ตารางสรุปผลแผนยุทธศาสตร์
Strategies
&Strategic
Challenges
1.พัฒนาระบบ
การบริการใน
กลุ่มโรคทีเ่ ป็ น
ปญั หาสาคัญ
ให้ครอบคลุม
ทัง้ 4มิติ
S1-S6

Short term
objective

Long term
goals

Key tactics&
Action plan

1.ระบบบริการ
มีคุณภาพ
2.ผูร้ บั บริการ
พึงพอใจ

1.ประชาชนมี
สุขภาพดี
สามารถดูแล
ตนได้อย่าง
เหมาะสม

มีการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผูป้ ว่ ยทัง้ 6
กลุ่มโรค
รวม 98
กิจกรรม

Changes

HR&
Key
Education
Performance
plan
Measures
มีการ
-วางแผนคน
ปรับเปลีย่ นการ รับผิดชอบ
ให้บริการจาก ชัดเจน
การตัง้ รับเป็น -มีการส่ง
เชิงรุกมากขึน้
บุคลากรไป
เน้น
ศึกษาดูงาน
HHC,LTC,FCT รพ.ทีม่ ผี ลการ
care giver
ดาเนินทีด่ แี ละ
นามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับ
บริบทของเรา
ตัวอย่างเช่น
กรณีการ
ให้บริการคลีนิก
Asthma/COPD
แบบ One
Stop Service
ผลการ
ดาเนินงานก็ดี
ขึน้

Present
Performance

Projected
Performance

มี 14 ตัวชีว้ ดั
ผ่านเกณฑ์ 8
ตัวชีว้ ดั
(57.2%)
ไม่ผ่านเกณฑ์
6ตัวชีว้ ดั
(42.8%)

-ตัวชีว้ ดั ผ่าน
เกณฑ์ 80%
-การดูแลกลุ่ม
โรคเรือ้ รัง
โดยเฉพาะใน
กลุ่มผูส้ งู อายุ
ซึง่ ในอนาคตใน
เขตพืน้ ที่
อาเภอท่าช้างมี
กลุ่มผูส้ งู อายุ
มากขึน้ และ
ขาดคนดูการ
ให้บริการเน้น
เชิงรุก
HHC,FCT,
Care giver
โดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ

Strategies
Challenges

Short term
objective

Long term
goals

Key tactics
Action plan

Changes

2.การพัฒนา
ระบบบริการ
เชิงรุกร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
ในการดูแล
สุขภาพ
(S7-S8)

เครือข่ายมี
ระบบบริการส่ง
ต่อและการดูแล
ต่อเนื่องทีม่ ี
คุณภาพไร้
รอยต่อ

เครือข่ายมี
ระบบบริการส่ง
ต่อและการดูแล
ต่อเนื่องทีม่ ี
คุณภาพไร้
รอยต่อแบบ
ยังยื
่ น

1.พัฒนาระบบ
District Health
System(DSH)
2.ยกระดับการ
ให้บริการของ
รพสต.ให้ได้
มาตรฐาน

1.มีแนวทาง
การดูแลผูป้ ว่ ย
ทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ทัง้ เครือข่าย(มี
CPG)
2.ยกระดับของ
รพ.สต.เป็น รพ
สต.ติดดาว
3.รพ.แม่ข่ายมี
การสนับสนุ น
ทัง้ ด้าน
3.1บุคลากร
เป็นทีมสห
สาขาวิชาชีพ
ช่วยที่ รพสต.
3.2 สนับสนุน
ด้านเวชภัณฑ์
ต่างๆ/อุปกรณ์
การแพทย์
3.3 ส่งเสริม

รวม 23
กิจกรรม

HR Education Key
plan
Performance
Measures
1.วางแผนคน
รับผิดชอบ
ชัดเจน
2.ฝึกทักษะ
จนท.ของ รพ
สต.เช่น ร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
การช่วยฟื้นคืน
ชีพ กับ รพ.แม่
ข่าย เป็นต้น

Present
Performance

Projected
Performance

มี 2 ตัวชีว้ ดั
ผ่าน 1ตัวชีว้ ดั
50%
ไม่ผ่าน 1
ตัวชีว้ ดั 50%

1.การ
ดาเนินงาน
District Health
System(DHS)
ทีเ่ ชื่อมโยง
ระบบบริการ
ปฐมภูมกิ บั
ชุมชนและ
ท้องถิน่ อย่างมี
คุณภาพ แบบ
ยังยื
่ น
2.รพสต.เป็น
รพสต.ติดดาว
100%

Strategies
Challenges

Short term
objective

Long term
goals

Key tactics
Action plan

Changes

พัฒนา
บุคลากรองค์
ความรูท้ าง
วิชาการ
3.ส่งเสริม
1.บุคลากรมี 1.บุคลากรมี 1.พัฒนา/ส่งเสริม
ส่งเสริมให้
สนับสนุ นและ ความรู้
ความรู้
บุคลากรด้านองค์
บุคลากร
พัฒนา
ความสามารถ 2.อัตราความ ความรู้ อัตรากาลัง ทางานอย่างมี
บุคลากรให้ม ี ต่อการ
คงอยูข่ อง
เพียงพอ
ความสุขโดย
ความสุขใน
ให้บริการ
บุคลากร
2. ส่งเสริมสนับสนุ น ยึด
การทางาน
2.บุคลากรมี 3.บุคลากร
ให้บุคลากรมี
Core Value
(S9-S10)
เพียงพอต่อ
ทางานโดยยึด สุขภาพทีด่ แี ละมี
“MOPH”
การให้บริการ Core Value ความสุข กระตุน้ ให้
3.บุคลากรมี “MOPH”
บุคลากรมีการออก
ความสุขในการ
กาลังกายอย่าง
ทางาน
สม่าเสมอ
4.มีการบริหาร รพ.มีสถานะ รพ.มีการ
1.ผูบ้ ริหารมีการ
1.ผูบ้ ริหารมี
จัดการด้าน
การเงินการ
บริหารการเงิน บริหารงานแบบ
การวางแผน
การเงินการ
คลังอยูใ่ น
การคลังอย่างมี MBO(Management กากับ ติดตาม
คลังอย่างมี
เกณฑ์ปกติ
ประสิทธิภาพ by Objective)
การใช้
ประสิทธิภาพ
อย่างยังยื
่ น
งบประมาณ

HR
Education
plan

Key
Performance
Measures

Present
Performance

Projected
Performance

1.วางแผนคน
รับผิดชอบ
ชัดเจน
2.ให้ความรู้
เรือ่ งของ
Core Value
“MOPH”

มี 4 ตัวชีว้ ดั
ผ่าน 3 ตัวชีว้ ดั
75 %
ไม่ผ่าน 1
ตัวชีว้ ดั 25 %

มีการวางแผน
บุคลากรที่
รับผิดชอบ
และกากับ
ติดตามในการ

มี 1 ตัวชีว้ ดั
ผ่านเกณฑ์
100 %

1.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
มากกว่า85%
2.องค์กรมี
นวตกรรมด้าน
คุณภาพ
สม่าเสมอ
3.ไม่มขี อ้
ร้องเรียนด้าน
จริยธรรม
การบริหาร
การเงินการ
คลังมี
ประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลไม่

Strategies
Challenges
(S11)

Short term
objective

Long term
goals

Key tactics
Action plan

Changes

2.พัฒนาระบบ
สนับสนุ น
บริการด้าน
การเงินการ
คลังโดย
-เพิม่ รายได้
-ลดรายจ่าย
-มีการบริหาร
เจ้าหนี้
-มีการบริหาร
ลูกหนี้

อย่างเคร่งครัด
พร้อมทัง้ ชีแ้ จง
สถานการณ์
การเงินการ
คลังของ
โรงพยาบาลให้
บุคลากรได้รบั
ทราบ
2.บุคลากร
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมใน
การใช้
ทรัพยากร เช่น
วัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์
ไฟฟ้า น้ า
เวชภัณฑ์ต่างๆ
อย่างประหยัด

HR Education Key
plan
Performance
Measures
บริหารจัดการที่
ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง

Present
Performance

Projected
Performance
พบกับปญั หา
วิกฤตทาง
การเงิน

สรุปผลการดาเนิ นงานในการนาองค์กร
ด้านการนาองค์กร
นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก มารับตาแหน่งที่ รพ ท่าช้าง เมือ่ วันที1่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ซึง่ เป็น รพ ขนาด 30 เตียง ซึง่ มีประชากร UC 9800 คน
มีเงินบารุงเหลือประมาณ 3. ล้านบาท. มาทางานวันแรก ซึง่ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลได้ศกึ ษาข้อมูล ทัวไป
่ ทัง้ คน เงิน ของ มาพอสมควร. ปญั หา คือ. ผอ.
เปลีย่ นบ่อย เปิดมา35. ปี. มี ผอ. 24 คน รวมทัง้ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล การพัฒนาจึงไม่ต่อเนื่อง. รพ อยูใ่ นสภาพทรุดโทรม. เงินบารุงน้อย รายได้น้อย. ทัง้
UC. และข้าราชการเบิกได้ต้นสังกัด รายจ่ายค่อนข้างมาก ขาดการควบคุมกากับ และการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย รายรับ กับ รพ ข้างเคียง ทาให้
สถานการณ์เงินบารุง. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย เป็ นวิกฤติระดับ 1-4
เมือ่ นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก มาอยู่ จึงกาหนด แนวทางในการพัฒนา รพ. ในทุกๆด้าน จัดตัง้ คณะกรรมการภาคเอกชน มีท่านเจ้าคุณพระวิมลสุตา
ภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรเี ป็ นประธาน ช่วยในการพัฒนา รพ และจัดหารายได้ตงั ้ เป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลท่าช้าง และได้ให้ ค่านิย มร่วมในการทางาน
เพื่อปลุกใจบุคลากร ให้รว่ มกันทางานและเห็นคุณค่าของตนเองทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งขององค์กรว่า. " รักท่าช้าง ร่วมกันพัฒนา รพ ท่าช้าง เราจะก้าวไปด้วยกัน"
รพ ท่าช้าง หลังจากทีน่ ายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก เข้ารับตาแหน่งได้เริม่ พัฒนาตามแนวทางทีว่ เิ คราะห์ไว้ ตามแนวทางการบริหารงาน แบบ MBO
. (Management by objective). และปรับปรุงมาตรฐานระบบบริการ สิง่ แวดล้อม OPD. IPD. จ่ายกลาง. แผนแพทย์แผนไทย. รวมทัง้ วางแผนในการเพิม่
รายรับ ลดค่าใช้จา่ ยด้วยการต่อรองราคาโดยคณะกรรมกาที่ รพ แต่งตัง้ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ ทีไ่ ม่ใช่ยา วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทตั กรรม วัสดุเอกเรย์.
ทีไ่ ม่ใช่ การจัดซือ้ ยาร่วม และยาองค์เภสัชกรรม ทุกรายการ. อีกทัง้ วัสดุทวไป.
ั ่ การจ้างเหมา โดยทัง้ สองรายการหลังนี้ให้มใี บเสนอราคา อย่างน้อย 2-3 ราย เพื่อ
เปรียบเทียบราคา ในรายทีเ่ สนอราคาต่าสุด และสินค้าตรงตามต้องการ.จะได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการจัดซือ้ /จ้าง ยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้
- ค่ายาและเวชภัณฑ์จากเดิมปีละ. 5.4. ล้านบาท ปจั จุบนั ลดเหลือ 3.6 ล้านบาท
- ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ เดิมปีละ1-9 ล้านบาท ปจั จุบนั ลดลงเหลือปีละ 1.1 ล้านบาท
- ค่าเวชภัณฑ์ทไ่ี ม่ใช่ยา. เดิมปีละ. 1.5 ล้านบาท ปจั จุบนั ลดลงเหลือ 9 แสนบาท
- ค่าวัสดุเอกเรย์ เดิมปีละ1.5 แสนบาท ปจั จุบนั ลดเหลือ. 1 แสนบาท
- ค่าสัสดุทนั ตกรรมเดิมปีละ 3. แสนบาท. ปจั จุบนั ลดเหลือ 2.5 แสนบาท
- มาตรการการประหยัดไฟฟ้า/น้ ามันรถยนต์ มีการติดตามนาเสนอรายรับ-รายจ่ายให้บุคลากรดู/ติดตาม เป็นประจาในการประชุมประจาเดือนทุกเดือน. และ
จัดให้มรี บั ประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมวันเกิด ของเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กิดในเดือนนัน้ ๆทีม่ กี ารประชุม
- จัดทาแผนเงินบารุง กากับติดตามและปรับแผนเงินบารุงทุก 6 เดือน สาหรับรายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็นเช่นโครงการพัฒนาพืน้ ที่ ทีต่ อ้ งใช้เงินบารุง ให้ระงับ และ
ปรับเปลีย่ นไปของบจากกองทุนตาบลและงบท้องถิน่ แทน ทาให้ประหยัดรายจ่ายด้านปีละประมาณ 1.5 ล้านบาท
มาตรการเพิม่ รายรับ

- จัดตัง้ คณะกรรมการ audit chart . ให้มกี ารประชุมสรุปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผูป้ ว่ ยใน ครบ100% สาหรับผูป้ ว่ ยนอกสุ่มตรวจ
ประมาณ 5-10%
-ผูป้ ว่ ย UC นอกเขต ให้เป็นกรณีฉุกเฉินทัง้ หมด โดยงานประกันต้องมาเก็บข้อมลผูป้ ว่ ยเพื่อนาสรุปส่ง สปสช. ขอรับเงินอีกครัง้ .
- ผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ พยายามให้มก่ี าร admission. เพื่อสังเกตุอาการทุกรายเท่าทีผ่ ปู้ ว่ ยเต็มใจในการนอน
-ปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงพ่อแพ84 ปีซง่ึ เดิมทาเป็นห้องเก็บของ. ปรับมาเป็ นห้องพิเศษ. เพิม่ ขึน้ จากเดิม 5 ห้องเป็น 11 ห้อง ทาให้มร่ี ายรับ
เพิม่ ขึน้
-รับนักกายภาพบาบัด เปิดคลินิกให้บริการและขอรับบริจาคเครือ่ งมือจากภาคเอกชนทาให้มรี ายรับเพิม่ ขึน้ ปีละประมาณ 5-6 แสนบาทต่อปี
- ค่ารักษาเบิกได้จ่ายตรงข้าราชการ/ท้องถิน่ เดิม 2-3 ล้านบาท. ปนั จุบนั 5.5-6.5 ล้านบาทต่อปี
-ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน งบUC ทัง้ ในเขตและนอกเขต จากปีละ 50000- 1 แสนบาทปจั จุบนั 4-5 แสนบาทต่อปี.
- ผูป้ ว่ ยจ่ายเงินเอง และการตามเก็บ. เดิม 4-5. แสนบาท ปจั จุบนั 9แสน - 1 ล้านบาท
- กากับติดตามการคียข์ อ้ มามูล งานแลกเงิน QOF. PPA. PPD. HDC.
-ปรับคุณภาพระบบบัญชี เกณฑ์คงค้าง ตามคู่มอื FAI. และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
-เปรียบเทียบต้นทุน(unit cost) กับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ซึง่ ไม่เกินคทาเฉลีย่ ระดับประเทศ ที่ means+_ 1 SD.
การดาเนิการดังกล่าว.
ทาให้ในช่าวระยะเวลาทีผ่ ่านมา 5 ปี รพ ท่าช้าง แม้จะได้รบั งบ. UC. น้อยลง จากระบบตะกร้าเงิน ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละปี ประสบภาวะวิกกฤติ ระดับ ปกติ
และระดับ1 เท่านัน้ .
จากการดาเนินงานดังกล่าวแนวทางการปฏิบตั ิ มีการมอบหมายหัวหน้าหน่วยงาน และแจ้งแผนการทางาน ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุ กครัง้
และนาแจ้งในทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีป่ ระจาเดือนทุกครัง้ ด้วยเช่นกัน.
จากการดาเนินงานดังกล่าว แม้ว่าการทางานทัง้ หมด องค์กร จะได้รบั ประโยชน์ ซึง่ ประชาชนก็ได้รบั ประโยชน์เช่นเดียวกัน จากการสารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ ของคณะกรรมการกลางจาก สสจ เมือ่ เดือนมีนาคม 2559 ปรากฏว่า รพ ท่าช้าง ประชาชนพึง่ พอใจในการมารับบริการมากเป็นลาดับที่ 1 ของ
จังหวัด ร้อยละ. 90.97 ความพึงพอใจของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านร้อยละ 82.43 เป็นลาดับที3่ ของจังหวัด รองจาก หน่วยงาน สสจ. และ รพ สิงห์บุร ี

จากการประเมินผลในเรือ่ งของแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร
ปัญหาที่พบคือ
1.การถ่ายทอดแผนยังไม่ครอบคลุมทุกระดับ
แผนในอนาคต คือ
1.1 ให้มกี ารถ่ายทอดแผนลงสู่ผปู้ ฏิบตั ทิ ุกระดับ
1.2 ประชุมชีแ้ จง มอบหมายงานให้กบั บุคลากรอย่างชัดเจน
1.3 มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่องโดยผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
2.ผลการดาเนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
2.1. ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มี 21 ตัวชีว้ ดั ผ่าน 14 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 66.7 ไม่ผ่าน 7 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 33.3
ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ผ่านกลุ่มโรคเรือ้ รัง คือ โรคเบาหวาน กลุ่มโรคเฉียบพลัน คือ STEMI กลุ่มโรคติดต่อ คือโรควัณโรค และบุคลากรมีสุขภาพดี BMI ปกติ
การดาเนินงานตามตารางทีก่ ล่าวมาแล้ว
2.2. ผลการดาเนินงานด้านการดูแลผูป้ ว่ ย
มี 32 ตัวชีว้ ดั ผ่าน 20 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 62.5 ไม่ผ่าน 12 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 37.5
ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ผ่านคือกลุ่มผูป้ ่วยเฉพาะโรคตามแผนยุทธศาสตร์
2.3. ผลการดาเนินงานด้านการมุง่ เน้นผูป้ ว่ ยและผูร้ บั ผลงาน
มีตวั ชีว้ ดั 2 ตัวชีว้ ดั ผ่าน ทัง้ 2 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 100
2.4 ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
มีตวั ชีว้ ดั 2 ตัวชีว้ ดั ผ่าน ทัง้ 2 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 100
2.5 ผลการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
มี 4 ตัวชีว้ ดั ผ่าน 2 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่ผ่าน 2 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 50
ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ผ่านคือบุคลากรได้รบั การสุขภาพประจาปีไม่ครบ 100 % เนื่องจากบุคลากรได้รบั การตรวจจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว
บุคลากรได้รบั อุบตั เิ หตุสมั ผัสสารคัดหลัง่

2.6 ผลการดาเนินงานด้านระบบงานและกระบวนการสาคัญ
มี 33 ตัวชีว้ ดั ผ่าน 27 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 81.8 ไม่ผ่าน 6 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ 18.2
ตัวทีไ่ ม่ผ่านในเรือ่ ง อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งเกิดซ้าและเรื่องของสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ

