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1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
(ไทยp)
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
(อังกฤษ)
Keangkrachan
ที่อยู่
เลขที่ 6 หมู่ 5 ตาบลวังจันทร์ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ประเภท1 / ระดับ2
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
เจ้าของ/ต้นสังกัด
เป็ นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดในส่วนกลาง คือ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
จานวนเตียง
ขออนุญาต 30
ให้บริ การจริ ง 30
อัตราครองเตียง
61.95%
ความครอบคลุมหน่วยบริ การ 3
ชื่อ
นายแพทย์จีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
ผูน้ าสูงสุดขององค์กร
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
e-mail
โทรศัพท์ 032-465191
โทรสาร 032-465192
ชื่อ
นายนพสิ ทธิ์ โชติสถิตย์โภคิน
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผูป้ ระสานงาน 1
e-mail KKG76170
โทรศัพท์ 032-465191
โทรสาร 032-465192
@gmail.com
ชื่อ
นายประพันธ์ แก้วถาวร
ผูป้ ระสานงาน 2
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ชื่อองค์กร

1

ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทัวไป,
่ รพ.ชุมชน, คลินิกผูป้ ่ วยนอก
ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูม,ิ ทุตยิ ภูม,ิ ตติยภูมิ
3
กรณีมหี ลายทีต่ งั ้ หรือมีการขออนุญาตการตัง้ สถานพยาบาลแยกเป็ นหลายส่วน
2

2
e-mail
สถานะการรับรอง
สาขาที่ให้บริ การ
ประชากรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ4

Top 10 Diag. OPD

Top 10 Diag.IPD

4

Donkan_2500
โทรศัพท์ 032-465191
โทรสาร 032-465192
@hotmail.com
ขั้นที่
2
วันหมดอายุ 20 มิถุนายน2558
บริ การตรวจรักษาโรคทัว่ ไป
ตาบล
ม.5 และม.8 ต.วังจันทร์ จานวนประชากร1246 คน/ 311 หลังคาเรื อน
อาเภอ แก่งกระจานจานวนประชากร 30,673 คน
มีรพ.สต.จานวน 9 แห่ง
มีสุขศาลาพระราชทาน 1 แห่ง
1. l10 – Essential (primary) hypertension
2. E78.5 – Hyperlipidemia, unspecified
3. M62.68 - Muscle strain ,other site
4. E11 – Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications
5. J02 - Acute pharyngitis ,unspecified
6. K17 –Dyspepsia
7.M62.66– Muscle strain ,Lower leg
8. M17.9 – Gonarthrosis, unspecified
9. R42 – Dizziness and giddiness
10. M54.56 – Low back pain, lumbar region
10. M62.61 – Muscle strain , shoulder
1. l10 – Essential (primary) hypertension
2. A09.9 – gastroenteritis and colitis of unspecified origin

ระบุจานวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพืน้ ทีต่ ามความเหมาะสม
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Top 10 Major Operation

Top 10 Cause of Death

3. E87.6 - Hypokalemia
4. E78.5 – Hyperlipidemia, unspecified
5. E11 – Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications
6. D64.9 – Anemia, unspecified
7. K30 – Pneumonia, unspecified
8. E87.1 – Hyposmolality and hyponatraemia
9. J44.1 – Dyspepsia
10. R42 – Dizziness and giddiness
1.Incistion&Drainage
2.Remove forien body
3.Excission
4.Currettage
5.Norplant removal
6.Norplant insertion
7.ICD
8.Scurb burn
9.Debridement
10.-

1. หัวใจวาย
2.ผูกคอตาย
3.อุบตั ิเหตุจราจร
4.จมน้ า
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5.ถูกแทง
6.มะเร็ ง
7.เกิดไร้ชีพ
8.ไฟดูด
9.โดนทาร้ายด้วยของแข็ง
10.ถูกยิง

1.2 อัตรากาลัง
1.2.1 แพทย์
สาขา
-แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
-ทันตแพทย์
รวม
1.2.2 บุคลากรสาขาอื่น
สาขา
-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ
-พยาบาลเฉพาะทางอบรม 4 เดือน
-พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
-พยาบาลวิชาชีพปริ ญญาโท
-พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ(อบรม10วัน)
-วิสญ
ั ญีพยาบาล

Full time (คน)
3
3
6

Part time (ชม./สั ปดาห์ )
-

Full time (คน)
ระดับปริญญา
ตา่ กว่ าปริญญา
3
38
3
11
3
4
1
-

Part time
(ชม./สั ปดาห์ )
-
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-เทคนิคการแพทย์
-จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
-เจ้าหน้าที่รังสี การ แพทย์

2
-

1
1

-

-กายภาพบาบัด
-นักวิชาการสาธารณสุ ข

1
2

-

-

-นักการแพทย์แผนไทย

1

-

-

1.3สั ดส่ วนภาระงานกับจานวนบุคลากร (หรื อชั่ วโมงการทางาน)

1.3.1 ผู้ป่วยนอก
ผูป้ ่ วยนอกสาขา
ทัว่ ไป
รวม

5

จานวนผูป้ ่ วยทั้งปี
73969
73969

ข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อการคานวณภาระงาน (ช่วงเวลา =วัน5)
ผป.นอก / แพทย์ /
ชม.แพทย์ตรวจ
จานวนผูป้ ่ วยเฉลี่ย6
ชม.
184
184

21(3*7ชม.)
21(3*7ชม.)

10.22
10.22

ให้ระบุช่วงเวลาของข้อมูลทีน่ าเสนอ ซึง่ อาจจะเป็ น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี ก็ได้ ตามข้อมูลทีม่ อี ยู่ โดยขอให้เป็ นช่วงเวลาเดียวกันทัง้ จานวนผูป้ ่ วยและชัวโมง
่
การทางาน
6
เป็ นจานวนผูป้ ่ วยทีม่ าพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา ไม่รวมผูป้ ่ วยทีม่ าทาแผล

6
1.3.2 ผู้ป่วยใน/พยาบาล

ผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วยทัว่ ไป
รวม

จานวน RN ที่ข้ นึ เวรทั้งหมด
เช้า
จานวนผูป้ ่ วย
เฉลี่ยต่อวัน
บ่าย
ดึก
ปกติ หยุด
19
19

4
4

3
3

2
2

2
2

สัดส่วนผูป้ ่ วย/พยาบาลวิชาชีพ
เช้า
ปกติ หยุด
1:5 1:7
1:5 1:7

บ่าย

ดึก

1:8
1:8

1:8
1:8

1.3.3 ผู้ป่วยใน/แพทย์
ผูป้ ่ วยในสาขา7
ทัว่ ไป
รวม

7

จานวนผูป้ ่ วยใน
รวมทั้งปี (1)
2540
2540

วันนอน
รวมทั้งปี (2)
6679
6679

ผูป้ ่ วยใน/วัน
(3)= (2)/365
18.29
18.29

จานวนแพทย์
ในสาขานั้น (4)
1
1

ผูป้ ่ วยใน / แพทย์
[(3)/(4)]
18.29
18.29

กรณีทโ่ี รงพยาบาลไม่ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทัง้ หมด ในช่องทัวไป
่ ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ ให้จาแนกข้อมูลใส่ตามข้อมูลของแต่ละสาขา
ข้อมูลส่วนทีจ่ าแนกตามสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทัวไป
่

7

โครงสร้ างองค์ กร (นาเสนอด้ วยแผนภูมติ ามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)
(1) โครงสร้างการบริ หารโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแก่งกระจาน
นายจีรศักดิ์ วรสุ นทโรสถ

กลุ่มงานสนันสนุนบริการทางการแพทย์
(เภสัชฯ+LAB+X-ray+คลังยาและเวชภัณฑ์ )
นายภัทร ศรีเพชรภูมิ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู
(แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก กายภาพ โภชนาการ)
นางพรทิพย์ ศุภโชคพัฒนพงศ์

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยใน
นางสริตา สายจันทร์

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัคเิ หตุและฉุกเฉิน
นางสาววิยดา สุ รรรณชาติ

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
นางสาวขวัญนภา จันทร์ วรศิริ

กลุ่มงานทัตกรรม
ทพญ.สุ ธาสิ นี บัวแย้ม

กลุ่มงานการแพทย์
แพทย์ประจาโรงพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์ ครอบครัวและ
บริการด้ านปฐมภูมิ
นางนุชรี สุ ขวิบูลย์

นายจีรศักดิ์ วรสุ นท
กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ ยุทธศาสตร์
กลุ่มงานการพยาบาล
โรสถ
นายจีรศักดิ์ วรสุ นทโรสถ
และสารสนเทศทางการแพทย์
นายนพสิทธิ์ โชติสถิตย์โภคิน

นายประพันธ์ แก้ วถาวร

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่ าตัด และวิสัญญี
พยาบาล
นางสมัย จันทร์ แสง

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้คลอด
นางสาวชลธิชา หอสุ วรรณนานนท์

กลุ่มงานการพยาบาล
หน่ วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ ายกลาง
นางสุ นีย์ เคหะรอด

(2) โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริ มสุ ขภาพ
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
นายจีรศักดิ์ วรสุ นทโรสถ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ(QMT)

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 9 ระบบงาน

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วย 6 กระบวนการ

การบริหารความเสี่ยง (RM)
นางสาวจิราภรย์ เปี่ ยมปาน
กากับวิชาชีพ
– แพทย์ (นพจีรศักดิ์ วรสุ นทโรสถ)
- พยาบาล(นายนพสิทธิ์ โชติสถิตย์โภคิน)
สิ่งแวดล้ อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

นายประพันธ์ แก้วถาวร
ระบบเวชระเบียน (MRS)
นางวัชราวัลย์ เพชรแจ่ ม
ระบบยา (PTC)
นายภัทร ศรีเพชรภูมิ
LAB, X-RAY
X-RAYนายชัยรัตน์ ไพรแก่น
LAB นางพิชาภัสสร์ ชะริโต
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
นางสุ นีย์ เคหะรอด
เฝ้าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ (MSO)
นายบัลลังก์ ดิษฐ์ วงศ์
การทางานกับชุ มชน (DHS)
นางนุชรี สุ ขวิบูลย์

PCT
แพทย์ หญิงเขมธิชา เตียววนากูล
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(3) โครงสร้ างระบบกากับดูแลกิจกรรม/ธรรมภิบาล
โครงสร้ างการดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล

ด้ านการจัดหาพัสดุ
1. มีการสารวจความต้ องการพัสดุประจาปี
2. มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. การจัดกาพัสดุด้วยวิธี E-Auction
4. มีการบันทึกการจัดซื้อด้วยระบบ Online
5. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(รพ./ สสจ)
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี

ด้ านการบริหาร
1. มีวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาล
2. มีโครงสร้ างการบริหารงานของโรงพยาบาล
3. กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงาน
4. กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการทุกปี
6. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่ วยงาน
ทุกเดือน
7. ประชาชนมีส่วนร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนา
โรงพยาบาล

ด้ านการให้ บริการประชาชน
1. กาหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อพิทักษ์ สิทธิผ้ ปู ่ วย
2. กาหนดขั้นตอนการรับบริการ
3. มีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรียนจากผู้รับบริการ
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
5. มีสถิติสรุ ปผลการให้ บริการประชาชนและรายงาน
หน่ วยงานที่

ด้ านการบริ หารงานบุคคล
1. มีคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4. การให้ รางวัลเพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจ 5.
มีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
เงินเดือน/ค่ าจ้ าง

ด้ านการบริหารงบประมาณ
1. มีแผนการใช้ เงินงบประมาณ
2. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(รพ./สสจ)
3. มีการสรุ ปรายรับ - รายจ่ ายแจ้ งคณะกรรม
บริหารโรงพยาบาล

ด้ านการติดตามและประเมินผล
1. มีการจัดทาตัวชี้วดั ของโรงพยาบาล
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั ที่ชัดเจน
3. มีการกาหนดระยะเวลาประเมินตัวชี้วดั
4. มีการควบคุมกากับตัวชี้วดั โดยคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล
5. มีการนิเทศงานผสมผสานจาก สสจและ
กระทรวงสาธารณะสุ ข

ด้ านการเปิ ดเผย/
การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
1. มีการกาหนดการเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของบุคคล
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลข่ าวสาร
3. มีการเผยแพร่ สถิติข้อมูลทางอินเตอร์ เน๊ ต4. มีการ
จัดการความรู้ ของหน่ วยงาน
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1.4 แผนที่แสดงที่ต้ งั องค์ กร
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2. ลักษณะสาคัญขององค์ กร (Organization Profile)

2.1 สภาพแวดล้อมขององค์ กร
บริการหลัก (main service):โรงพยาบาลแก่งกระจานเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีแพทย์เวช
ปฏิบตั ิทวั่ ไป 3 คน โดยจัดบริ การตามมาตรฐานของบริ การ มีคลินิกเฉพาะโรค DM, TB, HIV, Asthma,
COPD, คลินิกสุ ขภาพจิต ให้บริ การแบบบูรณาการทั้งการรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันและ
ควบคุมโรค และการฟื้ นฟูสภาพ ทุกมิติท้ งั ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ
วิสัยทัศน์ (vision):โรงพยาบาลและเครื อข่ายสุ ขภาพเป็ นเลิศด้านการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมที่ผใู ้ ช้บริ การ
อบอุ่นใจผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ข
ค่ านิยม (values):พัฒนาเพื่อคุณภาพ อย่างมีคุณธรรม บนความพอเพียง
พันธกิจ (mission):
1. พัฒนาระบบเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพให้มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพ
2. พัฒนาคุณภาพการรักษาแพทย์แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน ให้มีมาตรฐาน
3. พัฒนาคุณภาพบริ การการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ควบคุมโรค และฟื้ นฟูสภาพด้านร่ างกายและจิตใจ
4. ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ได้รับการดูแล และสามารถดาเนิ นชีวติ อย่างมีความสุ ข
5. ผูด้ ูแลได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
ความสามารถเฉพาะขององค์ กร (core competency):
1. การดูแลสุ ขภาพองค์รวม
2. การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
การจาแนกกลุ่มบุคลากรพร้ อมจานวนในแต่ ละกลุ่ม:
ระดับการศึกษา:
บุคลากร

เพศ

การศึกษา

อายุ

อายุงาน

ป.ตรี หรื อ
< ป.ตรี
สู งกว่ า

< 30 ปี

30-50
ปี

>50ปี

<1ปี

1-10
ปี

>10 ปี

ประเภท

จานวน

ชาย

หญิง

ข้าราชการ

50

8

47

-

55

4

48

3

2

2

51

ลูกจ้างประจา

10

8

2

9

1

-

4

6

-

-

10

ลูกจ้างชัว่ คราว

21

2

19

16

5

15

6

-

-

21

-

ลูกจ้างชัว่ คราวรายคาบ

5

1

4

5

-

4

1

-

3

2

-

ลูกจ้างพกส.

25

8

17

18

7

7

18

-

-

17

8

รวม

111

27

84

48

63

30

72

9

5

37

69
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ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ การกากับดูแล:
ผู้ปฏิบัติ

การกากับดูแล

นักศึกษาแพทย์ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบาบัด

แพทย์

เจ้าพนักงานทันตกรรม ผูช้ ่วยทันตแพทย์ นักศึกษาทันตภิบาล

ทันตแพทย์

เจ้าพนักงานเภสัชฯ ลูกจ้างเภสัชกรรม

เภสัชฯ

พยาบาลเวชปฏิบตั ิพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพที่ตรวจนอก
เวลาราชการ

แพทย์

พยาบาลเทคนิค นักศึกษาพยาบาล ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

พยาบาลวิชาชีพ

นักศึกษาการแพทย์แผนไทย ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย

นักการแพทย์แผนไทย

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

เทคนิคการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ลูกจ้างห้อง X-RAY

นักรังสี การแพทย์

นักศึกษาเวชสถิติ และเจ้าหน้าที่เวชระเบียน (บัตร)

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

สิ่ งแวดล้อมด้ านกายภาพทีส่ าคัญ
อาคารสถานที่ทสี่ าคัญ:
1. อาคารผูป้ ่ วยนอกเป็ นอาคาร 2 ชั้น ดังนี้
- ชั้นที่ 1 ให้บริ การงานผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ -ฉุกเฉินห้องบัตร งานทันตกรรม ชันสู ตร
เอกซเรย์
ห้องคลอด ห้องผ่าตัด งานฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด งานประกันสุ ขภาพ และ
สารสนเทศ กลุ่มการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพ และงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน
- ชั้นที่ 2 มีงานบริ หารทัว่ ไป ห้องผูบ้ ริ หาร ห้องประชุม และห้องสมุด
2. อาคารผูป้ ่ วยในเป็ นอาคารชั้นเดียว ให้บริ การผูป้ ่ วยในชายและหญิง มีหอ้ งพักผูป้ ่ วยรวมสามัญ 20
เตียง ห้องมารดาหลังคลอด 4 เตียง ห้องพิเศษเดี่ยว 3ห้อง ห้องพิเศษ รวม ห้อง ห้องแยกผูป้ ่ วย
ทางเดินหายใจ 1 ห้อง
3. อาคารแพทย์แผนไทย เป็ นอาคารชั้นเดียวให้บริ การผูป้ ่ วยแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และ
กายภาพบาบัด
4. อาคารสนับสนุ น ดังนี้ งานซักฟอก งานยานพาหนะ อาคารจ่ายกลาง โรงครัว คลังเวชภัณฑ์และพัสดุ
อาคารเอนกประสงค์ และป้อมยาม
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เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ทสี่ าคัญ:
เทคโนโลยี

อุปกรณ์

1. ระบบโปรแกรม Hospital OS

1. SERVER HOS – Os, DARABASE

2. ระบบเก็บข้อมูลโรงพยาบาล DARABASE
SERVER

2. SWITCH HUB GIGABIT, อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ระบบเครื อข่าย

3. ระบบข้อมูลห้องปฏิบตั ิการ (LIS)

3. UPS FOR SERVER

Hospital Os. Key in
4. ระบบช่วยการรับรองผล/เรี ยกดูขอ้ มูลย้อนหลัง

4. โปรแกรมบุคลากรโรงพยาบาลนภาลัย
โปรแกรมบริ หารงานพัสดุ (Program Developer
โปรแกรมซ่อมบารุ ง RCM
โปรแกรมบัญชีคงค้าง

5. ระบบ Rule Base System

5. เครื่ องตรวจสารอิเล็คโตรไลท์

6. ระบบ Delta check

6. ตูเ้ ย็นเก็บน้ ายา

7. ระบบการตรวจสอบผล Clinical Validation

7. เครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ

8. รู ปแบบการรายงานผล

8. Hospital Report Center

กฎระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ อง:
กฎหมาย กฎระเบียบข้ อบังคับ

เนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ

ส่ วนราชการทีเ่ ป็ นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

1.พ.ร.บ.หลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2544

-การให้ความดูแลคุม้ ครอง
ประชาชนตามหลักประกัน
สุ ขภาพ

คณะกรรมการหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติ

2.พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่งชาติ

-หน้าที่ดา้ นสุ ขภาพของประชาชน คณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ

พ.ศ.2550
3.พ.ร.บ.การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535

- การจัดการสุ ขภาพในระดับพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุ ข

4.พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2545,

-การควบคุมการผลิตและจาหน่าย กระทรวงสาธารณสุ ข
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พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

ยา

5.พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518

-วัตถุออกฤทธิ์ ที่มีผลต่อจิตและ
ประสาทที่นามาใช้กบั ผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุ ข

6.พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

-สารเคมีที่นามาใช้กบั ผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุ ข

7.พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม

กระทรวงสาธารณสุ ข

พ.ศ. 2525

-ควบคุมการประกอบวิชาชีพของ
แพทย์

8.พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2528

-ควบคุมการประกอบวิชาชีพของ
พยาบาล

กระทรวงสาธารณสุ ข

กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ

เนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ส่ วนราชการที่เป็ นผูร้ ักษาการตาม
กฎหมาย

9.พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม

-ควบคุมการประกอบวิชาชีพของ
ทันตแพทย์

กระทรวงสาธารณสุ ข

10.พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม

-ควบคุมการประกอบวิชาชีพของ
เภสัชกร

กระทรวงสาธารณสุ ข

11.พ.ร.บ.เครื่ องมือแพทย์

-ควบคุมเครื่ องมือแพทย์ที่นามาใช้ กระทรวงสาธารณสุข
กับผูป้ ่ วย

พ.ศ. 2541

กระทรวงสาธารณสุ ข

12.พ.ร.บ.สถานพยาบาล

-ควบคุมการสถานที่ที่ให้บริ การ
ทางการแพทย์

13.พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. 2542

-ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
สาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชาชีพ
สาธารณสุ ขที่มีกฎหมายควบคุม
อยูแ่ ล้ว

14.พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิ น

-หลักเกณฑ์และวิธีการการจัด
ให้บริ การด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

กระทรวงสาธารณสุ ข

15.พ.ร.บ.สุ ขภาพจิต พ.ศ. 2551

-หลักเกณฑ์การให้บริ การด้าน
สุ ขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุ ข
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ลักษณะสาคัญทางสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และประชากร
สภาพทางประวัติศาสตร์
พื้นที่อาเภอแก่ งกระจาน เดิ มเรี ยกว่า “หมู่บา้ นตะเคี ยนห้าบาท” พื้นที่เป็ นป่ าดงดิ บมี ภูเขาใหญ่น้อย
เรี ยงรายเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิ ด เช่น ช้าง เสื อ หมี กระทิง เก้ง กวาง เป็ นต้น ชนชาว
พื้นเมืองส่ วนใหญ่เป็ นชาวกระเหรี่ ยงและกระหร่ าง อาศัยอยู่ตามริ มน้ าซึ่ งเป็ นต้นน้ าของแม่น้ าเพชรบุรีใน
ปัจจุบนั อดีตอาเภอแก่งกระจานเป็ นพื้นที่ในเขตการปกครองท้องที่ของอาเภอท่ายาง จากสภาพพื้นที่ราบลุ่ม
สองฝั่ งแม่น้ าเพชรบุ รี ซึ่ งมี เกาะแก่ งมากมายทาให้ราษฎรส่ วนใหญ่ดารงอาชี พด้วยการหาปลา โดยชาว
กระเหรี่ ย งจะใช้แผ่นเงิ น ขนาดเล็ ก ผูก ติ ดกับ เบ็ดเป็ นเหยื่อล่ อปลา แผ่นเงิ นขนาดเล็ ก รู ป เหลี่ ย มนี้ ชาว
กระเหรี่ ยงเรี ยกว่า “กระจาน” ซึ่ งแก่งกระจานจึงมีที่มาจากอาชีพชาวกระเหรี่ ยง
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2531 ได้มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง “กิ่ ง อาเภอแก่ ง กระจาน” ลงวัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2531 ประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ตาบล คือ ตาบลแก่งกระจาน ตาบลสองพี่นอ้ ง และตาบลวัง
จันทร์ ต่อมามีการจัดตั้งตาบลในเขตกิ่งอาเภอแก่งกระจานเพิ่มขึ้นอีก 3 ตาบล ดังนี้
 วัน ที่ 25 ธัน วาคม พ.ศ. 2531 จัด ตั้ง ต าบลป่ าเด็ ง โดยแยกพื้ น ที่ ก ารปกครองออกจากต าบล
สองพี่นอ้ ง
 วัน ที่ 15 กัน ยายน พ.ศ. 2535 จัด ตั้ง ต าบลพุ ส วรรค์ โดยแยกพื้ น ที่ ก ารปกครองออกจากต าบล
วังจันทร์
 วัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จัด ตั้ง ต าบลห้ว ยแม่ เ พรี ย ง โดยแยกพื้ น ที่ ก ารปกครองออกจาก
ตาบลสองพี่นอ้ ง
และในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2536 จึงได้มีพระราชกฤษฎี กายกฐานะกิ่ งอาเภอแก่งกระจานขึ้นเป็ น “อาเภอ
แก่งกระจาน”
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อาเภอแก่งกระจานเป็ นอาเภอหนึ่ งในจานวน 8 อาเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี ห่ างจากจังหวัดเพชรบุรี
ทางทิ ศตะวันตก 53.5 กิ โลเมตร มี พ้ืนที่ รับผิดชอบประมาณ 2,500.478 ตารางกิ โลเมตรหรื อประมาณ
1,562,799 ไร่ ซึ่ งเป็ นอาเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี โดยคิดเป็ นร้อยละ 40 ของพื้นที่จงั หวัด มี
อาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอาเภอหนองหญ้าปล้อง

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอาเภอบ้านลาดและอาเภอท่ายาง

ทิศใต้

ติดต่อกับอาเภอหัวหิ น (จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์)

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)
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ลักษณะทางภูมิอากาศ
มีลกั ษณะอบอุ่นไม่ร้อนจัด ไม่หนาวจัด อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 28 องศาเซลเซี ยสมีฝนตกในเดือนกรกฎาคม
– พฤศจิกายน ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,056 มิลลิเมตรต่อปี
สภาพสั งคมและการปกครอง
การปกครองส่ วนท้องถิ่น
ท้องที่อาเภอแก่งกระจานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลแก่งกระจาน ตั้งปี 2538 ครอบคลุมพื้นที่ตาบลแก่งกระจานทั้งตาบล
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังจันทร์ ตั้งปี 2539 ครอบคลุมพื้นที่ตาบลวังจันทร์ ท้ งั ตาบล
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลพุสวรรค์ ตั้งปี 2539 ครอบคลุมพื้นที่ตาบลพุสวรรค์ท้ งั ตาบล
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลสองพี่นอ
้ ง ตั้งปี 2540 ครอบคลุมพื้นที่ตาบลสองพี่นอ้ งทั้งตาบล
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าเด็ง ตั้งปี 2540 ครอบคลุมพื้นที่ตาบลป่ าเด็งทั้งตาบล
 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยแม่ เ พรี ย ง เพิ่ ง จัด ตั้ง โดยยกฐานะจากสภาต าบลห้ ว ยแม่ เ พรี ย ง
ครอบคลุมพื้นที่ตาบลห้วยแม่เพรี ยงทั้งตาบล
เชื้อชาติ
ประชาชนประกอบด้วยเชื้ อชาติไทยประมาณร้ อยละ 90 อยูใ่ นทุกตาบลมีชาวกะเหรี่ ยงอยูท่ ี่หมู่ 1 และ
บางส่ วนของหมู่ 2 และ 3 ของตาบลสองพี่นอ้ ง (ใช้ภาษากะเหรี่ ยงเป็ นภาษาถิ่น) มีชาวกะหร่ างอยูท่ ี่หมู่ 6 ตาบล
ป่ าเด็งและหมู่ 1 หมู่ 2 ตาบลห้วยแม่เพรี ยง (ใช้ภาษากะหร่ างเป็ นภาษาท้องถิ่น)ประเพณี ประจาท้องถิ่นได้แก่
ประเพณี ขา้ วห่อกะเหรี ยงซึ่ งจัดในเดือน 9 ของทุกปี
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1. การศึกษาในระดับโรงเรี ยน
- โรงเรี ยนมัธยมศึกษา

จานวน 2 แห่ง

- โรงเรี ยนระดับชั้นประถม

จานวน 27 แห่ง

2. การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
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- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จานวน 7 แห่ง
- การศึกษาทางไกล
จานวน 48 กลุ่ม
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน 4 กลุ่ม
- การศึกษาผูใ้ หญ่สายอาชีพ
จานวน 11 กลุ่ม
- ห้องสมุดประชาชน
จานวน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาหมู่บา้ น
จานวน 23 แห่
ศาสนาและวัฒนธรรม
- วัด จานวน 14 แห่ง ที่พกั สงฆ์ จานวน 7 แห่ง
ร้อยละ 99.5 นับถือศาสนาพุทธ
- วัฒนธรรม ประเพณี สงกรานต์ ลอยกระทง ประเพณี ขา้ วห่ อกระเหรี ยง ประเพณี เล่นกลองรา
ของชาววังจันทร์ ฯลฯ
การสาธารณสุ ข
- ด้านการสาธารณสุ ข มีโรงพยาบาล จานวน 1 แห่ง
- สถานีอนามัย จานวน 9 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมที่ถูกสุ ขลักษณะครบ 100 %
- หอกระจายข่าว 20 แห่ง
- โรคที่เป็ นส่ วนมาก ได้แก่ โรคไข้หวัด มาเลเรี ย
2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ระบบกากับดูแลองค์กร (governance system):หัวหน้างาน รายงานต่อผูอ้ านวยการผ่าน หัวหน้าฝ่ าย/กลุ่มงาน
หัวหน้าฝ่ าย/กลุ่มงานมีท้ งั หมด 7 คน คือ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและ
ชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานบริ การทางการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุ ขภาพ และสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ทางเลือก โดยหัวหน้าฝ่ ายแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบกากับงาน ตาม
พันธกิจของกลุ่มงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาล นอกจากนี้ยงั มีหวั หน้าศูนย์คุณภาพ
ระดับโรงพยาบาล ที่ผอู ้ านวยการแต่งตั้งทาหน้าที่ขบั เคลื่อนแผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ของ
โรงพยาบาล ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีกระบวนการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานงานควบคุมภายใน ปี 2544 ทุกหน่วยงาน
จัดทาแบบรายงาน การประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน (ปย.1 และ ปย.2) โรงพยาบาลมีนโยบาย
การกากับดูแลองค์กรที่ดี ได้แก่
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1. นโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
2. นโยบายพิทกั ษ์สิทธิผปู ้ ่ วย
3. นโยบาย โรงพยาบาลมาตรฐานคุณภาพ HA
4. นโยบาย โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
5. นโยบาย 5 ส.
6. นโยบาย การสุ ขาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนด้วย GREEN
7. นโยบายการถึงบริ การค้ดกรองปั ญหาสุ ขภาพจิต
ซึ่ งเน้นให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายอย่างทัว่ ถึง

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทีส่ าคัญ
กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการทีส่ าคัญและความต้ องการ:
กลุ่มผู้รับผลงานอื่นๆ และความต้ องการ:
กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอื่นๆ และความต้ องการ:
ส่ วนการตลาดทีส่ าคัญ :ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
กลุ่มผูร้ ับบริ การที่สาคัญ
กลุ่มผู้ป่วยสาคัญ

ความต้ องการ/ความคาดหวัง

การตอบสนอง

1. ประชาชนสุ ขภาพดี ๏ ต้องการคัดกรองความเสี่ ยงในกลุ่มอายุ 15 ๏มีการคัดกรองความเสี่ ยงในกลุ่ม 45 ปี ขึ้น
ปี ขึ้นไปทุกปี
ไป ปี ละ 1 ครั้ง
๏ ต้องการข้อมูลในการดูแลสุ ขภาพตนเอง
ได้

๏ให้สุขศึกษารายบุคคล รายกลุ่ม แจก
วารสาร ปี ละ 6 ฉบับ
๏ แจกแผ่นพับให้ความรู ้ทุกหน่วยงาน
๏ ให้สุขศึกษาในชุมชน
๏ ให้ความรู ้ทางวิทยุชุมชน
๏ มีการเผยแพร่ ความรู ้สู่ชุมชน หน้าหน้า
หน่วยงาน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าสุ ขภาพ (อสม.)
ในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง
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กลุ่มผู้ป่วยสาคัญ

ความต้ องการ/ความคาดหวัง

การตอบสนอง

2. กลุ่มผูป้ ่ วย 7 กลุ่ม
โรค

๏ ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ของโรคประจาปี ตามเกณฑ์

ที่เป็ นปัญหา

๏ ได้รับข้อมูลในการดูแลสุ ขภาพตนเอง เพื่อ ๏ จัดบริ การเฉพาะโรค DM, HT, COPD,
ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน/ความ
Asthma, จิตเวช, ARV, TB
รุ นแรงของโรค
๏ มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย
๏ ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและส่ งต่อเมื่อ รายโรค
เกิดความเจ็บป่ วย

3. ผูป้ ่ วยนอก/ญาติ

๏ ต้องการได้รับบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว
ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับทราบ
ข้อมูลการเจ็บป่ วย แผนการรักษาและการ
ดูแลตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๏ ได้รับบริ การที่เท่าเทียมกัน พฤติกรรม
บริ การที่ดี
๏ มีความพึงพอใจในการบริ การ และได้รับ
การพิทกั ษ์สิทธิ์
๏ ห้องน้ าผูป้ ่ วยสะอาด และเพียงพอต่อ
ผูร้ ับบริ การทุกประเภท

4. ผูป้ ่ วยใน/ญาติ

๏ มีความต้องการเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยนอก
โดยมีความต้องการเพิ่มเติมดังนี้
๏ ห้องพักหรื อเตียงพักมีความสะดวกสบาย
สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ

๏การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของ
HT, DM ปี ละ 1 ครั้ง

๏ Triage ผูป้ ่ วยตามประเภทความรุ นแรง
๏ มีการประกันเวลาการเข้าถึงบริ การของ
ผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
๏ มีการจัดบริ การแบบ One Stop Service
ในกลุ่มผูป้ ่ วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
๏ มีการอบรมพฤติกรรมการบริ การที่ดีปี
ละ 1 ครั้ง
๏ มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การเดือนละ 1 ครั้ง
๏ มีการจัดให้มีบริ การห้องน้ า 2 ห้องและ
ห้องน้ าผูพ้ ิการ 1 ห้อง โดยทาความสะอาด
วันละ 3 ครั้ง และเมื่อสกปรก
๏ จัดบริ การเตียงเสริ มและกางมุง้ ให้กบั
ผูป้ ่ วย ในกรณี ที่มีผปู ้ ่ วยเกินจานวนเตียง
ปกติ
๏ มีการให้แนวทางการบริ การแก่ผปู ้ ่ วย
ตั้งแต่จุดบริ การผูป้ ่ วยนอกและการให้
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๏ ได้รับข้อมูลก่อนให้บริ การ และมีส่วนร่ วม ข้อมูลแนวทางการรักษาและการพยากรณ์
ในการตัดสิ นใจและสามารถเลือกการรักษา โรคแก่ผปู ้ ่ วย ขณะนอนโรงพยาบาล
๏ การเตรี ยมความพร้อมก่อนกลับไปอยูบ่ า้ น ๏ มีการทา D/C Planning

กลุ่มผู้ป่วยสาคัญ
5. ผูร้ ับบริ การ
การแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทย และ
กายภาพบาบัด

ความต้ องการ/ความคาดหวัง

การตอบสนอง

๏ ได้รับการรักษาที่สามารถฟื้ นฟูสภาพ
ร่ างกายให้ดีข้ ึนนอกเหนือจากการรักษา
แพทย์แผนปัจจุบนั

๏ให้บริ การโดยแพทย์และพยาบาลที่ผา่ น
การอบรมและได้รับการรับรอง

๏ ต้องการได้รับบริ การกับบุคลากรเฉพาะ
ทางที่มีความเชี่ยวชาญ

๏ มีการประเมินผลการรักษาทุกครั้ง

๏ ให้บริ การแบบสหสาขาวิชาชีพ
๏ สถานที่ให้บริ การเป็ นสัดส่ วน

๏ ต้องการรับบริ การที่สะดวก สบาย รวดเร็ ว
๏มีเครื่ องปรับอากาศ
และปลอดภัย
๏มีเสี ยงดนตรี บาบัด
๏ ได้รับบริ การที่เท่าเทียมกับ พฤติกรรม
บริ การที่ดี มีบริ การที่ประทับใจ
ผู้รับผลงานอื่น ๆ
ผู้รับผลงาน

ความต้ องการ/ความคาดหวัง

การตอบสอนง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
1. ข้าราชการ

๏ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้รับการ
คุม้ ครองจากการถูกฟ้องร้อง

๏ ส่ งเสริ มการศึกษา/อบรมของบุคลากร
๏ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน

๏ ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสม มี
๏ มีทีมไกล่เกลี่ยกรณี เกิดปั ญหาข้อ
ระบบสวัสดิการที่เป็ นธรรม มีบา้ นพัก ร้องเรี ยน
๏ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่
เพียงพอ การสนับสนุนจากองค์กร
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และได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน
๏ ได้รับสิ ทธิในการลาตามระเบียบ
ราชการ

ผู้รับผลงาน
2. ลูกจ้างประจา

ความต้ องการ/ความคาดหวัง

การตอบสอนง

๏ ค่าตอบแทนเหมาะสม มีความมัน่ คง ๏ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและปรับ
ในหน้าที่การงานความก้าวหน้าใน
ค่าตอบแทนปี ละ 1 ครั้ง
ตาแหน่ง
หน้าที่
๏ ได้รับความเป็ นธรรมและการ
ยอมรับจากองค์กร
๏ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการทางาน
๏ ได้รับสิ ทธิในการลาตามระเบียบ
ราชการ

๏ ส่ งเสริ มการศึกษา/อบรมของบุคลากร
๏ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน
๏ มีทีมไกล่เกลี่ยกรณี เกิดปัญหาข้อ
ร้องเรี ยน
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3. ลูกจ้างชัว่ คราว

๏ ได้รับสวัสดิการและความมัน่ คงใน ๏ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและปรับ
อาชีพ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง
ค่าตอบแทนปี ละ 1 ครั้ง
หน้าที่
๏ การฝึ กอบรมตามลักษณะงาน และ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

๏ ส่ งเสริ มการศึกษา/อบรมของบุคลากร

๏ ขวัญและกาลังใจในการทางาน

๏ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน

๏ การปรับขึ้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม ๏ มีทีมไกล่เกลี่ยกรณี เกิดปั ญหาข้อ
๏ ได้รับสิ ทธิในการลาตามระเบียบ
ร้องเรี ยน
ราชการ
บริ ษทั จัดจาหน่ายยาและ ๏ จ่ายเงินให้ตรงเวลา
เวชภัณฑ์
๏ การจัดซื้ อโปร่ งใส

๏จ่ายเงินภายใน 120 วัน
๏ มีการจัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

บริ ษทั ประกัน

๏ ค่าใช้จ่ายถูกต้อง เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน

๏ มีการทบทวนเวชระเบียน

อาสาสมัครสาธารณสุ ข

๏ ค่าตอบแทนเหมาะสม

๏ ให้ค่าตอบแทนรายละ 600 บาทต่อเดือน

๏ มีอุปกรณ์ เวชภัณฑ์และความรู ้
เพียงพอ

๏ มีการจัดอบรมฟื้ นฟูความเชี่ยวชาญปี ละ
1 ครั้ง
๏ มีการจัดเตรี ยมเวชภัณฑ์พร้อมใช้ที่
ศสมช

ผู้รับผลงาน
ชุมชนและองค์กรส่ วน
ท้องถิ่น

ความต้ องการ/ความคาดหวัง

การตอบสอนง

๏ สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ ว ๏ มีทีมควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ วลงใน
๏ สนับสนุนความรู ้และทรัพยากรใน ชุมชน
การดูแลสุ ขภาพชุมชน

๏ เป็ นที่ปรึ กษาด้านวิชาการแก่ชุมชน
๏ สนับสนุนเงินกองทุนสมทบในกิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของชุมชน
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รพสต.

๏ ได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่เป็ น
ธรรม

๏ มีการจัดสรรเงินตามผลงาน

๏ สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ วัสดุ สาหรับ
๏ มีความรู ้ในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่าง จัดบริ การ
ดี
๏ มีทีม QRT นิเทศงานปี ละ 1 ครั้ง
๏ การนิเทศงาน การมีส่วนร่ วมในการ ๏ มีการประชุม/ทาแผนพัฒนาสุ ขภาพของ
พัฒนาคุณภาพบริ การ
คปสอ.
๏ เป็ นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ
โรงพยาบาลส่ งต่อ

๏ ประสานข้อมูลผูป้ ่ วยส่ งต่อที่
ครบถ้วน

๏ มีการรายงานอาการผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์/
ไลน์ โดยพยาบาล กรณี case ผูป้ ่ วยเด็กที่
๏ มีการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามมาตรฐาน อาการหนักและ case สู ติกรรมจะมีการ
ประสานงานระหว่างแพทย์ก่อนการส่ งต่อ
ก่อนส่ งต่อ

โครงสร้ างเครื อข่ ายบริการ:

คปสอ.แก่งกระจาน

Refer Out
รพ.พระจอมเกล้า

รพ.แก่งกระจาน

สนง.สสอ.แก่งกระจาน
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หมายเหตุ……..ประสานงาน

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่ วมมือ
ผู้ส่งมอบทีส่ าคัญ:
ผู้ส่งมอบทีส่ าคัญ

ผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ ่ งมอบ
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- บริ ษทั จัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์

๏ จัดทา ส่ งมอบยาเวชภัณฑ์ เครื่ องมือแพทย์

- ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

๏ ผลตรวจชันสู ตรทางห้องปฏิบตั ิการ ภาวะพร่ อง
ไทรอยด์ฮอร์โมน

คู่ความร่ วมมือทีส่ าคัญและบทบาท:มีหน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการในการตรวจชั นสู ตรทางห้ องปฏิบัติการทีน่ อกเหนือ
ศักยภาพของโรงพยาบาล ดังนี้
1. บริ ษทั เพชรบุรีอินเตอร์แลป= กรณี มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี
2. รพ.พระจอมเกล้า
= ส่ งตรวจ CD4
3. บริ ษทั ศูนย์แลปธนบุรี = ส่ งตรวจ HbA1c, Thyroid function, Culture ต่าง ๆ
4. ศูนย์วทิ ย์สมุทรสงคราม = ส่ งตรวจ Hb typing
5. กรมวิทยาศาสตร์ กทม. = ส่ งตรวจ TSH และ PKU
6. รพ.ศูนย์ราชบุรี
= ส่ งตรวจ Acid phosphatase
บริการทีม่ ีการจ้ างเหมาจากภายนอก:บริ ษทั ส.รุ่ งโรจน์รับกาจัดขยะ
:KMintertecรับทาความสะอาด
การมีพนั ธสั ญญาในการให้ บริการ:คู่สัญญาหลักของโรงพยาบาลแก่งกระจาน คือสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้า เขต 5 ราชบุรี

การฝึ กอบรมหรื อเป็ นสถาบันสมทบในการฝึ กอบรม:
หลักสู ตร

สถาบัน

จานวน (คน)
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ในกระทรวง

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

31

43

48

13

- พยาบาลศาสตร์

-วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี

6

6

6

-

- จพ.ทันตสาธารณสุ ข

-วิทยาลัยสาธารณสุ ขสิ รินธร ชลบุรี

-

-

5

4

- เจ้าหน้าที่ เวชสถิติ

-วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข กาญจนาภิเษก

-

4

4

4

-วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี

8

8

8

5

-นวดไทยเพื่อสุ ขภาพ 330
ชัว่ โมง (นวดราชสานัก)

-รพ.แก่งกระจาน

20

20

20

-

-นศ.แพทย์

-มหาวิทยาลัยมหิดล

5

5

5

9

นอกกระทรวง

8

9

9

10

-พนักงานผูช้ ่วยเหลือผูป้ ่ วย -โรงเรี ยนวิภาวดีบริ บาล

1

1

4

4

-พยาบาลสนาม

8

8

8

6

- พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
(การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น)

-วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

2.3 สภาพแวดล้อมด้ านการแข่ งขัน
ขนาดและการเติบโตขององค์ กร:
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การก่อตั้ง

ขนาดและการเติบโต

พ.ศ. 2534

เปิ ดเป็ น Extended OPD รพ.ชะอา สาขาแก่งกระจาน

พ.ศ. 2536

ได้รับงบประมาณ 11 ล้าน สร้างอาคารผูป้ ่ วยนอกยกฐานะเป็ น รพช. 10 เตียง

พ.ศ. 2538

ได้ทาโครงการทอดผ้าป่ าสามัคคีสร้างอาคารร่ วมศรัทธา รองรับผูป้ ่ วยใน
(จานวนเงิน 2,000,000 บาท)

พ.ศ. 2542

ได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

พ.ศ. 2543

ยกฐานะ เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

ปัจจัยความสาเร็จ
ปัจจัยความสาเร็จทีส่ าคัญขององค์ กร (key success factor):
ปัจจัยภายในองค์ กร
1. ให้การรักษาได้ท้ งั การแพทย์แผนปั จจุบนั แพทย์แผนไทย (นวดประคบอบสมุนไพรนึ่งหม้อเกลือใน
หญิงหลังคลอด ปรุ งยาสมุนไพร) และแพทย์ทางเลือก(ฝังเข็มจัดกระดูกปรุ งยาจีน อาชาบาบัด)
กายภาพบาบัด
2. บริ การฟื้ นฟูสภาพในโรค STROKE/CVA , NEUROPHATHY กระตุน้ พัฒนาการในกลุ่ม DELAYED
DEVELOPMENT และเด็กออทิสติก มีผมู ้ าใช้บริ การทั้งในและนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น
3. เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ อยูใ่ นวัยทางาน
4. เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิยกระดับเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
5. มีหน่วยสนับสนุนเครื อข่ายระดับปฐมภูมิ
6. ดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีคุณภาพโดยมีการจัดตั้งคลินิกจิตเวชและมี
จิตแพทย์ร่วมดูแล
7. มีพยาบาลเชี่ยวชาญจิตเวชเด็ก พยาบาลเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู แพทย์แผนไทยและนักกายภาพบาบัด
8. ให้บริ การสุ ขภาพในด้านการรักษา ส่ งเสริ มป้ องกันและฟื้ นฟูในกลุ่มประชากรพื้นที่สูง(ม.1,2 ต.ห้วยแม่
เพรี ยง , ม.6 ต.ป่ าเด็ง)
ปัจจัยภายนอกองค์
1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ขชัดเจน
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2. อาเภอแก่งกระจานเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์(น้ าตกเขื่อนดินล่องแก่งชมทะเล
หมอกเดินป่ าเขาพะเนิ นทุ่ง)
3. มีภาคีเครื อข่ายสุ ขภาพประจาท้องถิ่น (FR,อปพร.)
4. มีศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเรื อนจาเขากลิ้ง
5. มีวทิ ยุชุมชนในพื้นที่
6. โครงการพระราชดาริ ตรวจหนอนพยาธิ ในพื้นที่สูง(ม.1,2 ต.ห้วยแม่เพรี ยง , ม.6 ต.ป่ าเด็ง
7. มีสนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์ กิต
8. โครงการปิ ดทองหลังพระ(องค์กรในอาเภอร่ วมกันพัฒนาคุณภาพชีวติ แบบองค์รวมแก่ประชาชนใน
พื้นที่สูง)
9. มีสถานประกอบการการท่องเที่ยวจานวนมาก (บ้านพักรี สอร์ทสนามกอล์ฟ)
10. มีการขยายถนนเชื่อมต่อระหว่างอาเภอทาให้มีการเดินทางสะดวกขึ้น
การเปลีย่ นแปลงสาคัญทีม่ ีผลต่ อความสาเร็จขององค์ กร: มีกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ
การระดับ คปสอ. โรงพยาบาล หน่วยงาน ตลอดจนมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ระบบพัฒนาคุณภาพในการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง บุคลากรมีความมุ่งมัน่ ทางานเป็ นทีม
แหล่ งข้ อมูลเชิ งเปรียบเทียบทีส่ าคัญ:
ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบจานวนผูร้ ับบริ การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
งาน

ปี 2554
(คน)

ปี 2555
(คน)

ปี 2556
(คน)

ปี 2557
(คน)

แพทย์แผนไทย

1,922

4,185

6,424

8,784

แพทย์ทางเลือก

-

997

2,225

1,730

จากตารางแสดงให้เห็นจานวนผูร้ ับบริ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพิม่ มากขึ้นในแต่ละปี แสดงให้
เห็นว่าผูร้ ับบริ การในอาเภอแก่งกระจานมีความรู ้ในเรื่ องแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมากขึ้น และเข้ารับ
บริ การมากขึ้น
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่ า CMI ตามกลุ่มโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาล

ค่า CMI

ผลรวมAdjRWs

เขาย้อย

0.5489

1,347.0521

หนองหญ้าปล้อง

0.5472

749.6888

บ้านลาด

0.6265

1,221.8879

บ้านแหลม

0.5370

939.4557

แก่งกระจาน

0.4546

1,081.9174

ค่าเฉลี่ย CMI

0.9396

จากตารางแสดงให้เห็นค่า CMI ตามกลุ่มโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ค่า CMI ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
เท่ากับ 0.4546 ค่าเฉลี่ย CMI ของจังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 0.9396 จะเห็นได้วา่ ค่า CMI ของโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน ยังอยูใ่ นเกณฑ์ แต่เมื่อเทียบกับค่า CMIของโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จะเห็นได้วา่ ค่าเฉลี่ย CMI ของ
โรงพยาบาลแก่งกระจานอยูใ่ นระดับต่าสุ ด
โอกาสพัฒนา
- เพิ่มศักยภาพของระบบการดูแลผูป้ ่ วยให้ได้มาตรฐาน
- ลดอัตราการส่ งต่อในโรคที่สามารถรักษาได้
- ทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน เช่น การให้รหัสโรค

ตารางแสดงรายงานผลการชดเชยการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปี งบประมาณ 2557
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โรงพยาบาล

Asthma

รวมเงิน

COPD

การใช้ยา
สเตียร์รอย
พ่น(บาท)

จานวนเงิน ลดอัตราการ การใช้ยา สเตียร์ จานวนเงิน
ค่ายา สเตียร์ Admit (บาท) รอยพ่นseretide ฟื้ นฟูสภาพ
รอยพ่น
ระยะยาว(บาท) ปอด (บาท)
(บาท)

การเป่ า
ความจุปอด
(บาท)

17

7,401.69

80,983.05

-

-

-

88,384.75

หนองหญ้าปล้อง 9

3,918.53

51,811.74

2,612.36

3,047.75

-

61,390.38

บ้านลาด

28

12,191.00 425,814.11

11,320.21

14,803.35 -

464,128.68

บ้านแหลม

40

17,415.71 -

5,660.11

17,415.71 -

40,491.53

แก่งกระจาน

86

37,443.78 81,853.84

14,803.35

18,721.89 -

152,822.86

ท่ายาง

126

54,859.49 314,135.87

36,137.60

33,089.35 -

438,222.81

ชะอา

18

7,837.07

257,752.51

13,487.18

17,851.10 -

296,937.86

พระจอมเกล้า

149

64,873.52 655,701.49

24,817.39

16,980.32 -

762,372.71

เขาย้อย

จากตารางแสดงรายงานผลการชดเชยการจัดบริ การดูแลผูป้ ่ วยโรคหื ด โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ปี งบประมาณ 2557แสดงให้เห็นว่า
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ได้เงินชดเชยในระดับสูงเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลระดับเดียวกัน

2.4 บริบทเชิ งกลยุทธ์ (ทีม่ ีผลต่ อความยัง่ ยืนขององค์ กร)
ปัญหาสุ ขภาพ
ปัญหาสุ ขภาพที่สาคัญในพื้นที่:
1.กลุ่มโรค NCD ได้ แก่ HT,DM,COPD/Asthma,Stroke/CVA,MI
2.กลุ่มโรค Accidentได้ แก่ Head Injury,จมนา้ ,Fracture/Trauma
3.กลุ่มโรคติดเชื้อได้ แก่ HIV,TB , Pneumonia โรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน
4.กลุ่มโรคสู ติกรรมได้ แก่ PPH, LBW,BA
5.กลุ่มโรคสุ ขภาพจิต ได้ แก่ ซึมเศร้ ,าฆ่าตัวตาย,Alcohol, ยาเสพติด
6.กลุ่มโรคทันตกรรมได้ แก่ ฟันผุ
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7.กลุ่มโรคโรคระบาดได้ แก่ ไข้ เลือดออก, มาลาเรีย

ปัญหาสุ ขภาพที่เป็ นโอกาสพัฒนา:
1.กลุ่มผู้ป่วยที่มอี าการเฉียบพลัน ได้ แก่ MI,Stroke,อุบัตเิ หตุ
2.กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลเฉพาะ ได้ แก่ จิตเวช, ยาเสพติด, ผู้ป่วยจากสถานการณ์ ,ผู้พกิ าร
3.กลุ่มโรคติดเชื้อได้ แก่ HIV,TB , Pneumonia โรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน

โรคทีม่ ีข้อจากัดในการให้ บริการ / ต้ องส่ งต่ อ:
โรคทีม่ ีข้อจากัด/ส่ งต่ อ

เหตุผล

โอกาสพัฒนา

1. กลุ่มโรค NCD
- MI

- พัฒนาระบบการให้ยาละลายลิ่มเลือด

- DM ทีมีภาวะแทรกซ้อน

ขาดแพทย์เฉพาะทาง/

- Stroke

ขาด ยา/ เครื่ องมือ

- พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยให้ได้ตาม
มาตรฐาน
- พัฒนาศักยภาพของแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

2. อุบตั ิเหตุ
- Head injury

ขาดแพทย์เฉพาะทาง/

- พัฒนาเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยกับโรงพยาบาลที่มี
แพทย์เฉพาะทาง

- Facture

ความชานาญของ

- พัฒนาศักยภาพของแพทย์และเจ้าหน้าที่

- Trauma

เจ้าหน้าที่

3. กลุ่มสู ติกรรม
- PPH
- LBW
- ทาหมัน
4. กลุ่มสุ ขภาพจิต

ขาดแพทย์เฉพาะ
ทาง/ ความชานาญของ

- พัฒนาเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยกับโรงพยาบาลที่มี
แพทย์เฉพาะทาง
- พัฒนาศักยภาพของแพทย์และเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
ขาดแพทย์เฉพาะทาง

- จัดคลินิกจิตเวช โดยเชิญแพทย์เฉพาะทางมาตรวจ
- จัดเจ้าหน้าที่รับยาที่ รพ.จังหวัดให้ผปู ้ ่ วย

ขาดยาบางตัว
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5. กลุ่มโรคติดเชื้ อ
- HIV ที่มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะ ขาดแพทย์เฉพาะทาง
ดื้อยา และภาวะแพ้ยา

พัฒนาเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยกับโรงพยาบาลที่มี
แพทย์เฉพาะทาง

ความท้ าทายเชิ งกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ:
1. กลยุทธ์การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการระบบริ การสุ ขภาพ
2. กลยุทธ์ปรับปรุ งองค์กร : เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการเงินการคลัง
การเปลีย่ นแปลงสิ่ งแวดล้อมภายนอก/นโยบาย:
ปัจจัยภายนอก
การเมือง

ปัญหา
นโยบายสาธารณสุ ขต่าง ๆ
บริ การครอบคลุมทุกพื้นที่
งานอนามัยแม่และเด็ก

โอกาส
พัฒนาคุณภาพการจัดการระบบ
บริ การสุ ขภาพใน รพ.และเครื อข่าย
บริ การปฐมภูมิ

การควบคุมไข้เลือดออก
เศรษฐกิจ

- เนื่ องจากเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อ
มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเป็ นจานวน
มากขึ้นทาให้มีรีสอร์ ทก่อตั้งมาก
ขึ้น และแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรม
ทางน้ าเพื่อดึงดูดนัดท่องเที่ยว เสี่ ยง
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุทางน้ า
- มีสนามแข่งรถเสี่ ยงต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจร

- การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาให้
ประชาชนมีเศรษฐกิจดีข้ ึน
- มีการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น
- การมีกิจการรี สอร์ ท บ้านพัก
เพิ่มขึ้น ทาให้เศรษฐกิจดีข้ ึน
- เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครื อข่าย
ให้เป็ นผูจ้ ดั การสุ ขภาพในเขต
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- พัฒนาระบบบริ การ EMS

3. สังคม

การตั้งถิ่นฐานเป็ นที่ราบเชิงเขา มี
ภูเขาล้อมรอบ มีป่าไม้จานวนมาก
ประชาชนอาศัยในเขตพื้นที่ป่าเขา

- มีหน่วยมาลาเรี ยในเขตพื้นที่ป่า
เขา
- พัฒนาระบบการส่ งต่อ
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4. ประชากร

มีผสู ้ ู งอายุมากขึ้น มีผพู ้ ิการใน
ชุมชนมากขึ้น

- มีการคัดกรองภาวะเสี่ ยงในทุก
ตาบล
- ยกระดับคุณภาพการดูแลสุ ขภาพ
แบบองค์รวมมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทาง
การแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก

ปัญหาสาคัญที่โรงพยาบาลพยายามแก้ไข:
ปัญหาทีส่ าคัญ

แนวทางการแก้ไข

ปั ญหาด้านการเงินการคลัง ขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน รายรับไม่พอรายจ่าย

การเพิ่มรายได้พฒั นาระบบสารสนเทศ พัฒนาความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียน พัฒนาศักยภาพทีมดูแลผูป้ ่ วย
เพื่อลดอัตราการส่ งต่อในโรคที่รักษาได้เอง

บุคลากรลาออก ขอย้าย เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการ
ทางานในหน่วยงาน ไม่เพียงพอกับภาระงาน

ลูกจ้างชัว่ คราวมาทดแทน

ความได้ เปรียบเชิ งกลยุทธ์ ที่สาคัญ:
1. กลยุทธ์หลัก : ยกระดับคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยในองค์รวม มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
2. กลยุทธ์ขยายงาน : เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครื อข่ายให้เป็ นผูจ้ ดั การสุ ขภาพในเขตท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ภูเขา แหล่งน้ าจืด และในแหล่งพื้นที่สูง
วิสัยทัศน์ (vision):โรงพยาบาลและเครื อข่ายสุ ขภาพเป็ นเลิศด้านการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมที่ผใู ้ ช้บริ การ
อบอุ่นใจผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ข (หมายเหตุ : คาสาคัญของวิสัยทัศน์ คือ (1) โรงพยาบาลและเครื อข่ายสุ ขภาพ (2)
เป็ นเลิศ (3) การดูแลสุ ขภาพแบบครบวงจร (4) ผูร้ ับบริ การประทับใจ)
พันธกิจ (mission):
1. พัฒนาระบบเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพให้มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพ
2. พัฒนาคุณภาพการรักษาแพทย์แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน ให้มีมาตรฐาน
3. พัฒนาคุณภาพบริ การการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ควบคุมโรค และฟื้ นฟูสภาพด้านร่ างกายและจิตใจ
4. ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ได้รับการดูแล และสามารถดาเนิ นชีวติ อย่างมีความสุ ข
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5. ผูด้ ูแลได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
แผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กร
1. กลยุทธ์หลัก : ยกระดับคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยในองค์รวม มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก

Roadmap 1 ระดับความสาเร็ จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาระบบการดูแลในกลุ่มโรคไม่ติดเชื้ อ
Roadmap 3 อัตราตายในผูต้ ิดเชื้อ HIV/AIDS จากการติดเชื้ อฉวยโอกาสน้อยกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 3
Roadmap 4 ระดับความสาเร็ จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการแก้ปัญหาทางทันตกรรม
Roadmap 5 ระดับความสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
Roadmap 6 ระดับความสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพระบบงานที่สาคัญ
2. กลยุทธ์ขยายงาน : เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครื อข่ายให้เป็ นผูจ้ ดั การสุ ขภาพในเขตท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ภูเขา แหล่งน้ าจืด และในแหล่งพื้นที่สูง
Roadmap 2 ระดับความสาเร็ จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
3. กลยุทธ์การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการระบบริ การสุ ขภาพ
Roadmap 7 ระดับความสาเร็ จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การสร้างเสริ มสุ ขภาพครอบครัวชุมชน
และภาคีเครื อข่าย
Roadmap 8 ระดับความสาเร็ จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การป้ องกันโรคและเฝ้าระวังภัยสุ ขภาพ
Roadmap 9 ระดับความสาเร็ จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล
Roadmap 10 ระดับความสาเร็ จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
โรงพยาบาลและเครื อข่าย (รพสต.)
4. กลยุทธ์ปรับปรุ งองค์กร : เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการเงินการคลัง
Roadmap 11ระดับความสาเร็ จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การบริ หารจัดการที่ดี
Roadmap 12 ระดับความสาเร็ จในการบริ หารการเงินการคลัง
2.5 ระบบการปรับปรุ งperformance ขององค์ กร

ระบบการพัฒนาคุณภาพ: มีศูนย์คุณภาพในการบริ หารจัดการระบบคุณภาพทั้งองค์กร ผ่านการรับรองมาตรฐาน
HA ขั้นที่ 2, LA จากสมาคมเทคนิคการแพทย์, มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก, มาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรค
กระบวนการประเมินผล:
ระดับองค์กร ใช้มาตรฐาน HA เป็ นมาตรฐานหลักในการควบคุมคุณภาพภายในโดยทีมนา
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ระดับหน่วยงาน ใช้มาตรฐาน HA และมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ
ระดับบุคคล ใช้แนวทาง PMS
กระบวนการเรียนรู้ ระดับองค์ กร:
1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั รพสต.ในเครื อข่ายเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ งปั จจุบนั ทาได้ 3 เรื่ อง คือ
- การทา CPG โรค DM,HT ร่ วมกับ รพสต.ในเครื อข่ายทาให้สามารถส่ งผูป้ ่ วยที่มีอาการคงที่กบั ไป
รับยาที่ รพสต.ได้ และมีการส่ งต่อผูป้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์ส่งต่อกลับมาโรงพยาบาล
- การตรวจพัฒนาการในเด็ก
- แนวทางการให้คาปรึ กษาคัดกรองสุ ขภาพในคลินิก DPAC
ซึ่ งทั้ง 2 ข้อหลังนี้ได้ทาการแลกเปลี่ยนรู ้กบั รพสต.ในเครื อข่ายเช่นกัน แต่ผลลัพธ์ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยงั ไม่เข้าใจถึงวิธีการดาเนิ นงาน
2. ใช้การสื บค้นข้อมูลทางสารสนเทศในการค้นหากลุ่มผูป้ ่ วยที่เป็ นปัญหาสาคัญของโรงพยาบาล และ
นามาวางแผนพัฒนาระบบการดูแล ปัจจุบนั ทาได้ 1 เรื่ อง คือ MI
3. การนิเทศงานโดยผูเ้ ชี่ยวชาญกว่า
- มีการทบทวนการตรวจรักษาของพยาบาลนอกเวลาแต่ละวัน โดยแพทย์ และเขียนข้อเสนอแนะผล
การตรวจให้หน่วยงาน ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินการ
- งานรังสี ทางการแพทย์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เพียง 1 คน จึงให้ผชู ้ ่วยเหลือผูป้ ่ วยมาฝึ กเอ็กซเรย์ พบ
ปั ญหาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของเทคนิคการเอ็กซเรย์และล้างฟิ ล์ม ทาให้ตอ้ งเอ็กซเรย์ซ้ า
จึงมีแนวทางให้ จพ.รังสี ทบทวนเทคนิคการเอ็กซเรย์และการล้างฟิ ล์มให้ ผล คือ คุณภาพของการ
เอ็กซเรย์ดีข้ ึน
4. การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการช่วยฟื้ นคืนชีพ CPR, NCPR 1 ครั้งต่อปี
5. มีการส่ งผลงานประกวดในระดับจังหวัด เรื่ อง
- งาน DHS ได้รับรางวัลนวัตกรรม
- งาน DPAC ได้รับรางวัลระดับชมเชย
กระบวนการสร้ างนวัตกรรม:
1. กาหนดเป็ นตัวชี้วดั ระดับหน่วยงาน1 เรื่ อง /ปี ทาให้เกิดจานวนนวัตกรรม
ปี 2554 จานวน 10 เรื่ อง
ปี 2555 จานวน 10 เรื่ อง

ปี 2556 จานวน 3 เรื่ อง
2. สร้างเวทีในการนาเสนอผลงานมีศูนย์คุณภาพในการตรวจผลงานเบื้องต้น
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ผลงานเด่ นและความภาคภูมใิ จขององค์ กร:
วันที่

รางวัล

11 สิ งหาคม 2542

คปสอ.แก่งกระจานได้รับการยกย่องในการดาเนินงาน DOTS ดีเด่นอันดับ3 ในเขต
สาธารณสุ ขที่ 4

27 กุมภาพันธ์ 2544

สถานที่ทางาน (สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวติ ชีวา)

27 กันยายน 2545

สถานที่ทางาน (สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวติ ชีวา)

29 ธันวาคม 2546

สถานที่ทางาน (สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวติ ชีวา) ระดับทอง

29 ตุลาคม 2546

เกณฑ์คงค้างดีเด่นประจาปี 2546

วันที่

รางวัล

ปี 2547

โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

17 สิ งหาคม 2547

ขบวนการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ Healthy Thailand

1 พฤศจิกายน 2547

สถานที่ทางาน (สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวติ ชีวา) ระดับทอง

30 กันยายน 2548

สถานที่ทางาน (สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวติ ชีวา) ระดับทอง

23 พฤศจิกายน 2548

บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA

7 มกราคม 2551

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริ การตามมาตรฐานบริ การสาธารณสุ ข ของกระทรวง
สาธารณสุ ข ปี 2550

16 กันยายน 2552

บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

31 สิ งหาคม 2552

สุ ดยอดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัด ปี 2552

4 สิ งหาคม 2554

การดาเนิ นงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลดีเด่น

22 กุมภาพันธ์ 2555

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง

