพิงึไดต้ามระเบยีบบรหิารงานบุคคล 

 
สขุภาพบุคลากร 
บทเรยีนเกี�ยวกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพของบุคลากร:  

 โรงพยาบาลมนีโยบายสง่เสรมิสขุภาพบุคลากร โดยเน้นการการสรา้งเสรมิสขุภาพและการออกกําลงักาย 

ตดิตามดชันีมวลกายประจาํเดอืน โดยการเชื�อมกบันโยบายของ สสจ.นครศรธีรรมราช  
บทเรยีนเกี�ยวกบัการป้องกนัและจดัการกบัความเสี�ยงตอ่สขุภาพ:  

 เน้นนโยบายความปลอดภยัดา้นอาชวีอนามยัใหแ้กบุ่คลากร โดยสนบัสนุนอุปกรณ์ป้องกนัในขณะปฏบิตังิาน 
เช่น 

o ระบบการป้องกนัรงัส ีเน้นการตรวจสอบตามมาตรการความปลอดภยั ซึ�งผา่นการรบัรองมาตรฐาน  
o การสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล ในขณะปฏบิตังิาน พบวา่ อตัราการใช ้PPE เหมาะสมมแีนวโน้ม

เพิ�มขึ�น  
o จากการเกบ็ขอ้มูลยงัพบปญัหา พนกังานทําความสะอาดสวมใสอุ่ปกรณ์ไมค่รบในขณะขนยา้ยขยะตดิ

เชื�อ จงึไดจ้ดัอบรมสว่นบุคคลซํ�าเพื�อใหเ้หน็ความสาํคญั 

 มกีารจดัระเบยีบรา้นคา้ แผงลอยที�เขา้มาขายอาหาร/เครื�องดื�มในโรงพยาบาล โดยการชี�แจงและขอความรว่มมอื
ในการขายเครื�องดื�มเพื�อการสง่เสรมิสขุภาพ หลกีเลี�ยงชาเยน็ กาแฟเยน็ เนื�องจากในรอบปีที�ผา่นมา พบวา่ มี

การนําเครื�องดื�มประเภทชา กาแฟ ที�มปีรมิาณนํ�าตาลสงูเขา้มาขายในโรงพยาบาล ทาํใหง้า่ยต่อการบรโิภค 

 นโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี� 100% โดยการรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายทุกวนัตอนเชา้อยา่งตอ่เนื�อง   

บทเรยีนเกี�ยวกบัการดแูลความเจบ็ปว่ยจากการทาํงาน:  

 มกีารสง่เสรมิสขุภาพบุคลากร และการจดัสถานที� ทา่ทางในการทาํงานใหถ้กูตอ้งตามหลกัอาชวีอนามยั 

บุคลากรที�มภีาวะเสี�ยงไดร้บัการตรวจสขุภาพครอบคลุมรอ้ยละ 100 เชน่ ตรวจการไดย้นิ ตรวจตา ไมพ่บ
บุคลากรที�มปีญัหาดา้นการไดย้นิ และปญัหาทางตา 

ความครอบคลุมของการใหภ้มูคิุม้กนัโรค:  

 สง่เสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัวคัซนี ไขห้วดัใหญ่ประจาํปี ครอบคลมุบุคลากรทุกระดบั รอ้ยละ 100 
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ผลการพฒันาที�สาํคญั: 

 พฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการเพื�อเลื�อนขั �นเงนิเดอืน เพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมและเพิ�มความพงึ

พอใจ 

 พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสขุ 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

21.ความผกูพนัและความพงึพอใจ 3  นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของบุคลากรในแต่ละกลุม่ 

22.ระบบคา่ตอบแทนและแรงจงู 3  สง่เสรมิการสรา้งผลงาน และสรา้งแรงจงูใจโดยการปรบั
ระบบการประเมนิ ตาม KPI 

23.ระบบพฒันาและเรยีนรูส้าํหรบับุคลากร

และผูนํ้า 
3  สง่เสรมิการเรยีนรู ้การพฒันา CQI นวตักรรม และ

สนบัสนุนการอบรมและนําเสนอผลงานในระดบัจงัหวดั 

 พฒันาผูนํ้า โดยจดัทาํแผนพฒันา และการเตรยีมความ
พรอ้มในการเขา้สูต่ําแหน่งที�สงูขึ�น 

24.การบรหิารและจดัระบบบุคลากร 3  วเิคราะหอ์ตัรากําลงั และจดัสรรอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสม

กบัภาระงาน และมกีารทบทวนอยา่งต่อเนื�อง 

25.สขุภาพของบุคลากร 3  พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลตน้แบบ และเป็นผูนํ้าใน
การสรา้งเสรมิ ปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมสขุภาพ  
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I-6 การจดัการกระบวนการ 

เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพที�สาํคญั: คุณคา่แกผู่ป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน ความสาํเรจ็ขององคก์ร การเรยีนรู ้

ข้อมลู/ตวัชี�วดั  เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 

1.รอ้ยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ�นไปไดร้บัการตรวจ    

คดักรองเบาหวาน และความดนัโลหติสงู 

รอ้ยละ 90 NA 48.65 55.02 68.69 70.12 

2.รอ้ยละของประชากรกลุม่เสี�ยงสงูโรคเบาหวานเป็น
ผูป้ว่ยเบาหวานรายใหม ่

ไมเ่กนิ 
รอ้ยละ5 

6.68 12.74 2.80 11.93 9.63 

3.รอ้ยละของประชากรกลุม่เสี�ยงสงูโรคความดนัโลหติ
สงูเป็นผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูรายใหม ่

ไมเ่กนิ 
รอ้ยละ10 

4.74 5.48 3.17 5.44 4.46 

4.รอ้ยละของผูป้ว่ยเบาหวานที�มรีะดบั HbA1C < 7 รอ้ยละ 40 51.19 55.05 57.98 75.06 67.10 

5.รอ้ยละของผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูที�ควบคุมระดบั

ความดนัโลหติได ้< 140/90 mmHg. 

รอ้ยละ 70 71.07 82.25 89.71 75.87 81.51 

6.รอ้ยละของการวนิิจฉยัและสง่ตอ่ผูป้ว่ย STEMI ได้
ภายใน 30 นาท ี

รอ้ยละ 
100 

21.42 30.30 31 47.62 18.18 

7.ผูป้ว่ยที�มภีาวะ stroke ไดร้บัการรกัษาทนั Golden 
period (จาํนวนผูป้ว่ยเขา้ FAST/จาํนวนผูป้ว่ยทั �งหมด) 

รอ้ยละ 
100 

NA NA 68 76 98 

8.รอ้ยละของการตั �งครรภ์ซํ�าในวยัรุน่ อาย ุ15-19 ปี ไมเ่กนิ 
รอ้ยละ18 

13.33 9.17 17.28 28.73 17.24 

บริบท: 

Core competency ขององค์กร: การดแูลผูป้ว่ยเบาหวานอยา่งเป็นองคร์วม  โดยการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย 

กระบวนการ: มกีารทบทวนผลการดาํเนินงาน เกบ็ขอ้มูลมาวเิคราะหแ์นวโน้ม และคน้หาโอกาสในการพฒันาอยา่ง

ต่อเนื�อง 
Core competency: 
การพฒันาหรอืเพิ�มพนู core competency ขององคก์ร: 

  ตดิตามผลการดาํเนนิงานดา้นการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โดยการทบทวนตวัชี�วดัคุณภาพทุก  

6 เดอืน เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาระบบงานอยา่งตอ่เนื�อง 

 สง่เสรมิดา้นวชิาการ โดยสนบัสนุนใหบุ้คลากรที�ปฏบิตังิานในคลนิิก NCD และใน รพ.สต.เครอืขา่ย ไดร้บัการ

อบรม case manager และ mini case manager ครอบคลุม 100% 

 จดักจิกรรมการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้และวางแผนในการดาํเนินงาน โดยมคีณะกรรมการ NCD Board และการ

จดัตั �งชมรมโดยดงึผูแ้ทนชุมชนเขา้มามสีว่นรว่ม 

 พฒันาคลนิิก NCD คุณภาพ และจดัตั �งคลนิิก DPAC ในโรงพยาบาล เพื�อสง่เสรมิดา้นการปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรม
สขุภาพ ทั �งบุคลากรและผูท้ ี�เป็นกลุม่เสี�ยง 
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การออกแบบระบบงานโดยรวม และสรา้งนวตักรรมใหก้บัระบบงานโดยใชท้รพัยากรจากภายนอก: 

 พฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ย NCD แบบครบวงจร โดยใชแ้นวทางเวชปฏบิตัขิอง สปสช. และประสานความ

รว่มมอืกงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในการจดักจิกรรมชุมชนลดเสี�ยงลดโรค และการรณรงคก์ารคดักรองภาวะ
เสี�ยงเบาหวานและความดนัโลหติสงู 

 พฒันาศกัยภาพ อสม.ใหเ้ป็นอสม.เชี�ยวชาญ เพื�อเพิ�มความครอบคลมุในการคน้หาและดแูลทั �งกลุม่เสี�ยงและ

กลุม่ปว่ย 

 พฒันาระบบ FR เพิ�มประสทิธภิาพในการดแูลผูป้ว่ยกอ่นมาถงึโรงพยาบาล โดยเฉพาะในกลุม่ระบบหวัใจและ

หลอดเลอืดสมอง 
ความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน (ยกเวน้อคัคภียั ซึ�งจะตอบใน II-3) 

ภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินที� รพ.มโีอกาสเผชญิ: 

 อุบตัเิหตุหมูจ่ากการจราจร เนื�องจากอาํเภอรอ่นพบิูลยม์ถีนนสายหลกั 403 และเชื�อมเสน้ทางจราจรไปยงัหลาย
จงัหวดั มรีถทวัรผ์า่นเสน้ทางชอ่งเขาและเกดิอบุตัเิหตุบอ่ย โรงพยาบาลมแีผนในการรองรบัอุบตัเิหตุหมูเ่ป็น
ประจาํทุกปี โดยความรว่มมอืของ สภ.รอ่นพบิูลย ์และมลูนิธอิาสากูภ้ยั และมกีารทบทวนแผนรว่มกบั สภ.รอ่น
พบิูลย ์ปีละ 1 ครั �ง   

บทเรยีนที�ไดร้บัจากการฝึกซอ้มครั �งล่าสุด และการปรบัปรุงที�เกดิขึ�น: 

 จากการซอ้มแผนรบัอบุตัเิหตุ/อุบตัภิยัหมู ่เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2558 จากการทบทวนหลงัซอ้มแผนรว่มกบัผู้

กํากบั สภ.รอ่นพบิูลยแ์ละทมีภาคเีครอืขา่ย อาสาสมคัรมูลนธิ ิ พบวา่ การเคลื�อนยา้ยผูบ้าดเจบ็และการปฐม
พยาบาล ณ จุดเกดิเหตุยงัไม่ถกูตอ้งตามมาตรฐาน  และขาดทมีสขุภาพจติเขา้มาคอยดแูลดา้นจติใจของผู้

ประสบเหตุ มกีารปรบัปรุงระบบงาน โดยจดัทมีสขุภาพจติลงใหค้วามชว่ยเหลอืและดแูลดา้นจติใจแก่ผูป้ว่ยและ
ญาต ิกรณเีกดิความสญูเสยีอวยัวะ พกิาร ตลอดจนกรณเีสยีชวีติ 

การออกแบบ จดัการ และปรบัปรุงกระบวนการทํางาน 
บทเรยีนจากการใช ้3P หรอืPDSA ในโครงการพฒันาคุณภาพและงานประจาํ: 

 ทุกหน่วยงานทบทวน service profile และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยมกีารถ่ายทอดลงสูผู่ป้ฏบิตัเิพื�อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ และมกีารทบทวนกระบวนการหลกัของแต่ละงานไดช้ดัมากขึ�น สง่ผลใหม้กีารพฒันาระบบงาน
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวสิยัทศัน์ขององคก์ร 

 หน่วยงานมคีวามเขา้ในกระบวนการพฒันาคุณภาพเพิ�มขึ�น มกีารใช ้3P ในการทบทวนผลการดาํเนินงาน และมี
กจิกรรมการทบทวนในหน่วยงานเพิ�มขึ�น 

บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA ในการบรหิารหน่วยงานเพื�อบรรลุเป้าหมาย และการตดิตามกํากบังาน
ประจาํวนั: 

 มกีารกําหนดตวัชี�วดัที�สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และมรีะบบการมอบหมายงานที�ชดัเจนมากขึ�นในการตดิตาม
กํากบั และพฒันาคุณภาพระบบงาน เช่น การสรา้งองคค์วามรูใ้หบุ้คลากรในการใช ้early warning signs เพื�อ
เฝ้าระวงัความเสี�ยงทางคลนิิก พบวา่บุคลากรสามารถปฏบิตัไิดค้รอบคลมุมากขึ�น  

 หน่วยงานมกีารทาํกจิกรรมการทบทวนคุณภาพอยา่งสมํ�าเสมอ และมกีารรายงานอบุตักิารณ์เพิ�มมากขึ�น   
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บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA กบัประเดน็เชงิกลยุทธ ์หรอืการปรบัเปลี�ยนวธิกีารจดับรกิารสขุภาพที�สาํคญั: 

 ปรบัระบบบรกิารผูป้ว่ยเบาหวาน และความดนัโลหติสงู โดยกระจายผูป้ว่ยกลบัไปรกัษาที�หน่วยบรกิารปฐมภูมิ

หลกัในเขตพื�นที� เพื�อลดความแออดัในโรงพยาบาล และลดระยะเวลาในการเดนิทางของผูป้ว่ย และจดัแพทย์
หมุนเวยีนออกตรวจแบบ extend OPD ใน PCU หลกั  

การเชื�อมโยง นวตักรรม การแลกเปลี�ยนเรยีนรู:้ 

 จดัเวทใีนการนําเสนอผลงานเดน่และนวตักรรมปีละ 1 ครั �งในภาพรวมของเครอืขา่ย ลา่สดุในเดอืนกรกฏาคม 
2560  

การพฒันาคุณภาพที�มกีารขยายผลไปใชท้ั �วทั �ง รพ.: 

 การพฒันาระบบบรหิารความเสี�ยง หน่วยงานมคีวามตื�นตวัในการคน้หาและป้องกนัความเสี�ยง และมกีาร

รายงานอบุตักิารณ์เพิ�มมากขึ�น 

 ระบบงาน IC มคีณะกรรมการเป็นตวัแทนจากทุกหน่วยงาน  

 ระบบ fast track ในการดแูลผูป้ว่ย Stroke และ STEMI 

 การเตรยีมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉินในหน่วยงาน และแนวทางในการขอความช่วยเหลอืและเคลื�อนยา้ย
ผูป้ว่ย 

ผลการพฒันาที�สาํคญั: 

 พฒันาระบบ NCD คุณภาพ ANC คุณภาพ 

 พฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออก   

 การป้องกนัการตกเลอืดหลงัคลอด 

 ระบบการดแูลผูป้ว่ย Stroke , STEMI  

 ระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

26.การกําหนดงานที�เป็นความเชี�ยวชาญ
พเิศษขององคก์รและการออกแบบระบบงาน

โดยรวม 

3  ทบทวน และปรบัปรุง core competency ขององคก์ร
ใหเ้หมาะสมตามบรบิท 

27.ความพรอ้มสาํหรบัภาวะฉุกเฉินและภยั
พบิตัติ่างๆ 

3  ทบทวนและปรบัปรุงแผนใหม้คีวามพรอ้มใชง้านอยู่
ตลอดเวลา และเพิ�มการซอ้มแผนนอกเวลาราชการ 

28.การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการ
ทาํงาน 

3  สง่เสรมิใหม้กีารสรา้งนวตักรรม ทบทวนและพฒันา
ระบบงานอยา่งต่อเนื�อง 

 


