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Hospital Profile

WHAT Hospital Profile คอืสรปุขอ้มลูส ำคัญของโรงพยำบำล แสดงใหเ้ห็นบรบิททีเ่ป็นตัวก ำหนดทศิทำงกำรท ำงำนของโรงพยำบำล

องคป์ระกอบ โดยมอีงคป์ระกอบดังนี้

(1) ขอ้มลูพืน้ฐำนขององคก์ร

1.1 ขอ้มลูท่ัวไป

1.2 อัตรำก ำลัง

1.3 อัตรำก ำลัง

1.4 ภำระงำน

1.5 โครงสรำ้งองคก์รและสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

1.6 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้องคก์รและผังอำคำรทีเ่ปิดใหบ้รกิำร

(2) ลักษณะส ำคัญขององคก์ร (ขอ้มลูส ำคัญขององคก์รเพือ่กำรขบัเคลือ่น)

WHY ควำมเขำ้ใจในโจทยข์ององคก์รหรอืควำมตอ้งกำรขององคก์ร มคีวำมส ำคัญตอ่ทมีงำนของ รพ.เองและผูเ้ยีย่มส ำรวจในกำรพจิำรณำวำ่สิง่ทีอ่งคก์รด ำเนนิกำรนัน้สอดคลอ้งกับบรบิทขององคก์รหรอืไม่

HOW แบบบนัทกึนีจั้ดท ำขึน้เพือ่ให ้รพ.สรปุขอ้มลูส ำคัญอยำ่งกระชบั และตรวจสอบควำมสมัพันธข์ององคป์ระกอบตำ่งๆ เพือ่พจิำรณำควำมสมบรูณ์และควำมเป็นเหตเุป็นผล

(1) บนัทกึขอ้มลูส ำคัญโดยสรปุใน Sheet Gen Infor, Pt Profile, Staff Profile, Workload,และ Entry

(2) ใชปุ้่ ม wrap text เพือ่ขยำยควำมสงูของ cell ใหข้อ้ควำมทัง้หมดปรำกฏใน cell

(3) ถำ้มขีอ้ควำมเป็นขอ้ยอ่ย ใหใ้ช ้Alt-Enter เพือ่ข ึน้บรรทัดใหมใ่น cell เดยีวกัน อยำ่ insert cell เพือ่บนัทกึเพิม่ ยกเวน้ผูม้คีวำมรูใ้นกำร link ขอ้มลูระหวำ่ง sheet ตอ้งกำรออกแบบบนัทกึใหส้มบรูณ์ขึน้

(4) ตรวจสอบควำมสมัพันธใ์น sheet One Page แลว้คยุกันในทมีวำ่ขอ้มลูสมบรูณ์หรอืไม ่มคีวำมสมัพันธส์อดคลอ้งเป็นเหตเุป็นผลหรอืไม่

(5) ปรับปรงุเพิม่เตมิขอ้มลูตำมผลกำรพจิำรณำของทมีน ำ (แกไ้ขไดท้กุ sheet ยกเวน้ One Page)

(6) ใชป้ระโยชนใ์นกำรพจิำรณำกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนหมวดตำ่งๆ อยำ่งเชือ่มโยงกัน

(7) ถำ้ตอ้งกำร copy ขอ้มลูไปใช ้ให ้เลอืก copy ขอ้มลูทีต่อ้งกำร และเลอืก paste โดยเลอืก paste special

(8) โรงพยำบำลจัดสง่ไฟลแ์นบเพิม่เตมิในสว่นของขอ้มลูพืน้ฐำน 1.5 โครงสรำ้งบรหิำร/โครงสรำ้งคณุภำพ/ระบบงำนส ำคัญ และรำยชือ่หน่วยงำน 1.6 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้และผังอำคำรทีเ่ปิด

ใหบ้รกิำรทัง้หมด

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 1 จาก 22
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ขอ้มลู หมายเหตุ
(ไทย) โรงพยำบำลเนนิมะปรำง

(อังกฤษ) Noenmapang Hospital

ทีอ่ยู่ 364 ม.2 ต ำเนนิมะปรำง อ.เนนิมะปรำง จ.พษิณุโลก รหัสไปรษณีย ์65190

ประเภท โรงพยำบำลชมุชน เชน่ รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ท่ัวไป, รพ.ชมุชน, คลนิกิผูป่้วยนอก

ระดบั ทตุยิภมูริะดับ F2 /ระดับพืน้ที ่2.1 เชน่ ปฐมภมู,ิ ทตุยิภมู,ิ ตตยิภมูิ

เจา้ของ/ตน้สงักดั ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดพษิณุโลก

ขออนุญำต 30

ใหบ้รกิำรจรงิ 33

อตัราการครองเตยีง 91.90

เครอืขา่ยการใหบ้รกิาร (ถา้ม)ี  - กรณีมหีลำยทีต่ัง้ หรอืมกีำรขออนุญำตตัง้สถำนพยำบำลแยกเป็นหลำยสว่น

ชือ่ นำยแพทยจ์ตพุล  ขนุมธรุส

ต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล

e-mail Figofocus@gmail.com

โทรศัพท์ 081-6044254

โทรสำร 055-399057

ปี/ชือ่ 2562 - นำยแพทยจ์ตพุล  ขนุมธรุส

ปี/ชือ่ 2561 - นำยแพทยจ์ตพุล  ขนุมธรุส

ปี/ชือ่ 2560 - นำยแพทยจ์ตพุล  ขนุมธรุส

ปี/ชือ่ 2559 - นำยแพทยจ์ตพุล  ขนุมธรุส

ปี/ชือ่ 2558 - แพทยห์ญงิเพชรประภำ  เพยีรพำนชิ

ชือ่ นำงสำวเบญจวรรณ  อนิวเิชยีร

ต ำแหน่ง พยำบำลวชิำชพีช ำนำญกำร

e-mail BENQ3P@windowslive.com

โทรศัพท์ 086-2136768

โทรสำร 055-399057

ชือ่ นำยสมหวัง  ซอ้นงำม

ต ำแหน่ง พยำบำลวชิำชพีช ำนำญกำร

e-mail somwang145593@gmail.com

โทรศัพท์ 086-9258130

โทรสำร 055-399057

ขัน้ 3 (Reacereditation 2nd)

วันหมดอำยุ 24 กรกฏำคม 2563

สาขาทีใ่หบ้รกิาร ใหบ้รกิำรสขุภำพครอบคลมุทกุดำ้น (รักษำ สง่เสรมิ ป้องกัน ฟ้ืนฟ)ู ทัง้ 4 มติิ

 ในระดับของสถำนบรกิำรปฐมภมูแิละทตุยิภมูริะดับ F2 โดยใหบ้รกิำร

1. บรกิำรเวชปฏบิัตท่ัิวไป (บรกิำรฉุกเฉนิตลอด 24 ชัว่โมง, บรกิำรผูป่้วยนอก

,บรกิำรผูป่้วยใน (ผูป่้วยทีม่ปัีญหำไมซ่ับซอ้น)

2. บรกิำรดำ้นงำนทันตกรรม  งำนเภสชักรรม งำนชนัสตูร งำน

กำยภำพบ ำบัด บรกิำรแพทยท์ำงเลอืก (แพทยแ์ผนไทย) 

3. สง่ตอ่ผูป่้วยไปยังโรงพยำบำลทีม่ศีักยภำพสงูกวำ่  

4. เป็นแมข่ำ่ยใหก้ำรสนับสนุนดำ้นวชิำกำรและเทคโนโลยดีำ้นสขุภำพแก่

บคุลำกรสำธำรณสขุและประชำชนท่ัวไป นเิทศตดิตำม ประเมนิผลในกำร

ด ำเนนิงำนของโรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล

ต ำบล  -

อ ำเภอ 60,906   คน จ ำนวน 21,572 หลังคำเรอืน 7 ต ำบล 77 หมูบ่ำ้น

จังหวัด  -

สถานะการรบัรอง

ประชากรในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ดา้นการรกัษาพยาบาล

1.เฉพำะโรงพยำบำลภำครัฐ

2.ระบจุ ำนวนประชำกร ร่วมกับหลังคำเรอืน และกำรแบง่เขตพืน้ทีต่ำมควำมเหมำะสม 

(รพช. และ รพท. ทีเ่ป็น รพ.ประจ ำอ ำเภอ ใชจ้ ำนวนประชำกรระดับอ ำเภอหรอื CUP)

1.1 ขอ้มลูท ัว่ไป

ชือ่องคก์ร

จ านวนเตยีง

ผูน้ าสงูสดุขององคก์ร

รายชือ่ผูน้ าในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา

ผูป้ระสานงาน 1

ผูป้ระสานงาน 2

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 2 จาก 22
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เขต  -

ประชากรในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ดา้นการรกัษาพยาบาล

1.เฉพำะโรงพยำบำลภำครัฐ

2.ระบจุ ำนวนประชำกร ร่วมกับหลังคำเรอืน และกำรแบง่เขตพืน้ทีต่ำมควำมเหมำะสม 

(รพช. และ รพท. ทีเ่ป็น รพ.ประจ ำอ ำเภอ ใชจ้ ำนวนประชำกรระดับอ ำเภอหรอื CUP)

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 3 จาก 22
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1 DLP DLP HT 9,510                  10,980                  11,009                    

2 HT HT DLP 9,224                  10,779                  10,870                    

3 DM DM DM 6,538                  7,191                    7,561                       

4 Dyspepsia Dyspepsia Dyspepsia 3,432                  4,319                    3,397                       

5 Dizziness Dizziness Dizziness 2,824                  3,591                    3,336                       

6 Common cold Muscle Strain Fever 2,195                  2,583                    2,046                       

7 Muscle Strain Common cold Muscle Strain 2,192                  2,305                    2,010                       

8 CKDstage3 CKDstage3 Common cold 1,669                  1,977                    1,943                       

9 OA Knee Fever CKDstage3 1,514                  1,883                    1,868                       

10 Gount OA Knee Gout 1,494                  1,725                    1,744                       

1 Pneumonia Pneumonia Pneumonia 295 308 274

2 Fever Fever Fever 197 243 204

3 COPD with AE COPD with AE AGE 149 158 153

4 Diarrhea,UTI AGE Thalassemia 124 123 143

5 CHF UTI COPD with AE 99 118 138

6 Gastritis Diarrhea Diarrhea 71 114 133

7 Bronchitis CHF Cellulitis 68 105 113

8 Infected wound Bronchitis UTI 62 104 106

9 AGE Cellulitis Influenza 61 88 79

10 Sepsis UGIH Bronchitis 53 83 78

เรยีงล าดบัตามขอ้มลูปีทีผ่า่นมาลา่สุด

1.2 สถติผิูป่้วยทีพ่บบอ่ย

จ านวนผูป่้วยขอ้มลู 3 ปียอ้นหลงั  (ถา้ม)ี

Top 10 Diagnosis (OPD)

Top 10 Diagnosis (IPD)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 4 จาก 22
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Sepsis (Sever Sepsis/Septic shoch = 70 รำย) Stroke (Stroke Fast track = 29 รำย) Traumatic brain injury (Severe head injury = 15) 181 143 175

2 Stroke (Stroke Fast track = 19 รำย) Sepsis (Sever Sepsis/Septic shoch = 51) Sepsis (Sever Sepsis/Septic shoch = 85 รำย) 113 127 156

3 Traumatic brain injury (Severe head Injury = 9) Traumatic brain injury (Severe head injury = 13) Stroke (Stroke Fast track = 64 รำย) 81 78 144

4 Dm with HypoglycemicComa/DKA/Hyperosmolar coma Dm with HypoglycemicComa/DKA/Hyperosmolar coma Dm with HypoglycemicComa/DKA/Hyperosmolar coma 30 35 41

5 COPD with Respiratery Failure STEMI COPD with Respiratery Failure 22 10 22

6 STEMI COPD with Respiratery Failure STEMI 11 8 4

7 PPH PPH PPH 3 3 1

8 Birth Asphyxia Birth Asphyxia Birth Asphyxia 1 0 1

9

10

1 มะเร็ง มะเร็ง มะเร็ง 11 7 14

2 Pneumonia COPD Pneumonia 6 6 8

3 Cirrhosis Pneumonia Cirrhosis 3 5 7

4 Sudden cardiac arrest Septic shock COPDc Asthma 2 5 6

5 UGIH Cardiac arrhgthmia Septic shock/Sepsis 2 4 5

6 Acute MI Cirrhosis CKD 1 4 3

7 Severe Sepsis AAA Sudden cardia c arrest 1 2 2

8 Sever Cheat Injury c MCA CKD MI 1 2 1

9 TB lung pleural Effusion Stroke Cerebella hemorrhaje 1 2 1

10 CKD TB UGIH 1 1 1

High Risk Patient

High Mortality Patient

Top 10 Major Operation

ไมไ่ดเ้ปิดบรกิำร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 5 จาก 22
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 6 จาก 22
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 7 จาก 22
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Full time FTE of part time Total

แพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไป 7 0 7

แพทยเ์ฉพาะทาง 0 0 0

อำยรุแพทย ์ 0 0 0

ศัลยแพทย์ 0 0 0

สตูนิรแีพทย์ 0 0 0

กมุำรแพทย์ 0 0 0

ศัลยแพทยอ์อรโ์ธปิดกิส์ 0 0 0

จักษุแพทย์ 0 0 0

โสตศอนำสกิแพทย์ 0 0 0

วสิัญญแีพทย์ 0 0 0

รังสแีพทย์ 0 0 0

พยำธแิพทย์ 0 0 0

แพทยน์ติเิวช 0 0 0

แพทยเวชศำสตรฟ้ื์นฟู 0 0 0

แพทยเ์วชปฏบิัตคิรอบครัว 0 0 0

แพทยเ์วชศำสตรฉุ์กเฉนิ 0 0 0

อืน่ๆ (ระบสุำขำเฉพำะทำง) 0 0 0

ทนัตแพทย์ 5 0 5

เภสชักร 6 0 6

พยาบาลวชิาชพี (รวมท ัง้หมด) 49 0 49

พยาบาลวชิาชพี 31 0 31

พยาบาลเฉพาะทาง 18 0 18

 - วสิัญญพียำบำล 0 0 0

 - พยำบำลเวชปฏบิัต ิ 6 0 6

 - พยำบำลควบคมุกำรตดิเชือ้ 1 0 1

 - พยำบำลไตเทยีม 0 0 0

 - พยำบำลผูป่้วยวกิฤต 0 0 0

 - พยำบำลจติเวช 2 0 2

อืน่ๆ ระบสุำขำ 0 0

 - บรหิำรพยำบำล 1 0 1

 - เวชปฏบิัตทิำงตำ 2 0 2

 - พยำบำลผูป่้วยอบุัตเิหตแุละฉุกเฉนิ 1 0 1

 - เวชปฏบิัตฉุิกเฉนิ 1 0 1

 - กำรผดงุครรภใ์นภำวะเสีย่ง 1 0 1

 - กำรดแูลแบบประคับประคอง 1 0 1

 - พยำบำลผูจั้ดกำรรำยกรณีโรคเรือ้รัง (เบำหวำน&ควำมดัน) 2 0 2

พยาบาลเทคนคิ/อนปุรญิญา 2 0 2

ผูช้ว่ยพยาบาล 0 0 0

นกักายภาพบ าบดั/กจิกรรมบ าบดั 4/0 0 36617

นกัเทคนคิการแพทย/์วทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 4/0 0 36617

นกัรงัสเีทคนคิ 1 0 1

นกัสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0

นกัสขุศกึษา 0 0 0

นกัก าหนดอาหาร/นกัโภชนาการ/โภชนากร 0/1/0 0 #VALUE!

นกัวชิาการสาธารณสขุ 7 0 7

แพทยแ์ผนไทย 3 0 3

แพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ 0 0 0

นกัจติวทิยา 1 0 1

เจา้หนา้ทีอ่ ืน่ๆ 103 0 103

193รวม

1.3 อตัราก าลงั

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 8 จาก 22
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ภาระงานผูป่้วยนอก/แพทย์

เวชปฏบิตัท่ัิวไป 0

อำยรุกรรม 59354

ศลัยกรรม 7603

สตูนิรเีวชกรรม 867

กมุำรเวชกรรม 6754

ออรโ์ธปิดกิส์ 732

จักษุ 1914

โสตศอนำสกิ 785

ทันตกรรม 10237

เวชศำสตรฟ้ื์นฟู 12805

ฉุกเฉนิ 30571

รวม 131622

ภาระงานผูป่้วยใน/แพทย์

เวชปฏบิตัท่ัิวไป

อำยรุกรรม 2885

ศลัยกรรม 370

สตูนิรเีวชกรรม 494

กมุำรเวชกรรม 719

ออรโ์ธปิดกิส์ 95

จักษุ 3

โสตศอนำสกิ 0

ทันตกรรม 2

รวม                     4,580                                11,069 

ภาระงานผูป่้วยใน/พยาบาล

เชำ้ บำ่ย ดกึ เชำ้ บำ่ย ดกึ

หอผูป่้วยท่ัวไป 4086 9972 27 5 3 2 5.40:1 9.0:1 13.50:1

หอผูป่้วยทำรกแรกเกดิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หอผูป่้วยวกิฤติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หอผูป่้วยกึง่วกิฤติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หอ้งคลอด 482 1097 3 1 1 1 3.0:1 3.0:1 3.0:1

รวม                     4,568                                11,069 

1.4 ภาระงาน

สดัสว่นผูป่้วย: RN

จ ำนวน visit ทัง้ปี

หน่วยงำน/สำขำ
จ ำนวนผูป่้วยใน 

รวมทัง้ปี

จ ำนวนวนันอน ทัง้ปี จ ำนวนผูป่้วยใน

เฉลีย่ตอ่วนั

จ ำนวน RN ทีข่ ึน้เวร

หน่วยงำน/สำขำ

หน่วยงำน/สำขำ
จ ำนวนวนันอน ทัง้ปีจ ำนวนผูป่้วยใน 

รวมทัง้ปี

จ ำนวนผูป่้วยเฉลีย่ที่

แพทยต์รวจ/ชม.
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บนัทกึขอ้มลูใน cell ทีไ่มไ่ดร้ะบายสี
ชือ่องคก์ร Organization Name โรงพยำบำลเนนิมะปรำง

ลักษณะองคก์ร Organization Characteristic โรงพยำบำลชมุชน ทตุยิภมูระดับ F2 ระดับพืน้ที ่2.1 ขนำด 30 เตยีง เปิดใหบ้รกิำรจรงิ 33 เตยีง สงักัดกระทรวงสำธำรณสขุ ตัง้อยูท่ี ่

364 ม.2 ต ำบลเนนิมะปรำง อ ำเภอเนนิมะปรำง จังหวดัพษิณุโลก หำ่งจำกอ ำเภอเมอืงพษิณุโลก 65 กโิลเมตร

บรกิำรหลัก Core Services ใหบ้รกิำรเวชปฏบิัตท่ัิวไป ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน (ผูป่้วยทีม่ปัีญหำไมซ่บัซอ้น) ผูค้ลอดบรกิำรฉุกเฉนิตลอด 24 ชัว่โมง บรกิำรดำ้นทันตก

รมม ดำ้นเภสชักรรม ดำ้นชนัสตูร ดำ้นกำยภำพบ ำบัด ดำ้นกำรแพทยท์ำงเลอืก (แพทยแ์ผนไทย) บรกิำรสง่ตอ่ผูป่้วยไปยัง

โรงพยำบำลทีม่ศีักยภำพสงูกวำ่และเป็นแมข่ำ่ยในกำรสนับสนุนดำ้นวชิำกำรและเทคโนโลยดีำ้นสขุภำพแกบ่คุลำกรสำธำรณสขุและ

ประชำชนท่ัวไป นเิทศตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนของโรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลในเครอืขำ่ย

วสิยัทัศน์ Vision เรำมุง่มั่นพัฒนำบรกิำรเชงิรกุ  สรำ้งสขุภำพตอ่เนือ่ง ปลอดภัยไดม้ำตรฐำน

พันธกจิ Mission 1. ดแูลสขุภำพแบบองคร์วม   โดยใหบ้รกิำรครอบคลมุทัง้ดำ้นรักษำพยำบำล   สง่เสรมิสขุภำพ   กำรป้องกันโรค  ฟ้ืนฟสูภำพ

และคุม้ครองผูบ้รโิภค

2. บรหิำรจัดกำรและสนับสนุนกำรจัดบรกิำรสขุภำพตำมมำตรฐำน

3. ประสำนควำมรว่มมอืกับภำคเีครอืขำ่ยสขุภำพในกำรจัดกำรระบบสขุภำพเชงิรกุทีด่ ี สอดคลอ้งกับวถิชีวีติของประชำชน

4. พัฒนำศักยภำพบคุลำกรให ้เกง่ ด ีมคีวำมสขุและปลอดภัย

คำ่นยิมหลัก Core Values SMILE - Team

S = Service mind                        ใหบ้รกิำรดว้ยใจโดยยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง

M = Management by Fact             กำรพัฒนำโดยใชข้อ้มลู

I  = Individual Commitment         แตล่ะคนมคีวำมมุง่มันในหนำ้ที่

L  = Learning Organization           เป็นองคก์รแหง่กำรเรยีนรู ้

E =  Empowerment                      เสรมิพลังใหท้กุคนพัฒนำงำน พัฒนำระบบสขุภำพ

Team   = Teamwork                    กำรท ำงำนเป็นทมี

สมรรถนะหลักขององคก์ร Core Competencies 1.พัฒนำระบบสขุภำพของประชำชนรว่มกับภำคเีครอืขำ่ยทีเ่ขม้แข็งดำ้นกำรสง่เสรมิสขุภำพ ป้องกันโรค

2.พัฒนำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง (NCD) แบบครบวงจรรว่มกับภำคเีครอืขำ่ย

3.พัฒนำคณุภำพชวีติในชมุชนอยำ่งตอ่เนือ่งโดยทมี HHC และทมีดแูลผูส้งูอำย ุเนน้กำรมกีำรสว่นรว่มของทมีสหวชิำชพีและภำคี

เครอืขำ่ยในชมุชน

4.ทมีวทิยำกรกระบวนกำรตน้แบบดำ้นกำรถำ่ยทอดควำมรูแ้บบมสีว่นรว่ม

ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ Strategic Advantages มคีวำมพรอ้มของบคุลำกรในกำรพัฒนำ ผูน้ ำมคีวำมมุง่มั่นใหค้วำมส ำคัญและสนับสนุน บคุลำกรมศีักยภำพมแีพทย ์ทันตแพทยแ์ละ

พยำบำลเฉพำะทำง โครงสรำ้งกำรบรหิำรมกีำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสนิใจ ทมีผูบ้รหิำรมแีนวทำง กำรบรหิำรจัดกำรทีช่ดัเจนไดแ้ก่ 

กำรจัดท ำแผนยทุธศำสตรโ์รงพยำบำล กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี กำรออกใหบ้รกิำร PCC ใน 2 รพ.สต. เครอืขำ่ยสขุภำพเขม้แข็ง

 ทัง้ภำครัฐ ทอ้งถิน่ และประชำชน

ควำมทำ้ทำยเชงิกลยทุธ์ Strategic Challenges 1.ปัญหำกำรเขำ้ถงึบรกิำรของผูป่้วยกลุม่วกิฤตฉุกเฉนิ ปัญหำทำรกแรกเกดิน ้ำหนักต ำ่กวำ่เกฑณ์ อัตรำกำรเสยีชวีติจำกกำรบำดเจ็บ

ทำงถนน จ ำนวนผูป่้วยเบำหวำนและควำมดันโลหติสงูมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เป็นปัญหำส ำคัญในพืน้ที่

2.พัฒนำคณุภำพบรกิำรดำ้นกำรเขำ้ถงึของผูป่้วยกลุม่โรค Fast track ใหทั้นเวลำกำรดแูลผูป่้วยกลุม่โรคเรือ้รังเพือ่ลดภำวะแทรกซอ้น 

คน้หำผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่ ผูป่้วยโรคซมึเศรำ้เขำ้ถงึบรกิำรไดค้รอบคลมุและพัฒนำกำรใชย้ำอยำ่งสมเหตสุมผล

3.ผูรั้บบรกิำรมคีวำมคำดหวงัตอ่กำรรับบรกิำรสงูมำกขึน้มคีวำมรูแ้ละสำมำรถเขำ้ถงึแหลง่เรยีนรูไ้ดห้ลำกหลำย บคุลำกรเริม่มอีำยเุฉลีย่

สงูขึน้และมพีืน้ฐำนทีแ่ตกตำ่งกัน

4.ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรงบประมำณตำมแผนกำรเงนิและกำรจัดกำรขอ้มลูภำยใตค้วำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี

2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 11 จาก 22
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โอกำสเชงิกลยทุธ์ Strategic Opportunities 1.เครอืขำ่ยสขุภำพในอ ำเภอเขม้แข็งทัง้ภำครัฐ ทอ้งถิน่และประชำชน

2.นโยบำยระดับกระทรวงสำธำรณสขุใหท้กุโรงพยำบำลผำ่นมำตรฐำน HA

3.นโยบำยระดับเขตสขุภำพที ่2 ระดับจังหวดัพษิณุโลกใหพั้ฒนำคณุภำพบรกิำร Service Plan รว่มกันในรปูเครอืขำ่ย

4.นโยบำย 2P Safety เพือ่ควำมปลอดภัยทัง้ผูรั้บและผูใ้หบ้รกิำร

5.นโยบำยดำ้น ITA ใหก้ำรบรหิำรองคก์รดว้ยหลักธรรมภบิำลโปรง่ใส

6.กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำคณุภำพกำรดแูลรักษำป้องกัน สง่เสรมิฟ้ืนฟใูนผูป่้วยกลุม่ NCD และ LTC

7.ฐำนขอ้มลูระบบสำรสนเทศมคีวำมพรอ้มใชท้ ำใหส้ำมำรถพัฒนำองคก์รภำยใตข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิ (Management by Fact) และยังมี

โอกำสในกำรพัฒนำดำ้นเทคโนโลยไีดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์ Strategic Objectives Promotion Prevention & protection Excellence Strategies 

1.พัฒนำระบบบรกิำรดำ้นสง่เสรมิ ป้องกันและคุม้ครองผูบ้รโิภคทกุลุม่วยัไดม้ำตรฐำน

2.บรูณำกำรพัฒนำระบบบรกิำรกับภำคเีครอืขำ่ยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

Service Excellence Strategies

1.พัฒนำระบบกำรเขำ้ถงึบรกิำรทำงกำรแพทยไ์ดทั้นเวลำในกลุม่โรคส ำคัญ

2.พัฒนำระบบกำรดแูลผูป่้วยกลุม่โรคเรือ้รังแบบครบวงจร

3.เพิม่ประสทิธภิำพกำรใชย้ำอยำ่งสมเหตสุมผล

People Exallence Strategies

1.พัฒนำบคุลำกรใหม้ศีักยภำพตำมมำตรฐำนวชิำชพีสอดคลอ้งกับปัญหำและกำรพัฒนำองคก์ร

2.พัฒนำดำ้นพฤตกิรรมบรกิำรใหไ้ดม้ำตรฐำน

3.สรำ้งเสรมิสขุภำพรำ่งกำย จติใจ เพิม่ควำมผำสกุและควำมผกูพันตอ่องคก์ร

Governance Excellence Strategies

1.น ำเทคโนโลย ีDigital มำปรับปรงุระบบงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ

2.เป็นโรงพยำบำลคณุธรรม จรยิธรรม ยดึหลักธรรมำภบิำลและควำมโปรง่ใส

จดุเนน้/เข็มมุง่ Key Focus Area 1. พัฒนำระบบกำรดแูลผูป่้วยโรคไมต่ดิตอ่เรือ่รังแบบครบวงจรครอบคลมุมติดิำ้นสขุภำพทัง้ 4 ดำ้นและบรูณำกำรรว่มกับภำคเีครอืขำ่ย

2. ลดกำรบำดเจ็บทำงถนนและเพิม่ประสทิธภิำพกำรเขำ้ถงึบรกิำรในผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉนิ

3. พัฒนำคณุภำพชวีติบคุลำกรอยำ่งมดีลุยภำพ (2P Safety)

4. เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรงบประมำณตำมแผนกำรเงนิอยำ่งมคีณุธรรมและโปรง่ใส

สถำนกำรณ์ดำ้นสงัคม Social Situation เป็นสงัคมชนบท ประชำกรสว่นใหญป่ระกอบอำชพีทำงกำรเกษตรประชำกรวยัท ำงำนไปท ำงำนหำรำยไดต้ำ่งพืน้ที่ เด็กสว่นใหญอ่ยู่

กับผูส้งูอำยเุกดิปัญหำดำ้นสงัคม วยัรุ่นตดิสำรเสพตดิเพิม่มำกขึน้มพีฤตกิรรมมเีพศสมัพันธก์อ่นวยัอันควร ผูส้งูอำยอุยูก่ันตำมล ำพัง

เขำ้ถงึกำรรักษำชำ้

สถำนกำรณ์ดำ้นเทคโนโลยี Technological Situation สงัคมมคีวำมเจรญิกำ้วหนำ้ดำ้นเทคโนโลยอียำ่งรวดเร็ว ประชำชนเขำ้ถงึขอ้มลูสำรสนเทศดว้ยชอ่งทำงทีห่ลำกหลำยและทันสมัย 

โดยเฉพำะสือ่โฆณำชวนเชือ่ตำ่งๆ ดำ้นผูใ้หบ้รกิำร รพ.ใชโ้ปรแกรม HOS.XP-PCU บันทกึขอ้มลูกำรใหบ้รกิำร รพ.สต.เครอืขำ่ย ใช ้

โปรแกรม HOS.XP.PCU ระบบสือ่สำรภำยนอกดว้ยระบบ Internet กำรสือ่สำรภำยในแบบ อเิล็กโทรนคิไฟล ์(FTP) มโีปรแกรมส ำเร็จรปู

ในกำรบันทกึจัดเกบ้ขอ้มลู เชน่ โปรแกรมกำรเงนิ พัสด ุโปรแกรมจัดเกบ้ลกูหนีรั้กษำพยำบำลรำยบคุคล ระบบ PACS และระบบ ก ำกับ

ตดิตำมขอ้มลู ดว้ย HDC (Health Data Center)

สถำนกำรณ์ดำ้นเศรษฐกจิ Economic Situation ประชำชนประกอบอำชพีดำ้นเกษตร รำยไดแ้ปรผันไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำด สว่นทีม่อีำชพีรับจำ้งรำยไดไ้มแ่น่นอน แตค่ำ่ครอง

ชพีสงูกวำ่เดมิ มหีนีใ้นครัวเรอืนเพิม่มำกขึน้ ประชำชนมพีฤตกิรรมบรโิภคเกนิควำมจ ำเป้นจำกกำรขยำยตัวของรำ้นสะดวกซือ้สง่ผลตอ่

กำรเป็นโรคทีเ่กดิจำกพฤตกิรรมเพิม่มำกขึน้ สถำนกำรณ์ดำ้นกำรเงนิของโรงพยำบำลอยูใ่นระดับด ีมกีำรบรหิำรและควบคมุใหเ้ป็นไป

ตำมแผนดำ้นกำรเงนิอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

สถำนกำรณ์ดำ้นสิง่แวดลอ้ม Environmental Situation ลักษณะภมูปิระเทศประมำณ 45% เป็นภเูขำมภีเูขำหนิปนูอำยกุวำ่ 300 ลำ้นปี และมถี ้ำอยูม่ำกมำยในระยะ 3-5 ปีหลังเริม่เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีรู่จั้กของบคุคลภำยนอกมำกขึน้รวมทัง้มอีตุสำหกรรมของโรงโมห่นิและเหมอืงแรท่องค ำ (ปิดกจิกำรชัว่ครำว) กอ่ใหเ้กดิ

ควำมเสีย่งตอ่สขุภำพ เสน้ทำงกำรคมนำคม สะดวก สบำย สง่ผลใหเ้กดิอบุัตเิหตจุรำจรตำมจดุตำ่งๆในชมุชน

สถำนกำรณ์ดำ้นกำรเมอืง Political Situation กำรปฏริปูระบบรำชกำร กำรปฏริปูระบบสขุภำพมนีโยบำยดำ้นสขุภำพระดับชำตแิละระดับทอ้งถิน่ทีช่ดัเจน นโยบำยดำ้นสรำ้งเสรมิ

สขุภำพไดรั้บงบประมำณสนับสนุนจำกองคก์รปกครองทอ้งถิน่ นโยบำยรักษำฟร ีนโยบำยกำรพัฒนำคณุภำพสถำนบรกิำรตำม

มำตรฐำนตำ่งๆ บำงครัง้มนีโยบำยเรง่ดว่นดำ้นสขุภำพแตไ่มอ่ยูใ่นแผนยทุธศำสตร์
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สถำนกำรณ์ดำ้นกำรแขง่ขัน Competitive Situation ประชำกรกลุม่ UC ในพืน้ทีเ่ขตรอยตอ่ใกลส้ถำนบรกิำรเครอืขำ่ยอืน่ท ำใหม้กีำรยำ้ยสทิธบิรกิำรทีส่ง่ผลตอ่คำ่เหมำจำ่ยรำยหัว และตอ้ง

ตำมจำ่ยคำ่บรกิำร เชน่ พืน้ทีร่อยตอ่ทีต่ดิกับอ ำเภอวงัทอง จ.พษิณุโลก และอ ำเภอวงัทรำยพนู จ.พจิติร ในกลุม่เบกิไดเ้ลอืกไปรับ

บรกิำรตรวจสขุภำพหรอืตรวจรักษำในสถำนบรกิำรของรัฐแหง่อืน่ตำมควำมตอ้งกำรของผูรั้บบรกิำรโดยเฉพำะในโรงพยำบำลทีม่ี

ศักยภำพมำกกวำ่และระเบยีบกำรเบกิจำ่ยเอือ้อ ำนวยโดยสำมำรถใชบ้ัตรประชำชนเพยีงบัตรเดีย่วโดยไมต่อ้งช ำระเงนิเอง

ขอ้มลูท่ัวไปดำ้นก ำลังคน Workforce Profile (ขอ้มลู 24 ก.พ. 63) มบีคุลำกรทัง้หมด 193 คน ขำ้รำชกำร 86 คน ลกูจำ้งประจ ำ 13 คน พนักงำนรำชกำร 8 คน พนักงำนกระทรวง

สำธำรณสขุ 62 คน ลกูจำ้งชัว่ครำว (นักเรยีนทนุ) 4 คน ลกูจำ้งรำยเดอืน 1 คน ลกูจำ้งรำยวนั 15 คน ลกูจำ้งแบง่ 50:50 = 4 คน ทมีสห

วชิำชพีประกอบดว้ย แพทยเ์วชปฏบิัตท่ัิวไป ทันตแพทย ์เภสชักร นักเทคนคิกำรแพทย ์พยำบำลเฉพำะทำง (สำขำเวชปฏบิัตท่ัิวไป 

เวชปฏบิัตทิำงตำ กำรพยำบำลสขุภำพจติและจติเวช กำรพยำบำลผูจั้ดกำรรำยกรณีโรคเรือ้รัง กำรพยำบำลฉุกเฉนิ กำรพยำบำล

อบุัตเิหตแุละฉุกเฉนิ บรหิำรกำรพยำบำล) พยำบำลวชิำชพี นักกำยภำพบ ำบัด นักวชิำกำรสำธำรณสขุ แพทยแ์ผนไทย นักวชิำกำร

คอมพวิเตอร ์เวชสถติ ิเป็นตน้

ปัจจัยควำมผกูพันของก ำลังคน Workforce Engagement 

Factors

มคีวำมมั่นคงและควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่งหนำ้ที่ บรรยำกำศในกำรท ำงำนและภำระงำน ไดรั้บกำรยอมรับและมคีณุคำ่ บคุลำกร

ตอ้งกำรสขุภำพด ีWorl Life Blance งำนไมห่นัก มเีวลำพักผอ่น ปลอดภัยในกำรปฏบิัตงิำน

ขอ้ก ำหนดดำ้นสขุภำพและ

ควำมปลอดภัย

Health & safety 

requirement

นโยบำย 2P Safe ty นโยบำยดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัยและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กำรหำโอกำสพัฒนำจำกำรตรวจ

สขุภำพประจ ำปีของบคุลำกร และ กำรประเมนิ Happinometer

วสัด ุเวชภัณฑ์ Supplies ยำ เวชภัณฑม์ใิชย่ำ ตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลตำมบรบิทโรงพยำบำลระดับ F2 วสัดทุำงกำรแพทย ์วสัดหุอ้งปฏบิัตกิำร วสัดสุ ำนักงำน

 งำนบำ้น งำนครัวมเีพยีงพอตอ่กำรจัดบรกิำร

อำคำรสถำนที่ Facilities มทัีง้หมด 13 อำคำรเป็นอำคำรชัน้เดยีว แบง่กำรใชง้ำนของพืน้ทีเ่ป็น 2 สว่นดังนี ้1.พืน้ทีส่ว่นใหบ้รกิำร มจี ำนวน 6 อำคำร ไดแ้ก ่1.คำร

ผูป่้วยนอก 2.อำคำรหอ้งคลอด/ฝ่ำยทันตกรรม 3.อำคำรส ำนักงำนของกลุม่งำนบรกิำรดำ้นปฐมภมูแิละองคร์วม 4.อำคำรใหบ้รกิำร

คลนิกิ NCD 5.อำคำรแพทยแ์ผนไทย 6.อำคำรผูป่้วยใน

2.พืน้ทีส่ว่นอำคำรสนับสนุนมจี ำนวน 7 อำคำรไดแ้ก ่1.อำคำรส ำนักงำนฝ่ำยบรหิำรและหอ้งประชมุ 2.อำคำรจำ่ยกลำงและโภชนำกำร 

3.อำคำรซกัฟอก 4.อำคำรคลังยำ หอ้งท ำงำน พขรและซอ่มบ ำรงุ 5.อำคำรโรงไฟฟ้ำ 6.อำคำรพัสดุ 2 อำคำร (เกำ่ + ใหม)่

เครือ่งมอืและเทคโนโลยี Equipment & technology อปุกรณ์ดำ้นกำรแพทยช์ว่ยชวีติฉุกเฉนิ , อปุกรณ์ทำงกำรแพทยส์ตูกิรรม อปุกรณ์ทำงกำรแพทยส์ ำหรับกำรผำ่ตัด อปุกรณ์ส ำหรับกำร

ตรวจรักษำท่ัวไป อปุกรณ์ชนัสตูรโรค อปุกรณ์ทำงทันตกรรม อปุกรณ์กำยภำพบ ำบัด อปุกรณ์ในหน่วยงำนจำ่ยกลำง - ซกัฟอก 

อปุกรณ์รักษำควำมปลอดภัย ดำ้นเทคโนโลย ีมเีทคโนโลยดีำ้นคอมพวิเตอร์ ดำ้นสือ่สำร ดำ้นกำรศกึษำอบรม ดำ้นประชำสมัพันธ ์และ

มรีะบบไฟฟ้ำส ำรอง 1 เครือ่งขนำด 300 KVA , หมอ้แปลงไฟฟ้ำขนำด 500 KVA 1 เครือ่ง

กฎหมำย กฎระเบยีบขอ้บังคับ Regulatory Requirement 1.รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2551

2.พระรำชบัญญัตหิลักประกันสขุภำพแหง่ชำต ิพ.ศ. 2545

3.พระรำชบัญญัตปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533

4.พระรำชบัญญัตวิตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสำท

5.พระรำชบัญญัตปิระกอบโรคศลิปะ

6.พระรำชบัญญัตฟ้ืินฟสูมรรถภำพคนพกิำร

7.พระรำชบัญญัตริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551

8.พระรำชบัญญัตผิูป้ระสบภัยจำกรถ

9.พระรำชบัญญัตกิำรแพทยฉุ์กเฉนิ พ.ศ. 2551

10.ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรพัสดปีุ พ.ศ. 2535
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ระบบงำน Work System ระบบงำนประกอบดว้ย 1.ระบบบรกิำร ไดแ้กร่ะบบบรกิำรผูป่้วยนอกแบง่เป็นแผนกตำ่งๆไดแ้กผู่ป่้วยนอกท่ัวไป ผูป่้วยนอกเฉพำะโรค 

งำนทันตกรรม งำนเภสชักรรม งำนหอ้งปฏบิัตกิำร งำนรังส ีงำนกำยภำพบ ำบัด งำนแพทยแ์ผนไทย ระบบงำนอบุัตเิหตแุละฉุกเฉนิ 

ระบบงำนผูป่้วยใน แบง่เป็น งำนผูป่้วยในและงำนหอ้งคลอด ระบบงำนบรกิำรปฐมภมูและองคร์วม 2.ระบบงำนสนับสนุน งำนประกัน

สขุภำพ งำนบรหิำรงำนท่ัวไป งำนซกัฟอกและจำ่ยกลำง งำนแผนงำน

กระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ Key Work Processes ประกอบดว้ย 1. กระบวนกำรพัฒนำระบบบรกิำรดำ้นกำรรักษำสง่เสรมิสขุภำพป้องกันโรค กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค

ตำมเข็มมุง่และปัญหำโรคทีส่ ำคัญภำยใตก้ระบวนกำรดแูลผูป่้วย

2. กระบวนกำรพัฒนำก ำลังคนใหม้ศีักยภำพตรงตำมระบบบรกิำรทีส่ ำคัญ

3. กระบวนกำรควบคมุก ำกับคณุภำพและควำมปลอดภัยทัง้ผูใ้หแ้ละผูรั้บบรกิำร (2P Safe ty)

กระบวนกำรสนับสนุนทีส่ ำคัญ Key Support Processes ประกอบดว้ย 1. กระบวนกำรจัดซือ้จัดจำ้งสนับสนุนทรัพยำกร วสัดตุำ่งๆ

2. กระบวนกำรพัฒนำอำคำรสถำนทีใ่หม้คีวำมเหมำะสมตำมระบบบรกิำรทีส่ ำคัญ

3. กระบวนกำรวำงแผนก ำลังคน

4.กระบวนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศทัง้ดำ้นกำรแพทยแ์ละอืน่ๆ

5.กระบวนกำรสรำ้งกำรมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

6.ระบบยำนพำหนะในกำรสง่ตอ้ผูป่้วย

7.ระบบกำรซอ่มบ ำรงุและดแูลรักษำ

8.ระบบเรยีกเก็บตำมจำ่ย

9.ระบบกำรจัดกำรขยะท่ัวไป/ขยะตดิเชือ้

ระบบก ำกับดแูลองคก์ร Governance System 1. รับนโยบำยจำกกระทรวงสำธำรณสขุตำมยทุธสตรข์ับเคลือ่นดว้ยกำรใชแ้ผนยทุธศำสตร์ ทัง้ 4 ยทุธศำสตร์

2. ก ำหนดวสิยัทัศน์ พันธกจิ จดุเนน้/เขม้มุง่ เพือ่บรรลเุป้ำหมำยเดยีวกันทัง้องคก์ร

3. ประกำศถำ่ยทอด วสิยัทัศน ์พันธกจิ จดุเนน้/เขม้มุง่ เพือ่บรรลเุป้ำหมำยเดยีวกันทัง้องคก์ร

4. จัดท ำแผนปฏบิัตกิำรเพือ่ตอบสนองตอ่ 4 ยทุธศำสตรข์องโรงพยำบำล

5. ตดิตำมก ำกับกำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรตำมแผนยทุธศำสตรข์องโรงพยำบำล

6. ตดิตำมกำรพัฒนำคณุภำพโรงพยำบำลเพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำทีต่อ่เนือ่ง

7. ผูบ้รหิำรมกีำรกระจำยอ ำนำจ กำรบรหิำรและกำรตัดสนิใจใหแ้กห่ัวหนำ้กลุม่งำนและหัวหนำ้งำนตำมล ำดับเพือ่ใหก้ำรบรหิำรงำน

เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

ผูป่้วยและควำมตอ้งกำร Patients & Requirements ในโรงพยำบำล : ไดรั้บกำรรักษำตำมมำตรฐำนกำรบรกิำรทีร่วดเร็วถกูตอ้งปลอดภัยไมม่ภีำวะแทรกซอ้น ไดรั้บกำรสง่ตอ่ทีเ่หมำะสม

ไดรั้บขอ้มลูและค ำแนะน ำในกำรดแูลตนเองมสีว่นรว่มในกำรตัดสนิใจรักษำไดรั้บควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรและพทัิกษ์สทิธิ

ในชมุชน : ไดรั้บกำรดแูลสง่เสรมิสขุภำพตำมกลุม่วยั ตรวจคัดกรองสขุภำพประจ ำปีตำมเกณฑ ์ไดรั้บขอ้มลูในกำรดแูลสขุภำพเพือ่

ป้องกันกำรเกดิโรคและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภำพ มคีวำมรูใ้นกำรดแูลตนเองอยำ่งตอ่เนือ่งเชือ่มโยงจำกสถำนพยำบำลสูช่มุชน

ไดรั้บขอ้มลูทีจ่ ำเป็นในกำรป้องกันโรคระบำดและโรคทีป้่องกันไดถ้ำ้เจ็บป่วยไดรั้บบรกิำรทีด่ ีรวดเร็ว อปุกรณ์พรอ้ม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 14 จาก 22
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ผูรั้บผลงำนอืน่ๆ และควำม

ตอ้งกำร

Other Customers & 

Requirements

ผูรั้บผลงำนอืน่ๆ ไดแ้ก ่เครอืขำ่ย รพ.สต.ในพืน้ที ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ส ำนักงำนประกันสขุภำพ 

โรงพยำบำลแมข่ำ่ยและโรงพยำบำลอืน่ทีม่ศีักยภำพมำกกวำ่ เป็นตน้ ควำมตอ้งกำร คอื กำรประสำนงำนทีช่ดัเจน กำรสง่ตอ่ขอ้มลูที่

ถกูตอ้ง รวดเร็ว ทันเวลำ กำรปฏบิติติำมแนวทำงทีก่ ำหนด มผีลลัพธก์ำรด ำเนนิงำนทีด่ตีำมนโยบำยปฏบิัตติำมระเบยีบขอ้ก ำหนดตำ่งๆ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและควำม

ตอ้งกำร

Stakeholders & 

Requirements

ไดแ้กช่มุชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นรำชกำร รัฐวสิำหกจิ ศนูยเ์ด็กและเอกชนอืน่ๆ ควำมตอ้งกำรคอื กำรคนืขอ้มลูส ำคัญ

ดำ้นสขุภำพในพืน้ที่ กำรประสำนงำนทีช่ดัเจน กำรสนันสนุนควำมรูแ้ละทรัพยำกรในกำรดแูลสขุภำพชมุชน และแจง้เฝ้ำระวงัโรคเพือ่

ควบคมุโรคไดอ้ยำ่งรวดเร็ว กำรบรกิำรทีไ่ดม้ำตรฐำน

ผูส้ง่มอบ Suppliers บรษัิทจัดจ ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ ์องคก์รเภสชักรรม ผูผ้ลติ/จ ำหน่ำยวสัดคุรภัุณฑส์ ำนักงำน บรษัิทพษิณุโลกออกซเิจน บรษัิทลนิเด ้

(ประเทำไทย) จ ำกัด (สง่มอบออกซเิจนเหลว) ศนูยว์ทิยำศำสตรก์ำรแพทย/์หอ้งปฏบิัตกิำรโรงพยำบำลพทุธชนิรำช (ผลกำรตรวจ

ชนัสตูรทำงหอ้งปฏบิัตกิำร) ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัพษิณุโลก/ส ำนักงำนหลักประกันสขุภำพแหง่ชำตเิขต 2 พษิณุโลก สง่มอบ

นโยบำยขอ้มลูขำ่วสำรสนับสนุนดำ้นงบประมำณและวชิำกำร ศนูยส์นับสนุนบรกิำรสขุภำพที่ 2 จ.พษิณุโลก (กำรสอบเทยีบเครือ่งมอื

แพทย)์
พันธมติรและบทบำท Partners & Roles พันธมติรทีต่กลงท ำงำนเพือ่บรรลเุป้ำประสงคร์ว่มกันไดแ้ก่ โรงพยำบำลพทุธชนิรำชพษิณุโลก สนับสนุนระบบบรกิำร ควำมรูเ้ชงิ

วชิำกำร ส ำนักงำนหลักประกันสขุภำพเขต 2 ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัพษิณุโลก สนับสนุนดำ้นกำรบรหิำรจัดกำร/ดำ้นนโยบำย 

งบประมำณ บคุลำกร ส ำนักงำนควบคมุโรคที่ 2 สนับสนุนควำมรูท้ำงวชิำกำร ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอและ รพ.สต. เครอืขำ่ย

สนับสนุนดำ้นบรกิำรครอบคลมุใน 4 มติิ

คูค่วำมรว่มมอืและบทบำท Collaborators & Roles ใหค้วำมรว่มมอืสนับสนุนหน่วยงำนในบำงกจิกรรมเป็นครัง้ครำวมเีป้ำหมำยระยะสัน้รว่มกัน ไดแ้ก ่องคก์ำรปกครองสว่นทองถิน้ วดั/

โรงเรยีนในพืน้ที ่ภำคเอกชน เครอืขำ่ยในชมุชน เชน่ อสม. ผูน้ ำทอ้งถิน่ ชมรมผูส้งูอำยุ/ผูพ้กิำร

เครอืขำ่ยบรกิำรและบทบำท Service Network & Roles ประกอบดว้ยเครอืขำ่ยระดับปฐมภมู ิไดแ้ก ่ศนูยส์ขุภำพชมุชน ต ำบลเนนิมะปรำง 1 แหง่ โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล ในพืน้ที ่11

 แหง่ เครอืขำ่ยระดับ ตตยิภมู ิไดแ้ก ่โรงพยำบำลพทุธชนิรำชพษิณุโลก และ โรงพยำบำลมหำวทิยำลัยนเรศวร บทบำทคอืประสำน

ควำมรว่มมอืในกำรใหบ้รกิำรสขุภำพของประชำชนในพืน้ที่

บรกิำรทีจ่ำ้งเหมำ Contracted Services ท ำควำมสะอำดพืน้และอำคำรภำยในโรงพยำบำล, กำรก ำจัดขยะตดิเชือ้ กำรเก็บขยะทัว้ไป กำรซอ่มบ ำรงุเครือ่งปรับอำกำศ

ควำมรว่มมอืในดำ้นกำรศกึษำ Education Affiliation รับเป็นแหลง่ฝึกงำนของนสิติแพทยจ์ำกมำหำวทิยำลัยนเรศวร และ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ หลักสตูรสำขำสำธำรณสขุศำสตรข์อง

มหำวทิยำลัยพะเยำ และ มหำวทิยำลัยรำชภัฏพบิลูสงครำมพษิณุโลก หลักสตูรทันตสำธำรณสขุศำสตร์ และหลักสตูรแพทยแ์ผน

ไทยปัณฑติ ของวทิยำลัยกำรสำธำรณสขุสรินิธร พษิณุโลก

ปัญหำสขุภำพทีส่ ำคัญ Key Health Problems 1. โรคกลุม่เสีย่งส ำคัญ  แบง่ออกเป็น Trauma : Head Injury อบุัตเิหตทุำงถนน/อบุัตเิหตท่ัุวไป

non Trauma : SIEMI , Sepsis , Stroke , ผูป่้วยเบำหวำนทีม่ภีำวะ Hyperglycemia / Hypoglycomia , ผูป่้วย COPD Acute exacerbation

2. กลุม่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง ไดแ้ก ่เบำหวำน ควำมดันโลหติสงู โรคปอดอกุกัน้เรือ้รัง โรคหอบหดื โรคไตเรือ้รัง ไขมันในเลอืดสงูและ

โรคมะเร็ง

3. โรคสง่ตอ่ : ไดแ้ก ่Appendicitis ผูป่้วยศัลยกรรมกระดกู

4. กลุม่โรคตดิตอ่ทีเ่ป็นปัญหำสำธำรณสขุของพืน้ที่ ไดแ้ก ่โรคไขเ้ลอืดออก และ วณัโรค

5. งำนอนำมัยแมแ่ละเด็ก ไดแ้ก ่ตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น ทำรกแรกเกดิน ้ำหนักนอ้ยกวำ่ 2,500 กรัม และทำรกตำยในครรถ์

6. กลุม่ผูป่้วยทีต่อ้งไดรั้บกำรเยีย่มบำ้น ไดแ้ก ่ผูป่้วยทีเ่ขำ้เกณฑเ์ยีย่มบำ้น IMC และ Palliative Care

7. ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ดือ้ยำและผูป่้วยทีม่โีอกำสแพรก่ระจำยเชือ้สูผู่อ้ ืน่

8. กลุม่ทีเ่กดิโรคจำกำรประกอบอำชพีและสิง่แวดลอ้ม

9. กลุม่ผูป่้วยทีม่ปัีญหำดำ้นสขุภำพจติ
สำขำกำรใหบ้รกิำรเฉพำะทำงที่

ส ำคัญ

Key Service Specialties  -

คณุลักษณะของบรกิำรสขุภำพ Health Service Offering 1.ครอบคลมุทกุพืน้ทีโ่ดยเชือ่มโยงกำรใหบ้รกิำรสขุภำพรว่มกับ รพ.สต. เครอืขำ่ย

2.ประชำชนสำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ำกัดทำงดำ้นระยะทำงเศรษฐกจิ วฒันธรรมและภำษำ

3.มคีวำมตอ่เนือ่งในกำรดแูลสขุภำพตัง้แตก่อ่นป่วยระหวำ่งป่วยและหลังป่วย

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 15 จาก 22



FM-ACD-048-01   

Date: 31/03/2562

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 16 จาก 22



FM-ACD-048-01   

Date: 31/03/2562

ชือ่องคก์ร โรงพยำบำลเนนิมะปรำง

ลกัษณะองคก์ร โรงพยำบำลชมุชน ทตุยิภมูระดับ F2 ระดับ

พืน้ที ่2.1 ขนำด 30 เตยีง เปิดใหบ้รกิำรจรงิ 33 

เตยีง สงักัดกระทรวงสำธำรณสขุ ตัง้อยูท่ี ่364

 ม.2 ต ำบลเนนิมะปรำง อ ำเภอเนนิมะปรำง 

จังหวัดพษิณุโลก หำ่งจำกอ ำเภอเมอืง

พษิณุโลก 65 กโิลเมตร

บรกิารหลกั ใหบ้รกิำรเวชปฏบิตัท่ัิวไป ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน 

(ผูป่้วยทีม่ปัีญหำไมซ่บัซอ้น) ผูค้ลอดบรกิำร

ฉุกเฉนิตลอด 24 ชัว่โมง บรกิำรดำ้นทันตกรมม

 ดำ้นเภสชักรรม ดำ้นชนัสตูร ดำ้น

กำยภำพบ ำบดั ดำ้นกำรแพทยท์ำงเลอืก 

(แพทยแ์ผนไทย) บรกิำรสง่ตอ่ผูป่้วยไปยัง

โรงพยำบำลทีม่ศีักยภำพสงูกวำ่และเป็นแม่

ขำ่ยในกำรสนับสนุนดำ้นวชิำกำรและ

เทคโนโลยดีำ้นสขุภำพแกบ่คุลำกร

สำธำรณสขุและประชำชนท่ัวไป นเิทศตดิตำม

ประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนของโรงพยำบำล

สง่เสรมิสขุภำพต ำบลในเครอืขำ่ย

Social Situation/Change Technological Situation/Change Economical Situation/Change Environmental Situation/Change Political Situation/Change

เป็นสงัคมชนบท ประชำกรสว่นใหญป่ระกอบ

อำชพีทำงกำรเกษตรประชำกรวัยท ำงำนไป

ท ำงำนหำรำยไดต้ำ่งพืน้ที ่เด็กสว่นใหญอ่ยูก่ับ

ผูส้งูอำยเุกดิปัญหำดำ้นสงัคม วัยรุน่ตดิสำร

เสพตดิเพิม่มำกขึน้มพีฤตกิรรมมเีพศสมัพันธ์

กอ่นวัยอันควร ผูส้งูอำยอุยูก่ันตำมล ำพัง

เขำ้ถงึกำรรักษำชำ้

สงัคมมคีวำมเจรญิกำ้วหนำ้ดำ้นเทคโนโลยี

อยำ่งรวดเร็ว ประชำชนเขำ้ถงึขอ้มลู

สำรสนเทศดว้ยชอ่งทำงทีห่ลำกหลำยและ

ทันสมัย โดยเฉพำะสือ่โฆณำชวนเชือ่ตำ่งๆ 

ดำ้นผูใ้หบ้รกิำร รพ.ใชโ้ปรแกรม HOS.XP-PCU

 บนัทกึขอ้มลูกำรใหบ้รกิำร รพ.สต.เครอืขำ่ย 

ใชโ้ปรแกรม HOS.XP.PCU ระบบสือ่สำร

ภำยนอกดว้ยระบบ Internet กำรสือ่สำร

ภำยในแบบ อเิล็กโทรนคิไฟล ์(FTP) มี

โปรแกรมส ำเร็จรปูในกำรบนัทกึจัดเกบ้ขอ้มลู 

เชน่ โปรแกรมกำรเงนิ พัสด ุโปรแกรมจัดเก ้

บลกูหนีรั้กษำพยำบำลรำยบคุคล ระบบ PACS

 และระบบ ก ำกับตดิตำมขอ้มลู ดว้ย HDC 

(Health Data Center)

ประชำชนประกอบอำชพีดำ้นเกษตร รำยได ้

แปรผันไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำด สว่น

ทีม่อีำชพีรับจำ้งรำยไดไ้มแ่น่นอน แตค่ำ่

ครองชพีสงูกวำ่เดมิ มหีนีใ้นครัวเรอืนเพิม่

มำกขึน้ ประชำชนมพีฤตกิรรมบรโิภคเกนิ

ควำมจ ำเป้นจำกกำรขยำยตัวของรำ้นสะดวก

ซือ้สง่ผลตอ่กำรเป็นโรคทีเ่กดิจำกพฤตกิรรม

เพิม่มำกขึน้ สถำนกำรณ์ดำ้นกำรเงนิของ

โรงพยำบำลอยูใ่นระดับด ีมกีำรบรหิำรและ

ควบคมุใหเ้ป็นไปตำมแผนดำ้นกำรเงนิอยำ่ง

มปีระสทิธภิำพ

ลักษณะภมูปิระเทศประมำณ 45% เป็นภเูขำ

มภีเูขำหนิปนูอำยกุวำ่ 300 ลำ้นปี และมถี ้ำ

อยูม่ำกมำยในระยะ 3-5 ปีหลังเริม่เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีรู่จั้กของบคุคลภำยนอกมำกขึน้

รวมทัง้มอีตุสำหกรรมของโรงโมห่นิและ

เหมอืงแรท่องค ำ (ปิดกจิกำรชัว่ครำว) 

กอ่ใหเ้กดิควำมเสีย่งตอ่สขุภำพ เสน้ทำงกำร

คมนำคม สะดวก สบำย สง่ผลใหเ้กดิ

อบุตัเิหตจุรำจรตำมจดุตำ่งๆในชมุชน

กำรปฏริปูระบบรำชกำร กำรปฏริปูระบบสขุภำพมนีโยบำยดำ้นสขุภำพ

ระดับชำตแิละระดับทอ้งถิน่ทีช่ดัเจน นโยบำยดำ้นสรำ้งเสรมิสขุภำพ

ไดรั้บงบประมำณสนับสนุนจำกองคก์รปกครองทอ้งถิน่ นโยบำย

รักษำฟร ีนโยบำยกำรพัฒนำคณุภำพสถำนบรกิำรตำมมำตรฐำนตำ่งๆ

 บำงครัง้มนีโยบำยเรง่ดว่นดำ้นสขุภำพแตไ่มอ่ยูใ่นแผนยทุธศำสตร์

Hospital Profile OnePage
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ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ โอกาสเชงิกลยทุธ์ Competitive Situation

มคีวำมพรอ้มของบคุลำกรในกำรพัฒนำ ผูน้ ำมี

ควำมมุง่มั่นใหค้วำมส ำคัญและสนับสนุน 

บคุลำกรมศีักยภำพมแีพทย ์ทันตแพทยแ์ละ

พยำบำลเฉพำะทำง โครงสรำ้งกำรบรหิำรมี

กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสนิใจ ทมีผูบ้รหิำรมี

แนวทำง กำรบรหิำรจัดกำรทีช่ดัเจนไดแ้ก ่กำร

จัดท ำแผนยทุธศำสตรโ์รงพยำบำล กำรจัดสรร

งบประมำณประจ ำปี กำรออกใหบ้รกิำร PCC ใน

 2 รพ.สต. เครอืขำ่ยสขุภำพเขม้แข็ง ทัง้ภำครัฐ

 ทอ้งถิน่ และประชำชน

1.ปัญหำกำรเขำ้ถงึบรกิำรของผูป่้วยกลุม่

วกิฤตฉุกเฉนิ ปัญหำทำรกแรกเกดิน ้ำหนักต ำ่

กวำ่เกฑณ์ อัตรำกำรเสยีชวีติจำกกำร

บำดเจ็บทำงถนน จ ำนวนผูป่้วยเบำหวำนและ

ควำมดันโลหติสงูมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เป็น

ปัญหำส ำคัญในพืน้ที่

2.พัฒนำคณุภำพบรกิำรดำ้นกำรเขำ้ถงึของ

ผูป่้วยกลุม่โรค Fast track ใหทั้นเวลำกำร

ดแูลผูป่้วยกลุม่โรคเรือ้รังเพือ่ลด

ภำวะแทรกซอ้น คน้หำผูป่้วยวัณโรคปอดรำย

ใหม ่ผูป่้วยโรคซมึเศรำ้เขำ้ถงึบรกิำรได ้

ครอบคลมุและพัฒนำกำรใชย้ำอยำ่ง

สมเหตสุมผล

3.ผูรั้บบรกิำรมคีวำมคำดหวังตอ่กำรรับ

บรกิำรสงูมำกขึน้มคีวำมรูแ้ละสำมำรถเขำ้ถงึ

แหลง่เรยีนรูไ้ดห้ลำกหลำย บคุลำกรเริม่มี

อำยเุฉลีย่สงูขึน้และมพีืน้ฐำนทีแ่ตกตำ่งกัน

4.ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรงบประมำณ

ตำมแผนกำรเงนิและกำรจัดกำรขอ้มลู

ภำยใตค้วำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี

1.เครอืขำ่ยสขุภำพในอ ำเภอเขม้แข็งทัง้

ภำครัฐ ทอ้งถิน่และประชำชน

2.นโยบำยระดับกระทรวงสำธำรณสขุใหท้กุ

โรงพยำบำลผำ่นมำตรฐำน HA

3.นโยบำยระดับเขตสขุภำพที ่2 ระดับ

จังหวัดพษิณุโลกใหพั้ฒนำคณุภำพบรกิำร 

Service Plan รว่มกันในรปูเครอืขำ่ย

4.นโยบำย 2P Safety เพือ่ควำมปลอดภัยทัง้

ผูรั้บและผูใ้หบ้รกิำร

5.นโยบำยดำ้น ITA ใหก้ำรบรหิำรองคก์รดว้ย

หลักธรรมภบิำลโปรง่ใส

6.กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำ

คณุภำพกำรดแูลรักษำป้องกัน สง่เสรมิฟ้ืนฟู

ในผูป่้วยกลุม่ NCD และ LTC

7.ฐำนขอ้มลูระบบสำรสนเทศมคีวำมพรอ้ม

ใชท้ ำใหส้ำมำรถพัฒนำองคก์รภำยใตข้อ้มลู

ทีแ่ทจ้รงิ(Management by Fact) และยังมี

โอกำสในกำรพัฒนำดำ้นเทคโนโลยไีดอ้ยำ่ง

ตอ่เนือ่ง

ประชำกรกลุม่ UC ในพืน้ทีเ่ขตรอยตอ่ใกล ้

สถำนบรกิำรเครอืขำ่ยอืน่ท ำใหม้กีำรยำ้ย

สทิธบิรกิำรทีส่ง่ผลตอ่คำ่เหมำจำ่ยรำยหวั 

และตอ้งตำมจำ่ยคำ่บรกิำร เชน่ พืน้ที่

รอยตอ่ทีต่ดิกับอ ำเภอวังทอง จ.พษิณุโลก 

และอ ำเภอวังทรำยพนู จ.พจิติร ในกลุม่เบกิ

ไดเ้ลอืกไปรับบรกิำรตรวจสขุภำพหรอืตรวจ

รักษำในสถำนบรกิำรของรัฐแหง่อืน่ตำม

ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบรกิำรโดยเฉพำะใน

โรงพยำบำลทีม่ศีักยภำพมำกกวำ่และ

ระเบยีบกำรเบกิจำ่ยเอือ้อ ำนวยโดยสำมำรถ

ใชบ้ตัรประชำชนเพยีงบตัรเดีย่วโดยไมต่อ้ง

ช ำระเงนิเอง

  

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 18 จาก 22



FM-ACD-048-01   

Date: 31/03/2562

จดุเนน้/เข็มมุง่  วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์  วสิยัทศัน์

1. พัฒนำระบบกำรดแูลผูป่้วยโรคไมต่ดิตอ่เรือ่

รังแบบครบวงจรครอบคลมุมติดิำ้นสขุภำพทัง้ 

4 ดำ้นและบรูณำกำรรว่มกับภำคเีครอืขำ่ย

2. ลดกำรบำดเจ็บทำงถนนและเพิม่

ประสทิธภิำพกำรเขำ้ถงึบรกิำรในผูป่้วยวกิฤต

ฉุกเฉนิ

3. พัฒนำคณุภำพชวีติบคุลำกรอยำ่งมดีลุย

ภำพ (2P Safety)

4. เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรงบประมำณ

ตำมแผนกำรเงนิอยำ่งมคีณุธรรมและโปรง่ใส

Promotion Prevention & protection 

Excellence Strategies 

1.พัฒนำระบบบรกิำรดำ้นสง่เสรมิ ป้องกัน

และคุม้ครองผูบ้รโิภคทกุลุม่วัยไดม้ำตรฐำน

2.บรูณำกำรพัฒนำระบบบรกิำรกับภำคี

เครอืขำ่ยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

Service Excellence Strategies

1.พัฒนำระบบกำรเขำ้ถงึบรกิำรทำง

กำรแพทยไ์ดทั้นเวลำในกลุม่โรคส ำคัญ

2.พัฒนำระบบกำรดแูลผูป่้วยกลุม่โรคเรือ้รัง

แบบครบวงจร

3.เพิม่ประสทิธภิำพกำรใชย้ำอยำ่ง

สมเหตสุมผล

People Exallence Strategies

1.พัฒนำบคุลำกรใหม้ศีักยภำพตำมมำตรฐำน

วชิำชพีสอดคลอ้งกับปัญหำและกำรพัฒนำ

องคก์ร

2.พัฒนำดำ้นพฤตกิรรมบรกิำรใหไ้ดม้ำตรฐำน

3.สรำ้งเสรมิสขุภำพรำ่งกำย จติใจ เพิม่ควำม

ผำสกุและควำมผกูพันตอ่องคก์ร

Governance Excellence Strategies

1.น ำเทคโนโลย ีDigital มำปรับปรงุระบบงำน

ใหม้ปีระสทิธภิำพ

2.เป็นโรงพยำบำลคณุธรรม จรยิธรรม ยดึ

หลักธรรมำภบิำลและควำมโปรง่ใส

เรำมุง่มั่นพัฒนำบรกิำรเชงิรกุ  สรำ้งสขุภำพ

ตอ่เนือ่ง ปลอดภัยไดม้ำตรฐำน

พนัธกจิ

1. ดแูลสขุภำพแบบองคร์วม   โดยใหบ้รกิำร

ครอบคลมุทัง้ดำ้นรักษำพยำบำล   สง่เสรมิ

สขุภำพ   กำรป้องกันโรค  ฟ้ืนฟสูภำพ

และคุม้ครองผูบ้รโิภค

2. บรหิำรจัดกำรและสนับสนุนกำรจัดบรกิำร

สขุภำพตำมมำตรฐำน

3. ประสำนควำมรว่มมอืกับภำคเีครอืขำ่ย

สขุภำพในกำรจัดกำรระบบสขุภำพเชงิรกุทีด่ ี

สอดคลอ้งกับวถิชีวีติของประชำชน

4. พัฒนำศักยภำพบคุลำกรให ้เกง่ ด ีมี

ควำมสขุและปลอดภัย

คา่นยิมหลกั

SMILE - Team

S = Service mind                        ใหบ้รกิำรดว้ย

ใจโดยยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง

M = Management by Fact             กำรพัฒนำ

โดยใชข้อ้มลู

I  = Individual Commitment         แตล่ะคนมี

ควำมมุง่มันในหนำ้ที่

L  = Learning Organization           เป็นองคก์ร

แหง่กำรเรยีนรู ้

E =  Empowerment                      เสรมิพลัง

ใหท้กุคนพัฒนำงำน พัฒนำระบบสขุภำพ

Team   = Teamwork                    กำรท ำงำน

เป็นทมี
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ระบบก ากบัดแูลองคก์ร กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั สมรรถนะหลกัขององคก์ร คณุลกัษณะของบรกิาร

1. รับนโยบำยจำกกระทรวงสำธำรณสขุตำม

ยทุธสตรข์บัเคลือ่นดว้ยกำรใชแ้ผนยทุธศำสตร์

 ทัง้ 4 ยทุธศำสตร์

2. ก ำหนดวสิยัทัศน ์พันธกจิ จดุเนน้/เขม้มุง่ 

เพือ่บรรลเุป้ำหมำยเดยีวกันทัง้องคก์ร

3. ประกำศถำ่ยทอด วสิยัทัศน ์พันธกจิ 

จดุเนน้/เขม้มุง่ เพือ่บรรลเุป้ำหมำยเดยีวกันทัง้

องคก์ร

4. จัดท ำแผนปฏบิตักิำรเพือ่ตอบสนองตอ่ 4 

ยทุธศำสตรข์องโรงพยำบำล

5. ตดิตำมก ำกับกำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรบรหิำร

จัดกำรตำมแผนยทุธศำสตรข์องโรงพยำบำล

6. ตดิตำมกำรพัฒนำคณุภำพโรงพยำบำล

เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำทีต่อ่เนือ่ง

7. ผูบ้รหิำรมกีำรกระจำยอ ำนำจ กำรบรหิำร

และกำรตัดสนิใจใหแ้กห่วัหนำ้กลุม่งำนและ

หวัหนำ้งำนตำมล ำดับเพือ่ใหก้ำรบรหิำรงำน

เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

1.รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 

2551

2.พระรำชบญัญัตหิลักประกันสขุภำพ

แหง่ชำต ิพ.ศ. 2545

3.พระรำชบญัญัตปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533

4.พระรำชบญัญัตวิัตถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและ

ประสำท

5.พระรำชบญัญัตปิระกอบโรคศลิปะ

6.พระรำชบญัญัตฟ้ืินฟสูมรรถภำพคนพกิำร

7.พระรำชบญัญัตริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน

 พ.ศ. 2551

8.พระรำชบญัญัตผิูป้ระสบภัยจำกรถ

9.พระรำชบญัญัตกิำรแพทยฉุ์กเฉนิ พ.ศ. 

2551

10.ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรพัสดปีุ พ.ศ. 2535

1.พัฒนำระบบสขุภำพของประชำชนรว่มกับ

ภำคเีครอืขำ่ยทีเ่ขม้แข็งดำ้นกำรสง่เสรมิ

สขุภำพ ป้องกันโรค

2.พัฒนำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง 

(NCD) แบบครบวงจรรว่มกับภำคเีครอืขำ่ย

3.พัฒนำคณุภำพชวีติในชมุชนอยำ่งตอ่เนือ่ง

โดยทมี HHC และทมีดแูลผูส้งูอำย ุเนน้กำรมี

กำรสว่นรว่มของทมีสหวชิำชพีและภำคี

เครอืขำ่ยในชมุชน

4.ทมีวทิยำกรกระบวนกำรตน้แบบดำ้นกำร

ถำ่ยทอดควำมรูแ้บบมสีว่นรว่ม

1.ครอบคลมุทกุพืน้ทีโ่ดยเชือ่มโยงกำร

ใหบ้รกิำรสขุภำพรว่มกับ รพ.สต. เครอืขำ่ย

2.ประชำชนสำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรไดโ้ดยไมม่ี

ขอ้จ ำกัดทำงดำ้นระยะทำงเศรษฐกจิ 

วัฒนธรรมและภำษำ

3.มคีวำมตอ่เนือ่งในกำรดแูลสขุภำพตัง้แต่

กอ่นป่วยระหวำ่งป่วยและหลังป่วย
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Suppliers (ผูส้ง่มอบ)  Inputs (ปจัจยัน าเขา้)  Processes (กระบวนการ)  Outputs (ผลผลติ)  Customers (ผูร้บัผลงาน)
ผูส้ง่มอบ บรษัิทจัดจ ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ ์องคก์ร

เภสชักรรม ผูผ้ลติ/จ ำหน่ำยวัสดคุรภัุณฑ์

ส ำนักงำน บรษัิทพษิณุโลกออกซเิจน บรษัิท

ลนิเด ้(ประเทำไทย) จ ำกัด (สง่มอบออกซเิจน

เหลว) ศนูยว์ทิยำศำสตรก์ำรแพทย/์

หอ้งปฏบิตักิำรโรงพยำบำลพทุธชนิรำช (ผล

กำรตรวจชนัสตูรทำงหอ้งปฏบิตักิำร) 

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดพษิณุโลก/

ส ำนักงำนหลักประกันสขุภำพแหง่ชำตเิขต 2 

พษิณุโลก สง่มอบนโยบำยขอ้มลูขำ่วสำร

สนับสนุนดำ้นงบประมำณและวชิำกำร ศนูย์

สนับสนุนบรกิำรสขุภำพที ่2 จ.พษิณุโลก (กำร

สอบเทยีบเครือ่งมอืแพทย)์

วสัด ุเวชภณัฑ์ ยำ เวชภัณฑม์ใิชย่ำ ตำมมำตรฐำน

โรงพยำบำลตำมบรบิทโรงพยำบำลระดับ F2 

วัสดทุำงกำรแพทย ์วัสดหุอ้งปฏบิตักิำร วัสดุ

ส ำนักงำน งำนบำ้น งำนครัวมเีพยีงพอตอ่

กำรจัดบรกิำร

ระบบงาน

ส าคญั

ระบบงำนประกอบดว้ย 1.ระบบบรกิำร ไดแ้ก่

ระบบบรกิำรผูป่้วยนอกแบง่เป็นแผนกตำ่งๆ

ไดแ้กผู่ป่้วยนอกท่ัวไป ผูป่้วยนอกเฉพำะโรค 

งำนทันตกรรม งำนเภสชักรรม งำน

หอ้งปฏบิตักิำร งำนรังส ีงำนกำยภำพบ ำบดั 

งำนแพทยแ์ผนไทย ระบบงำนอบุตัเิหตแุละ

ฉุกเฉนิ ระบบงำนผูป่้วยใน แบง่เป็น งำน

ผูป่้วยในและงำนหอ้งคลอด ระบบงำนบรกิำร

ปฐมภมูและองคร์วม 2.ระบบงำนสนับสนุน 

งำนประกันสขุภำพ งำนบรหิำรงำนท่ัวไป 

งำนซกัฟอกและจำ่ยกลำง งำนแผนงำน

บรกิารหลกั ใหบ้รกิำรเวชปฏบิตัท่ัิวไป ผูป่้วยนอก ผูป่้วย

ใน (ผูป่้วยทีม่ปัีญหำไมซ่บัซอ้น) ผูค้ลอด

บรกิำรฉุกเฉนิตลอด 24 ชัว่โมง บรกิำรดำ้น

ทันตกรมม ดำ้นเภสชักรรม ดำ้นชนัสตูร ดำ้น

กำยภำพบ ำบดั ดำ้นกำรแพทยท์ำงเลอืก 

(แพทยแ์ผนไทย) บรกิำรสง่ตอ่ผูป่้วยไปยัง

โรงพยำบำลทีม่ศีักยภำพสงูกวำ่และเป็นแม่

ขำ่ยในกำรสนับสนุนดำ้นวชิำกำรและ

เทคโนโลยดีำ้นสขุภำพแกบ่คุลำกร

สำธำรณสขุและประชำชนท่ัวไป นเิทศ

ตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนของ

โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลในเครอืขำ่ย

ผูป่้วยและ

ความตอ้งการ

ในโรงพยำบำล : ไดรั้บกำรรักษำตำมมำตรฐำนกำรบรกิำรทีร่วดเร็ว

ถกูตอ้งปลอดภัยไมม่ภีำวะแทรกซอ้น ไดรั้บกำรสง่ตอ่ทีเ่หมำะสม

ไดรั้บขอ้มลูและค ำแนะน ำในกำรดแูลตนเองมสีว่นรว่มในกำรตัดสนิใจ

รักษำไดรั้บควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรและพทัิกษ์สทิธิ

ในชมุชน : ไดรั้บกำรดแูลสง่เสรมิสขุภำพตำมกลุม่วัย ตรวจคัดกรอง

สขุภำพประจ ำปีตำมเกณฑ ์ไดรั้บขอ้มลูในกำรดแูลสขุภำพเพือ่

ป้องกันกำรเกดิโรคและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภำพ มคีวำมรูใ้นกำร

ดแูลตนเองอยำ่งตอ่เนือ่งเชือ่มโยงจำกสถำนพยำบำลสูช่มุชนไดรั้บ

ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นในกำรป้องกันโรคระบำดและโรคทีป้่องกันไดถ้ำ้

เจ็บป่วยไดรั้บบรกิำรทีด่ ีรวดเร็ว อปุกรณ์พรอ้ม

พนัธมติรและ

บทบาท

พันธมติรทีต่กลงท ำงำนเพือ่บรรลเุป้ำประสงค์

รว่มกันไดแ้ก ่โรงพยำบำลพทุธชนิรำช

พษิณุโลก สนับสนุนระบบบรกิำร ควำมรูเ้ชงิ

วชิำกำร ส ำนักงำนหลักประกันสขุภำพเขต 2 

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดพษิณุโลก 

สนับสนุนดำ้นกำรบรหิำรจัดกำร/ดำ้นนโยบำย 

งบประมำณ บคุลำกร ส ำนักงำนควบคมุโรคที ่

2 สนับสนุนควำมรูท้ำงวชิำกำร ส ำนักงำน

สำธำรณสขุอ ำเภอและ รพ.สต. เครอืขำ่ย

สนับสนุนดำ้นบรกิำรครอบคลมุใน 4 มติิ

อาคารสถานที่ มทัีง้หมด 13 อำคำรเป็นอำคำรชัน้เดยีว แบง่

กำรใชง้ำนของพืน้ทีเ่ป็น 2 สว่นดังนี ้1.พืน้ที่

สว่นใหบ้รกิำร มจี ำนวน 6 อำคำร ไดแ้ก ่1.

คำรผูป่้วยนอก 2.อำคำรหอ้งคลอด/ฝ่ำยทัน

ตกรรม 3.อำคำรส ำนักงำนของกลุม่งำน

บรกิำรดำ้นปฐมภมูแิละองคร์วม 4.อำคำร

ใหบ้รกิำรคลนิกิ NCD 5.อำคำรแพทยแ์ผน

ไทย 6.อำคำรผูป่้วยใน

2.พืน้ทีส่ว่นอำคำรสนับสนุนมจี ำนวน 7 

อำคำรไดแ้ก ่1.อำคำรส ำนักงำนฝ่ำยบรหิำร

และหอ้งประชมุ 2.อำคำรจำ่ยกลำงและ

โภชนำกำร 3.อำคำรซกัฟอก 4.อำคำรคลังยำ

 หอ้งท ำงำน พขรและซอ่มบ ำรงุ 5.อำคำร

โรงไฟฟ้ำ 6.อำคำรพัสด ุ2 อำคำร (เกำ่ + 

ใหม)่

กระบวนการ

ท างานส าคญั

ประกอบดว้ย 1. กระบวนกำรพัฒนำระบบ

บรกิำรดำ้นกำรรักษำสง่เสรมิสขุภำพป้องกัน

โรค กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ กำรคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคตำมเข็มมุง่และปัญหำโรคทีส่ ำคัญ

ภำยใตก้ระบวนกำรดแูลผูป่้วย

2. กระบวนกำรพัฒนำก ำลังคนใหม้ศีักยภำพ

ตรงตำมระบบบรกิำรทีส่ ำคัญ

3. กระบวนกำรควบคมุก ำกับคณุภำพและ

ควำมปลอดภัยทัง้ผูใ้หแ้ละผูรั้บบรกิำร (2P 

Safe ty)

สาขาการ

ใหบ้รกิาร

เฉพาะทางที่

ส าคญั

 - ปญัหาสขุภาพ

ส าคญั

1. โรคกลุม่เสีย่งส ำคัญ  แบง่ออกเป็น Trauma : Head Injury 

อบุตัเิหตทุำงถนน/อบุตัเิหตท่ัุวไป

non Trauma : SIEMI , Sepsis , Stroke , ผูป่้วยเบำหวำนทีม่ภีำวะ 

Hyperglycemia / Hypoglycomia , ผูป่้วย COPD Acute exacerbation

2. กลุม่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง ไดแ้ก ่เบำหวำน ควำมดันโลหติสงู โรค

ปอดอกุกัน้เรือ้รัง โรคหอบหดื โรคไตเรือ้รัง ไขมันในเลอืดสงูและ

โรคมะเร็ง

3. โรคสง่ตอ่ : ไดแ้ก ่Appendicitis ผูป่้วยศัลยกรรมกระดกู

4. กลุม่โรคตดิตอ่ทีเ่ป็นปัญหำสำธำรณสขุของพืน้ที ่ไดแ้ก ่โรค

ไขเ้ลอืดออก และ วัณโรค

5. งำนอนำมัยแมแ่ละเด็ก ไดแ้ก ่ตัง้ครรภใ์นวัยรุน่ ทำรกแรกเกดิ

น ้ำหนักนอ้ยกวำ่ 2,500 กรัม และทำรกตำยในครรถ์

6. กลุม่ผูป่้วยทีต่อ้งไดรั้บกำรเยีย่มบำ้น ไดแ้ก ่ผูป่้วยทีเ่ขำ้เกณฑ์

เยีย่มบำ้น IMC และ Palliative Care

7. ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ดือ้ยำและผูป่้วยทีม่โีอกำสแพรก่ระจำยเชือ้สูผู่อ้ ืน่

8. กลุม่ทีเ่กดิโรคจำกำรประกอบอำชพีและสิง่แวดลอ้ม

9. กลุม่ผูป่้วยทีม่ปัีญหำดำ้นสขุภำพจติ

คูค่วาม

รว่มมอืและ

บทบาท

ใหค้วำมรว่มมอืสนับสนุนหน่วยงำนในบำง

กจิกรรมเป็นครัง้ครำวมเีป้ำหมำยระยะสัน้

รว่มกัน ไดแ้ก ่องคก์ำรปกครองสว่นทองถิน้ 

วัด/โรงเรยีนในพืน้ที ่ภำคเอกชน เครอืขำ่ยใน

ชมุชน เชน่ อสม. ผูน้ ำทอ้งถิน่ ชมรมผูส้งูอำย/ุ

ผูพ้กิำร

เครือ่งมอืและ

เทคโนโลยี

อปุกรณ์ดำ้นกำรแพทยช์ว่ยชวีติฉุกเฉนิ , 

อปุกรณ์ทำงกำรแพทยส์ตูกิรรม อปุกรณ์ทำง

กำรแพทยส์ ำหรับกำรผำ่ตัด อปุกรณ์ส ำหรับ

กำรตรวจรักษำท่ัวไป อปุกรณ์ชนัสตูรโรค 

อปุกรณ์ทำงทันตกรรม อปุกรณ์

กำยภำพบ ำบดั อปุกรณ์ในหน่วยงำนจำ่ย

กลำง - ซกัฟอก อปุกรณ์รักษำควำมปลอดภัย

 ดำ้นเทคโนโลย ีมเีทคโนโลยดีำ้น

คอมพวิเตอร ์ดำ้นสือ่สำร ดำ้นกำรศกึษำ

อบรม ดำ้นประชำสมัพันธ ์และมรีะบบไฟฟ้ำ

ส ำรอง 1 เครือ่งขนำด 300 KVA , หมอ้แปลง

ไฟฟ้ำขนำด 500 KVA 1 เครือ่ง

กระบวนการ

สนบัสนนุที่

ส าคญั

ประกอบดว้ย 1. กระบวนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง

สนับสนุนทรัพยำกร วัสดตุำ่งๆ

2. กระบวนกำรพัฒนำอำคำรสถำนทีใ่หม้ี

ควำมเหมำะสมตำมระบบบรกิำรทีส่ ำคัญ

3. กระบวนกำรวำงแผนก ำลังคน

4.กระบวนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยแีละ

สำรสนเทศทัง้ดำ้นกำรแพทยแ์ละอืน่ๆ

5.กระบวนกำรสรำ้งกำรมสีว่นรว่มของผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี

6.ระบบยำนพำหนะในกำรสง่ตอ้ผูป่้วย

7.ระบบกำรซอ่มบ ำรงุและดแูลรักษำ

8.ระบบเรยีกเก็บตำมจำ่ย

9.ระบบกำรจัดกำรขยะท่ัวไป/ขยะตดิเชือ้

ผูร้บัผลงานอืน่

และความ

ตอ้งการ

ผูรั้บผลงำนอืน่ๆ ไดแ้ก ่เครอืขำ่ย รพ.สต.ในพืน้ที ่ส ำนักงำน

สำธำรณสขุอ ำเภอ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัด ส ำนักงำนประกัน

สขุภำพ โรงพยำบำลแมข่ำ่ยและโรงพยำบำลอืน่ทีม่ศีักยภำพมำกกวำ่

 เป็นตน้ ควำมตอ้งกำร คอื กำรประสำนงำนทีช่ดัเจน กำรสง่ตอ่

ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง รวดเร็ว ทันเวลำ กำรปฏบิติติำมแนวทำงทีก่ ำหนด มี

ผลลัพธก์ำรด ำเนนิงำนทีด่ตีำมนโยบำยปฏบิตัติำมระเบยีบขอ้ก ำหนด

ตำ่งๆ

ความรว่มมอื

ดา้นการศกึษา

รับเป็นแหลง่ฝึกงำนของนสิติแพทยจ์ำกมำหำ

วทิยำลัยนเรศวร และ 

มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์หลักสตูรสำขำ

สำธำรณสขุศำสตรข์องมหำวทิยำลัยพะเยำ 

และ มหำวทิยำลัยรำชภัฏพบิลูสงครำม

พษิณุโลก หลักสตูรทันตสำธำรณสขุศำสตร ์

และหลักสตูรแพทยแ์ผนไทยปัณฑติ ของ

วทิยำลัยกำรสำธำรณสขุสรินิธร พษิณุโลก

โครงรา่ง

ก าลงัคน

(ขอ้มลู 24 ก.พ. 63) มบีคุลำกรทัง้หมด 193 

คน ขำ้รำชกำร 86 คน ลกูจำ้งประจ ำ 13 คน 

พนักงำนรำชกำร 8 คน พนักงำนกระทรวง

สำธำรณสขุ 62 คน ลกูจำ้งชัว่ครำว (นักเรยีน

ทนุ) 4 คน ลกูจำ้งรำยเดอืน 1 คน ลกูจำ้ง

รำยวัน 15 คน ลกูจำ้งแบง่ 50:50 = 4 คน 

ทมีสหวชิำชพีประกอบดว้ย แพทยเ์วชปฏบิตั ิ

ท่ัวไป ทันตแพทย ์เภสชักร นักเทคนคิ

กำรแพทย ์พยำบำลเฉพำะทำง (สำขำเวช

ปฏบิตัท่ัิวไป เวชปฏบิตัทิำงตำ กำรพยำบำล

สขุภำพจติและจติเวช กำรพยำบำลผูจั้ดกำร

รำยกรณีโรคเรือ้รัง กำรพยำบำลฉุกเฉนิ กำร

พยำบำลอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิ บรหิำรกำร

พยำบำล) พยำบำลวชิำชพี นัก

กำยภำพบ ำบดั นักวชิำกำรสำธำรณสขุ 

แพทยแ์ผนไทย นักวชิำกำรคอมพวิเตอร ์

เวชสถติ ิเป็นตน้

เครอืขา่ย

บรกิารและ

บทบาท

ประกอบดว้ยเครอืขำ่ยระดับปฐมภมู ิไดแ้ก ่

ศนูยส์ขุภำพชมุชน ต ำบลเนนิมะปรำง 1 แหง่ 

โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล ในพืน้ที ่

11 แหง่ เครอืขำ่ยระดับ ตตยิภมู ิไดแ้ก ่

โรงพยำบำลพทุธชนิรำชพษิณุโลก และ 

โรงพยำบำลมหำวทิยำลัยนเรศวร บทบำท

คอืประสำนควำมรว่มมอืในกำรใหบ้รกิำร

สขุภำพของประชำชนในพืน้ที่

ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีและความ

ตอ้งการ

ไดแ้กช่มุชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นรำชกำร รัฐวสิำหกจิ

 ศนูยเ์ด็กและเอกชนอืน่ๆ ควำมตอ้งกำรคอื กำรคนืขอ้มลูส ำคัญดำ้น

สขุภำพในพืน้ที ่กำรประสำนงำนทีช่ดัเจน กำรสนันสนุนควำมรูแ้ละ

ทรัพยำกรในกำรดแูลสขุภำพชมุชน และแจง้เฝ้ำระวังโรคเพือ่ควบคมุ

โรคไดอ้ยำ่งรวดเร็ว กำรบรกิำรทีไ่ดม้ำตรฐำน

บรกิารทีจ่า้ง

เหมา

ท ำควำมสะอำดพืน้และอำคำรภำยใน

โรงพยำบำล, กำรก ำจัดขยะตดิเชือ้ กำรเก็บ

ขยะทัว้ไป กำรซอ่มบ ำรงุเครือ่งปรับอำกำศ

ปจัจยัผูกพนั

ของก าลงัคน

มคีวำมมั่นคงและควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่ง

หนำ้ที ่บรรยำกำศในกำรท ำงำนและภำระงำน

 ไดรั้บกำรยอมรับและมคีณุคำ่ บคุลำกร

ตอ้งกำรสขุภำพด ีWorl Life Blance งำนไม่

หนัก มเีวลำพักผอ่น ปลอดภัยในกำร

ปฏบิตังิำน

ขอ้ก าหน

ดา้นสขุภาพ

และความ

ปลอดภยั

นโยบำย 2P Safe ty นโยบำยดำ้นควำม

ปลอดภัย อำชวีอนำมัยและสภำพแวดลอ้ม

ในกำรท ำงำน กำรหำโอกำสพัฒนำจำกำร

ตรวจสขุภำพประจ ำปีของบคุลำกร และ กำร

ประเมนิ Happinometer

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 21 จาก 22
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน์า 22 จาก 22


