1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อองค์กร

(ไทย)
โรงพยาบาลท่าช้าง
(อังกฤษ) Thachang Hospital
76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ. สิงห์บุร ี 16140
ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ระดับ ปฐมภูม-ิ ทุตยิ ภูม(ิ 2.1)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี สานักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ทีอ่ ยู่
ประเภท1 / ระดับ2
เจ้าของ / ต้น
สังกัด
จานวนเตียง
ขอ
30
ให้บริการจริง
37
อัตราครอง
อนุญาต
เตียง
3
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
ชื่อ
นายสุขสันติ พักธรรมนัก
ผูน้ าสูงสุดของ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
องค์กร
e-mail
โทรศัพท์ 0-3659โทรสาร
7105
ชื่อ
นางพัดชา คุณวุฒ ิ
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
ผูป้ ระสานงาน 1
e-mail
Aom_medtu@hotmail.com โทรศัพท์ 0-89243- โทรสาร
9960
ชื่อ
นางอุบล แก้วเกิด
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผูป้ ระสานงาน 2
e-mail
ubon.04@hotmail.com
โทรศัพท์ 08-9518- โทรสาร
2748
สถานะการรับรอง ขัน้ ที่
2
วันหมดอายุ 30 สิงหาคม 2559

57.74%

0-36597434

0-36597434

0-36597434

1

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

โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

1

สาขาทีใ่ ห้บริการ

ประชากรในเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ4

บริการผูป้ ว่ ยนอก (OPD) โรคทัวไป
่ จานวนห้องตรวจ 3 ห้อง
บริการผูป้ ว่ ยใน (IPD) จานวนเตียง 30 เตียง ให้บริการจริง 30 เตียง
บริการผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุและฉุ กเฉิน (ER) จานวนเตียงให้บริการ 3 เตียง
ตาบล
โพประจักษ์ 3,978 คน ข้อมูลจากการสารวจ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2558
อาเภอ
ท่าช้าง
14,112 คน ข้อมูลจากการสารวจ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2558
จังหวัด
สิงห์บุร ี
เขต
4

Top 5 Diag.OPD
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559(ตค.-มีค.)

1.Hypertension

1.Hypertension

1.Hypertension

1. Hypertension

2.DM

2.DM

2.DM

2.DM

3.Acute
Pharyngitis

3.Acute
Pharyngitis

3.Dizziness

3. Common cold

4.Dyspepsia

4. Dental cavier 4.Common cold

4. Dizziness

5. Asthma

5.Dyspepsia

5. Dyspepsia

5.Dyspepsia

Top 5 Diag.IPD
ปี 2556
1.Asthma

ปี 2558
1. Diarrhea

ปี 2559(ตค.-มีค.)
1. Bronchitis
2. Diarrhea

3.Nephritis

2.Ac.pyelonephritis 2. Bronchitis
3. Dizziness
3. Dizziness

4. Heart failure

4. Heart failure

4. Heart failure

4. COPD

5. Dizziness

5. Asthma

5.COPD

5. Nephritis

2. Bronchitis

4

ปี 2557
1. Diarrhea

3. Hypertension

ระบุจานวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพืน้ ทีต่ ามความเหมาะสม
โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

2

Top 5 Cause of
Death ที่ ER

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559(ตค.-มีค.)

1.Cardiac arrest

1.MI

1.MI

1. MI

2. -

2. CHF

2.HI

2.Ac.Respiratory
Failure

3. -

3. Septic shock

3. Cardiac arrest

3. Sudden Cardiac
arrest and CHF

4. -

4. COPD

4. -

4.

5. -

5.-

5. -

5. -

Top 5 Cause of
Death ที่ IPD

ปี 2556
1. Pneumonia

ปี 2557
1. CA

ปี 2558

ปี 2559(ตค.-มีค.)

1. Pneumonia

1.Shock

2. Cardiac arrest 2. Septicaemia

2. CA

2. CA

3. Septicaemia

3. Respiratory
failure

3. -

3. Heart failure

4. IHD

4. Pneumonia

4. -

4. Septicaemia

5. CA

5. Heart failure

5. -

5. -

1.2 อัตรากาลัง
1.2.1 แพทย์
สาขา
-แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
-แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
-ทันตแพทย์
-แพทย์สาขาอื่นๆ (ระบุ)
รวม

Full time (คน)
2
4
2
8

Part time (ชม./สัปดาห์)
-

โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

3

1.2.2 บุคลากรสาขาอื่น
สาขา
-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ
-พยาบาลเทคนิค
-พยาบาลควบคุมการติดเชือ้
-เทคนิคการแพทย์
-เจ้าหน้าทีร่ งั สีการแพทย์
-กายภาพบาบัด
-สุขศึกษา
-โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกาหนดอาหาร
-นักวิชาการสาธารณสุข

Full time (คน)
ระดับปริญญา ต่ากว่าปริญญา
4
42
1
1
1
1

Part time
(ชม./สัปดาห์)

3

1.3 สัดส่วนภาระงานกับจานวนบุคลากร ปี 2558 (หรือชัวโมงการท
่
างาน) 1.3.1 ผูป้ ว่ ยนอก
ข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อการคานวณภาระงาน (ช่วงเวลา =.........5)
ผป.นอก / แพทย์ /
จานวนผูป้ ว่ ยเฉลีย่ 6
ชม.แพทย์ตรวจ
ชม.
154 คน / วัน
9.3
7

ผูป้ ว่ ยนอกสาขา จานวนผูป้ ว่ ยทัง้ ปี
ทัวไป
่

50,571

1.3.2 ผูป้ ว่ ยใน/พยาบาล
ผูป้ ว่ ยใน
หอผูป้ ว่ ยทัวไป
่

จานวน
ผูป้ ว่ ย
เฉลีย่ ต่อวัน
17

จานวน RN ทีข่ น้ึ เวรทัง้ หมด

สัดส่วนผูป้ ว่ ย/พยาบาลวิชาชีพ

เช้า

บ่าย

ดึก

เช้า

บ่าย

ดึก

4

3

2

4

5.5

8

5

ให้ระบุชว่ งเวลาของข้อมูลทีน่ าเสนอ ซึง่ อาจจะเป็ น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี ก็ได้ ตามข้อมูลทีม่ อี ยู่ โดยขอให้เป็ น
ช่วงเวลาเดียวกันทัง้ จานวนผูป้ ว่ ยและชัวโมงการท
่
างาน
6
เป็ นจานวนผูป้ ว่ ยทีม่ าพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา ไม่รวมผูป้ ว่ ยทีม่ าทาแผล
โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

4

1.3.3 ผูป้ ว่ ยใน/แพทย์
จานวนผูป้ ่ วย
วันนอน
ผูป้ ่ วยใน/วัน จานวนแพทย์
ผูป้ วยในสาขา7
ใน
รวมทัง้ ปี (2) (3)= (2)/365 ในสาขานัน้
(4)
รวมทัง้ ปี (1)
ทัวไป
่
1,641
5572
15.2
1
1.3 โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมติ ามความเหมาะสมและระบุผรู้ บั ผิดชอบ)

ผูป้ ่ วยใน /
แพทย์
[(3)/(4)]
15.2

(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

(นางสาวมัลลิกา บัวงาม)

(นักเทคนิคการแพทย์)
(นส.จิตติมา วัฒนสุนทร)

กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(นายกิตติศกั ดิ ์ เหลืองใส)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์

กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัวและบริการด้าน
ปฐมภูม ิ

กลุ่มงานการแพทย์
(นพ.ธนา พุทธากรณ์)

(นางสิลนิ ทิพย์ ชัยบุรนิ ทร์)

กลุ่มงานทันกรรม

กลุ่มงานการพยาบาล

(ทพญ.วิลาวัลย์ เพาะปลูก)

(นางรุจริ า ละอองนวล)

(นายวิษณุ บุญเลิศ)
7

กรณีทโ่ี รงพยาบาลไม่ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทัง้ หมด ในช่องทัวไป
่ ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ ให้
จาแนกข้อมูลใส่ตามข้อมูลของแต่ละสาขา ข้อมูลส่วนทีจ่ าแนกตามสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทัวไป
่
โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

5

(2)โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพ

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ทีมประสาน

ทีมนา/คร่อมสายงาน

ทีมพัฒนาหน่วยงานบริการ

MSO

PTC

NSO

IC

PCT

ENV

RM

IM,MRS

- ผูป้ ว่ ยใน
- ผูป้ ว่ ยนอก

ทีมสนับสนุนบริการ

- อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน

งานสนับสนุนทาง
คลินิก

-ฝา่ ยบริหาร

- ห้องผ่าตัด

-เภสัชกรรม

-งานซ่อมบารุง

- ห้องคลอด

-กลุ่มงานเวชฯ

-งานจ่ายกลาง

- ทันตกรรม

-ชันสูตรโรค

-โรงครัว

- คลินิกพิเศษ

-เอกซเรย์
โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Back office

6

1.4 แผนที่แสดงที่ตงั ้ องค์กร
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2. ลักษณะสาคัญขององค์กร (Organization Profile)
2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
ที่ตงั ้
โรงพยาบาลท่าช้าง ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ าบลโพประจักษ์หมูท่ ่ี ๕ อาเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรตี งั ้ อยู่ทางทิศเหนือ
ของอาเภอท่าช้างและอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลบางระจัน และตาบลโพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน
ทิศใต้
ติดต่อกับ หมูท่ ่ี ๒,๓ ตาบลถอนสมอ อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุร ี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าน้อย ตาบลวิหารขาว อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุ ร ี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมูท่ ่ี ๑,๒ ตาบลห้วยไผ่ อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
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สภาพภูมิประเทศ
พืน้ ทีต่ าบลโพประจักษ์ เป็นทีร่ าบลุ่ม มีแม่น้าน้อยไหลผ่าน กัน้ ระหว่างพืน้ ทีต่ าบลวิหารขาวกับตาบลโพ
ประจักษ์และตาบลถอนสมอกับตาบลพิกุลทอง มีระบบชลประทานกระจายทัวพื
่ ้นที่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ( ร้อยละ ๘๐ ทานา ) ภูมอิ ากาศแบ่งออกได้ ๓ ฤดูกาลเช่นเดียวกับภาคกลางทัวไป
่ โรงพยาบาล
ท่าช้าง มีเนื้อทีป่ ระมาณ ๒๐ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา อยูห่ ่างจากจังหวัดสิงห์บุรปี ระมาณ ๑๓ กิโลเมตร การคมนาคม
สามารถติดต่อกับหมูบ่ า้ น ตาบล อาเภอได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล ทัง้ ทางบกและทางน้ า ประชาชนนิยมใช้รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในการติดต่อในพืน้ ที่ การติดต่อระหว่างจังหวัด มีรถโดยสารประจาทางและรถโดยสารปรับ
อากาศ
บริการหลัก (main service) :
1.ให้บริการประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอท่าช้างและอาเภอใกล้เคียง ในด้านการรักษาพยาบาลทัวไป
่ ระดับปฐมภูม ิ
และระดับทุตยิ ภูม(ิ F2) รวมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ บาบัดสิง่ เสพติด แพทย์แผนไทย
และติดตามดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น รวมทัง้ ด้านการประสานงาน ด้านระบบส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ย มีการเชื่อมโยง ทัง้ ใน
ระบบและระบบเครือข่ายบริการ ซึง่ ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิน่ และหน่ วยงานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน โดยมีทมี การดูแลต่อเนื่องและพัฒนาระบบการทางานครอบคลุมทัง้ เครือข่ายแบบไร้รอยต่อผ่าน
GreenChanel โทรศัพท์ / Line เชื่อมโยงในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 3 แห่งเพื่อให้เกิดการประสานงานใน
การทางานขององค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวัง ประชาชนทีม่ ารับบริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในระบบส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง
2.ให้ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขทีม่ าศึกษาดูงาน หรือฝึกภาคปฏิบตั ิ
วิ สยั ทัศน์ (vision):
เป็นโรงพยาบาลชุมชนทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน บุคลากรมีความสุขผูร้ บั บริการพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ค่านิยม (values): ยึดผูป้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง และ การทางานเป็ นทีม
พันธกิจ (mission):
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
2.สนับสนุ นให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ
3.พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน
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ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
โรงพยาบาลมีการทบทวน และวิเคราะห์ขอ้ มูลการมารับบริการในโรงพยาบาลพบว่า โรคเรือ้ รังทีเ่ ป็ นปญั หา
สาคัญ ทีม่ ภี าระค่าใช้จ่ายสูง และเพิม่ จานวนมากขึน้ ซึง่ มีแนวโน้มความรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อน คือโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคหัวใจ จึงกาหนดสมรรถนะบุคลากร ให้มคี วามรูใ้ นการทางานเชิงรุกร่วมกับ
ชุมชน(ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบร่วมประเมินผลและร่วมรับประโยชน์) โดยบริการเชิงรุก ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ทัง้ หมด เป็นพืน้ ทีท่ างาน ทางานเชิงรุกร่วมกับเครือข่าย มีการทางานเป็นทีม ซึง่ มีหนุ้ ส่วนสาคัญ 3ส่วน คือ
ผูป้ ว่ ย และครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ มีกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มโรคเรือ้ รังแบบ DHS(District
health system) ทาให้การดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ) ครอบคลุมยิง่ ขึน้
และมีระบบส่งต่อในภาวะฉุ กเฉิน ในเครือข่ายบริการสุขภาพ ซึง่ มีระบบการรายงานข้อมูลและระบบการให้
คาปรึกษาผ่านระบบ GreenChanel และโทรศัพท์/Line สายตรงกับแพทย์ หรือพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบโรคเรือ้ รัง โดย
ผ่าน Nurse Manager และมีการจัดระบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเรือ้ รังแบบครบวงจร และเป็ นองค์รวม โดยทีมสห
วิชาชีพ
การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังเชื่อมโยงทัง้ เครือข่ายบริการอาเภอท่าช้างจนเกิดเป็ นนวัตกรรม
“ท่าช้างโมเดล” ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รบั การดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยง และได้รบั บริการที่
ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง ทาให้ชุมชนรับรูป้ ญั หา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขเพื่อให้เกิดการดูแลตนเองของ
คนในชุมชนเป็นอย่างดี
หลังจากทีไ่ ด้พฒ
ั นากระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มโรคเรือ้ รังแบบ DHS ผลการดาเนินงานของเครือข่ายท่าช้าง
ได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับเขต ในปี 2555 และเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอาเภอและทีมหมอ
ครอบครัว (DHS-FCT) จังหวัดสิงห์บุร ี ประจาปี 2558
Good

Home ward

NP

team
Rx
Home health care
Thachang
hospital

skype

Admit

CPG
G
C

CUP
Thachang
refer
Drug

Green Chanel

Knowledge

Skill

refer

Information
management

Empowerment

D/C

ER

Good
service

PMQA

Thachang DHS
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
โรงพยาบาลท่าช้างมีบุคลากรทัง้ หมด 102 คน แบ่งเป็น
1.บุคลากรด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้า พนัก งานเภสัช กรรม เจ้า พนั ก งานทัน ตสาธารณสุ ข เจ้า พนัก งานวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นัก เทคนิ ค
การแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักกายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
2.บุคลากรสนับสนุ น (Back office) ได้แก่ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้าพนัก งานธุรการ เจ้าพนักงานพัส ดุ งานซ่อมบารุง พนักงานบริการ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานการเกษตรพืน้ ฐาน พนักงานรักษาความปลอดภัย
ในภาพรวม บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 30-50 ปี ส่วนใหญ่มภี ูมลิ าเนาในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
กับทีต่ งั ้ โรงพยาบาล ส่งผลให้มอี ตั ราการหมุนเวียนต่า แพทย์ เป็นแพทย์ใช้ทุน มีอตั ราการหมุนเวียนสูง
การจาแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจานวนในแต่ละกลุ่ม
บุคลากร
จานวน (คน)
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
2
แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
4
ทันตแพทย์
2
เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ

4
42

นักวิชาการสาธารณสุข
บุคลากรสนับสนุ นบริการ

3
45

รวมบุคลากรทัง้ หมด

102

ระดับการศึกษา:
ระดับการศึกษา

จานวน (คน)

ต่ากว่าปริญญา

45

ปริญญาตรี

48

สูงกว่าปริญญาตรี

9
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สิง่ แวดล้อมด้านกายภาพทีส่ าคัญ
อาคารสถานทีท่ ส่ี าคัญ:
โรงพยาบาลท่าช้างเป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีโครงสร้างอาคารสถานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง ตามแบบ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้างและสิง่ แวดล้อม มีการ
ตรวจสอบโครงสร้างกายภาพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
มีการจัดแบ่ง
พืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคาร ติดกล้องวงจรปิด เอือ้ ต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ่วย
และการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดย บริเวณภายนอกรอบ ๆ อาคาร มีทจ่ี อดรถรับ – ส่งผูป้ ว่ ยฉุ กเฉิน/ทัวไป
่
เพียงพอ สาหรับผูพ้ กิ ารใช้พน้ื ทีเ่ ดียวกันกับผู้ปว่ ยทัวไป
่ ซึง่ ก็ยงั จอดได้สะดวก ระบบการจราจรไม่ตดิ ขัด เนื่องจากมี
ผูร้ บั บริการไม่มาก การเดินทางด้วยเท้าภายในโรงพยาบาล มีการเชื่อมต่อกัน มีทางลาด สาหรับผูพ้ กิ าร มีการ
จัดแบ่งอาคารเป็นสัดส่วนประกอบด้วย
อาคารที่ 1 ตึกอานวยการ ชัน้ บนประกอบด้วย ห้องผูอ้ านวยการ กลุ่มงานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน
ฝา่ ยบริหารทัวไป
่ ห้องประชุมหลวงพ่อแพเขมังกโร ชัน้ ล่าง เป็ นแผนกบริการของ ผูป้ ว่ ยนอกมีหอ้ งตรวจโรคมี 3
ห้อง ห้องชันสูตรโรค,ห้องยา, ห้องฉุกเฉิน, ห้องคลอด, ห้องผ่าตัด,ห้องทันตกรรม,ห้องANC,ห้องX-ray
อาคารที่ 2 แผนกผูป้ ว่ ยใน มีจานวนเตียงสามัญ จานวน 24 เตียง และแบ่งออกเป็ นสัดส่วนระหว่างผูป้ ่วย
ชายและผูป้ ว่ ยหญิง โดยมี Nurse Station อยูต่ รงกลาง มีหอ้ งพิเศษสาหรับให้บริการผูป้ ว่ ยจานวน 5 ห้อง และมี
ห้องแยก ( Modifide Negative Pressure ) จานวน 1 ห้อง
อาคารที่ 3 อาคารหลวงพ่อแพ 94 ปี แบ่งเป็น ชัน้ บน ประกอบด้วย งานสารสนเทศ และงานประกันสุขภาพ
ห้องประชุมพระธรรมมุนี 94 ปี (สาหรับจัดการประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุมเจ้าหน้าทีจ่ ดั งานวันเกิด
กิจกรรมชมรมของกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ว่ ยเอดส์กจิ กรรมชมรมผูส้ งู อายุ ) ห้องพักนักศึกษาแพทย์/พยาบาล จานวน 2
ห้อง ชัน้ ล่าง ประกอบด้วย คลินิกให้คาปรึกษา (งานยาเสพติด, และสุขภาพจิต) กลุ่มการพยาบาล ห้องพัก
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งทันตกรรม ห้องพิเศษสาหรับให้บริการผูป้ ว่ ย 5 ห้อง หน่วยบริการงานกายภาพบาบัด
อาคารที่ 4 ประกอบด้วย แผนกซักฟอก คลังยาใหญ่และเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา
อาคารที่ 5 ประกอบด้วย โรงครัว, แผนกพัสดุและซ่อมบารุง
อาคารที่ 6 อาคารพัสดุ และ ห้องออกกาลังกายเจ้าหน้าที่
อาคารที่ 7 หน่วยจ่ายกลาง ( Central Supply ) ห้องแพทย์แผนไทย อาคารอื่นๆเช่น ห้องเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
อาคารพักขยะ(ซึง่ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง) บ้านพักข้าราชการ แฟลตพยาบาล
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทส่ี าคัญ: โรงพยาบาลมี Computer ๓๔ เครือ่ ง,มีระบบ LAN, Internet ADSL ๑line,และ
มีระบบโปรแกรมข้อมูล
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อุปกรณ์ทางการแพทย์ทส่ี าคัญ :
- เครือ่ งกระตุกหัวใจ(Defibrillation) 4 เครือ่ ง
- เครือ่ งอัลตร้าซาวน์ (NST)
- เครือ่ ง Infusion pump
7 เครือ่ ง
- เครือ่ งจี/้ ตัด ด้วยไฟฟ้า
- เครือ่ งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 2 เครือ่ ง
- เครือ่ ง Monitor EKG
- ชุดช่วยเด็กแรกเกิด (Radiant warmer) 1 เครือ่ ง
- ตูอ้ บเด็ก(Incubator)
- เครือ่ งฟงั หัวใจทารกในครรภ์ (Drop tone) 1 เครือ่ ง
- เครือ่ ง VACCUM
- เครือ่ ง X-Ray 1 เครือ่ ง
เครือ่ ง X-Ray เคลื่อนที่ 1 เครือ่ ง เครือ่ ง X-Rayฟนั
- เครือ่ งนึ่งไอน้า 2 เครือ่ ง
เครือ่ งอบแก๊ส
1 เครือ่ ง เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
- เครือ่ งซักผ้า
2 เครือ่ ง
เครือ่ งอบผ้า
2 เครือ่ ง
กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง:
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1.พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน

เนื้ อหาสาระสาคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน

1 เครือ่ ง
2 เครือ่ ง
2 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
2 เครือ่ ง

ส่วนราชการที่เป็ น
ผูร้ กั ษากฎหมาย
สานักงาน ก.พ.

2. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545

ให้ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิได้รบั บริการ
สาธารณสุข ทีม่ มี าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามทีก่ าหนด

สนง.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ระเบียบว่าด้วยการซือ้ การจ้าง พัสดุ

กระทรวงการคลัง

4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน กระทรวงการคลัง
การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการ
การบริหารงานของส่วนราชการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.
2553
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ลักษณะสาคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และประชากร
พืน้ ทีต่ งั ้ ของโรงพยาบาลอยูใ่ นตาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง ซึง่ เป็นทีร่ าบลุ่ม มีแม่น้ าน้อยไหลผ่าน กัน้ ระหว่าง
พืน้ ทีต่ าบลวิหารขาวกับตาบลโพประจักษ์และตาบลถอนสมอกับตาบลพิกุลทอง มีระบบชลประทานกระจายทัวพื
่ น้ ที่
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ( ร้อยละ ๘๐ ทานา ) ภูมอิ ากาศแบ่งออกได้ ๓ ฤดูกาลเช่นเดียวกับ
ภาคกลางทัวไป
่ โรงพยาบาลท่าช้าง มีเนื้อทีป่ ระมาณ ๒๐ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา อยู่ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรปี ระมาณ
๑๓ กิโลเมตร การคมนาคมสามารถติดต่อกับหมูบ่ า้ น ตาบล อาเภอได้อย่างสะดวก ประชาชนนิยมใช้รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในการติดต่อในพืน้ ที่ การติดต่อระหว่างจังหวัด มีรถโดยสารประจาทางและรถโดยสารปรับอากาศ
ประชากรในเขตทีโ่ รงพยาบาลรับผิดชอบมีจานวน 3,978 คน
ประชากรทัง้ อาเภอท่าช้างมีจานวน 14,112 คน เป็นผูส้ งู อายุ 29.19 %
2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ระบบกากับดูแลองค์กร (governance system):
โรงพยาบาลท่าช้าง มีทมี คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับเครือข่าย
บริการปฐมภูม ิ (CUP) และ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) เป็นทีมบริหาร จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ประจาปี มีการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในองค์กรและทีม ตรวจสอบภายใน
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรปี ีละ 1 ครัง้ ซึง่ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสยุตธิ รรม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ จัดประชุม และสรุป
รายงานประชุม ทุกเดือน และติดตามประเมินผล แผนงานโครงการเครือข่ายบริการปฐมภูม(ิ CUP) ปีละ 1 ครัง้
ด้านองค์กร มีทมี นาการพัฒนาคุณภาพ ในการควบคุมกากับ ติดตาม ประเมินผล โดยยึดหลักการทางานเป็น
ทีมโดยยึดผูป้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง และมีการรายผลการตรวจสอบ ควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย(ปย.2และปอ.3)
ส่งข้อมูลให้กบั ระดับจังหวัด
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ : ได้แก่ญาติผปู้ ว่ ย,ประชาชนทีอ่ ยู่รอบๆโรงพยาบาล กรณีทเ่ี ป็นหน่วยงานเช่น
อบต. เทศบาล, โรงเรียน,วัด เป็นต้น
กลุ่มผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญและความต้องการ:
โรงพยาบาลได้วเิ คราะห์กลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงพยาบาล แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 1) กลุ่ม
ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั บริการ 2) กลุ่มผูร้ บั ผลงานอื่นๆ 3) กลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
กลุ่มผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญและความต้องการ :

โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
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กลุ่มผู้รบั บริ การ แบ่งตาม
สิ ทธิ บตั รการรักษาพยาบาล

1. กลุ่มบัตรประกันสุขภาพ

2. กลุ่มข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

3. กลุ่มประกันสังคม

4. กลุ่มต่างด้าว

กลุ่มผู้รบั บริ การ แบ่งตาม
ระบบการบริ การ

ความต้องการ
- ขัน้ ตอนการให้บริการควรรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย เท่าเทียมกัน ส่งต่อการ
รักษาหากเกินขีดความสามารถ
- ข้อมูล คาแนะนาผูป้ ว่ ยทีช่ ดั เจน มีพฤติกรรมบริการทีด่ ี มีหอ้ งน้าเพียงพอ
- มีแพทย์ พยาบาลมีจานวนเพียงพอในการให้บริการผูป้ ว่ ย
- ขัน้ ตอนการให้บริการรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย
- บริการตรวจสุขภาพประจาปีถงึ ทีท่ างาน
- มีพฤติกรรมบริการทีด่ ี มีหอ้ งน้าสะอาด
- ได้รบั บริการและยาทีม่ คี ุณภาพ มีเวลาปรึกษา/สอบถามข้อมูลกับแพทย์นานๆ
- มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา
- ห้องพิเศษทีเ่ พียงพอ / ทีจ่ อดรถอย่างเพียงพอ /เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทท่ี นั สมัย
- ความสะดวกในพืน้ ทีบ่ ริการ /บริการนอกเวลา
- สิทธิในการรักษาให้เท่าเทียมกับสิทธิอ่นื ๆ
- ต้องการทาฟนั โดยไม่ตอ้ งสารองจ่าย
- บริการตรวจสุขภาพต่างด้าวสะดวก รวดเร็ว
- ภาษา/การสื่อภาษาทีด่ ี
ความต้องการ

กลุ่มผูป้ ว่ ยนอก

ได รับบริการทีร่ วดเร็ว,วินิจฉัยโรคได อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และพฤติกรรมบริการทีด่ ี
กลุ่มผูป้ ว่ ยใน
ได รับการดูแลและวางแผนการรักษาอย่างมีคุณภาพ,และได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง,พฤติกรรมบริการทีด่ ี และการส่งต่อเหมาะสม
กลุ่มผูป้ ว่ ยฉุ กเฉิน
บริการทีร่ วดเร็ว,ได รับการรักษาภาวะฉุกเฉินอย่างทันเวลา,
พฤติกรรมบริการทีด่ ี และการส่งต่ออย่างเหมาะสม
ชุมชนในเขตความรับผิดชอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ และมาตรการการเตือนภัย
และการควบคุมโรคทีท่ นั ท่วงที
กลุ่มผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
ได รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง , ไม มีภาวะแทรกซ้อน
ผูป้ ว่ ย โรคติดต่อ HIV TB
มีหอ้ งให้บริการทีม่ ดิ ชิด ลดความกังวล ได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ว่ ย
โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
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กลุ่มผู้รบั บริ การ แบ่งตาม
ระบบการบริ การ

กลุ่มผูพ้ กิ าร

กลุ่มแม่และเด็ก

ความต้องการ
-มีสงิ่ อานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ กิ าร เช่น ทางลาด ทีจ่ อดรถ มีช่องทางพิเศษ
-ได้รบั การเคารพในสิทธิและศักดิ ์ศรี สามารถช่วยตนเอง พัฒนาความสามารถทีม่ ี
อยู่
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย

กลุ่มผูร้ บั ผลงานอื่นๆ และความต้องการ:
กลุ่มผูร้ บั ผลงานอื่นๆ
ความต้องการ
ชุมชน
- ให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับชุมชน / มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
- ไม่แพร่เชือ้ สู่ชุมชน ไม่ได้รบั มลพิษจากโรงพยาบาล
- มีหน่วยบริการรับ-ส่งฉุกเฉินถึงในชุมชน
- บริการเชิงรุกทัวถึ
่ ง
บริษทั ห้าง ร้าน
- จ่ายเงินให้รวดเร็ว /ลดขัน้ ตอนในการจัดซือ้ จัดจ้าง
หน่วยราชการ
- เจ้าหน้าทีพ่ ดู จาดี พฤติกรรมบริการทีด่ ี
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆและความต้องการ:
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ความต้องการ
ญาติผปู้ ว่ ย
- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล
- ได้รบั คาแนะนา ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน /ฝึกสอนให้ดแู ลผูป้ ว่ ยได้
เช่น ฉีดอินซูลนิ การให้อาหารทางสายยาง
- ทีพ่ กั ญาติ ห้องน้า น้าดื่มทีเ่ พียงพอ
- สะดวกในการเข้าเยีย่ ม /พฤติกรรมบริการทีด่ ี
รพ.สต.
-โรงพยาบาลให้การสนับสนุ นทัง้ ด้านงบประมาณ เครือ่ งมือ วัสดุอุปกรณ์
ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา และด้านวิชาการอย่างเพียงพอ
-จัดระบบการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
-มีระบบการติดต่อสื่อสารทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
-ระบบการบริหารงานของโรงพยาบาลทีเ่ อือ้ ต่อการทางานของ รพ.สต.
อสม.
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการดูแลสุขภาพให้อย่างเพียงพอ
โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
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กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
องค์การบริหารท้องถิน่

สปสช.

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

ความต้องการ
-โรงพยาบาลให้ขอ้ มูลด้านสุขภาพแก่ชุมชนอย่างเพียงพอ
-โรงพยาบาลให้ความร่วมมือต่อการประสานงาน
-โรงพยาบาลให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จัดบริการทีม่ คี ุณภาพแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบของหน่วยบริการทีข่ น้ึ ทะเบียน โรงพยาบาลส่งข้อมูลได้ครบถ้วน
ทันเวลา
- มีการดูแลสุขภาพนักเรียนอย่างทัวถึ
่ ง
- มีการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมการรณรงค์ลกู น้ ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงสร้างเครือข่ายบริการ
โรงพยาบาลท่าช้าง

คปสอ.ท่าช้าง

สสอ.ท่าช้าง

ผอ.รพ.ท่าช้าง

ผอ.รพ.ท่าช้าง

สาธารณสุขอาเภอ

รพ.สต. ๓ แห่ง
ผอ.รพ.สต.

PCU.รพ.ท่าช้าง

PCU.ถอนสมอ

PCU.พิกลุ ทอง

PCU.วิหารขาว

ผูส้ ่งมอบทีส่ าคัญ: บริษทั ยาและเวชภัณฑ์,บริษทั เครือ่ งมือแพทย์และวัสดุการแพทย์,องค์การเภสัชกรรม,บริษทั /
ร้านค้าวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ทวไป
ั่
โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
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คู่ความร่วมมือทีส่ าคัญและบทบาท:
ความสัมพันธ์กบั องค์กรภายนอก
บริการทีใ่ ห้
ส่วนราชการ/องค์กรที่
เกีย่ งข้อง
การรักษาพยาบาล ๑.รพ.สต.ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
๒.รพ.ทัวไปซึ
่ ง่ เป็น รพ.
แม่ขา่ ย
๓. รพ.ศูนย์ในระดับเขต

บทบาทหน้าทีใ่ นการ ข้อกาหนดทีส่ าคัญใน
ปฏิบตั ริ ว่ มกัน
การปฏิบตั ริ ว่ มกัน

แนวทางและวิธกี าร
สื่อสารระหว่างกัน

สนับสนุ นและให้
ความร่วมมือในการ
รักษาและส่งต่อ

- ประชุมร่วมกัน

ปฏิบตั ติ ามแนวทางที่
แต่ละ รพ. ตกลง
ร่วมกัน

- ทางหนังสือราชการ
- ประสานงานทาง
โทรศัพท์/โทรสาร
- สื่ออิเล็คทรอนิกส์

๑.องค์การเภสัชกรรม
๒.บริษทั ยา
การส่งเสริมสุขภาพ ๑.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
เช่น สสจ.,รพ.สต. ,
สคร.ที่ ๒,

ส่งมอบยาและ
เวชภัณฑ์

ตามสัญญาการจัดซือ้
จัดจ้าง(ปริมาณ,
คุณภาพ, ระยะเวลา)

โทรศัพท์/Line

ดาเนินการตาม
นโยบายในการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ติดตามประเมินผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ - ประชุมวางแผน
และ /หรือขอความ
ร่วมกัน
ร่วมมือ
- เอกสารการรายงาน
- สื่อสิง่ พิมพ์ / สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์

2. สปสช.
การป้องกัน &
ควบคุมโรค

๑. หน่วยงานภาครัฐอื่น การสอบสวนและ
เช่น สสจ., สสอ., รพ. ควบคุมโรค
สต.อบต. .เกษตร
อาเภอ,วัด,โรงเรียน

ตามข้อตกลงร่วมกัน
เช่น เรือ่ ง การควบคุม
โรคติดต่อ

- ประชุมร่วม

การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย

๑. รพ.สต.

ปฏิบตั ติ ามแนวทางที่
ตกลงร่วมกัน

- ทางหนังสือราชการ

๒.ศสมช.

สนับสนุ นและให้
ความร่วมมือในการ
ดูแลต่อเนื่อง

ความรูท้ างการ

๑. สถานศึกษา
๒.รพ.สต.

องค์ความรูท้ ท่ี นั สมัย
และตรงกับความ
ต้องการ

- อบรม , ฝึกสอน

แพทย์และด้าน
สาธารณสุข

สนับสนุนองค์ความรู้
ด้านวิชาการแพทย์
และสาธารณสุขรวมทัง้
สือ่ การสอน

๓.อบต. เทศบาล

- นิเทศงานร่วมกัน

- ประสานงานทาง
โทรศัพท์/โทรสาร
- ปฏิบตั ริ ว่ มกัน
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บริการทีม่ กี ารจ้างเหมาจากภายนอก
หน่ วยงาน

บทบาทหน้ าที่ ในการปฏิ บตั ิ
ร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิ บตั ิ งานร่วมกัน

บริษทั ทาความสะอาด

จัดหาแม่บา้ นทาความสะอาดใน ๑.ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการจัดจ้าง
พืน้ ทีส่ านักงานและส่วนกลางทัว่
๒.ทาสัญญาจ้างเป็ นรายปี
ทัง้ รพ.
๓.มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุกเดือน

นิตบิ ุคคล

จัดหาแม่ครัวรับทาอาหารให้
ผูป้ ว่ ย

๑.ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการจัดจ้าง
๒.ทาสัญญาจ้างเป็นรายปี
๓.มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุกเดือน

การมีพนั ธสัญญาในการให้บริการ:
หน่ วยงาน

บทบาทหน้ าที่ ในการปฏิ บตั ิ
ร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิ บตั ิ งานร่วมกัน

ประกันสังคม

รับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นผูป้ ระกันตนใน
ฐานะลูกข่าย

กรมบัญชีกลาง

รับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นข้าราชการทีม่ สี ทิ ธิ ผูม้ สี ทิ ธิเบิกได้ สามารถใช้สทิ ธิเบิกได้ในการ
เบิกได้/จ่ายตรง
รักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ

เครือข่ายรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นลูกข่ายรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
1669
จากจังหวัดโดยแบ่งเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ

ผูม้ สี ทิ ธิประกันสังคม สามารถใช้สทิ ธิของผูป้ ระกันตน
ในการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ

๑.แผนกฉุกเฉินรับแจ้งเหตุจากเครือข่ายสายด่วน
1669 และออกรับผูป้ ระสบเหตุในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
๒.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการนารถออกบริการผูป้ ว่ ย
ได้จากทางจังหวัด
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การมีพนั ธสัญญาในการให้บริการ: (ต่อ)
บทบาทหน้ าที่ ในการปฏิ บตั ิ
ร่วมกัน

หน่ วยงาน
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิ บตั ิ งานร่วมกัน
๑.ให้บริการรักษาผูม้ สี ทิ ธิรบั บริการในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ

รับผูป้ ว่ ยทีม่ สี ทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

๒.รพ.ได้รบั เงินอุดหนุ นในการรับรักษาพยาบาลและ
การบริหารโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพจาก
สปสช.
๓.รพ.รับการประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลจาก
สปสช.ทุกปี
การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม:

หน่ วยงาน

บทบาทหน้ าที่ ในการปฏิ บตั ิ
ร่วมกัน

-มหาวิทยาลัยมหิดล
-มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร ี

รับนักศึกษาแพทย์,พยาบาล

รับนักศึกษาฝึกงาน

ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิ บตั ิ งาน
ร่วมกัน
๑.มีการวางแผนการเรียนรูด้ า้ นวิชาการ
รักษาพยาบาลร่วมกัน
๒.เป็นสถานทีฝ่ ึกแพทย์และพยาบาล
๑.มีการวางแผนการเรียนรูด้ า้ นวิชาการทาง
ช่าง
๒.รับเป็ นสถานทีฝ่ ึกงานสายอาชีพ
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2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ขนาดและการเติบโตขององค์กร:
โรงพยาบาลท่าช้าง ก่อกาเนิดขึน้ โดยเป็ นสถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง ก่อสร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2510 โดยพระครูศรี
พรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) และประชาชน ร่วมกันก่อสร้าง ณ หมูท่ ่ี 1 ตาบลถอนสมอ อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุร ี
การก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2512 และทาพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 24 ก.พ. 2513
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะให้เป็น โรงพยาบาลอาเภอ ขนาด 10 เตียง
ให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชน ทัง้ ด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีผมู้ า
รับบริการเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ
ในปีงบประมาณ 2537 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมตั งิ บประมาณให้ก่อสร้าง โรงพยาบาลแห่งใหม่ขน้ึ ที่ หมูท่ ่ี
5 ตาบลโพประจักษ์ อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุร ี ในเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา และขยายเป็ นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการแก่ผปู้ ว่ ย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2538 มาจนถึงปจั จุบนั
อัตราการมารับบริการผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ในปี 2555 พบว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับบริการ
ทุกประเภท เพิม่ ขึน้ 50.6% และมีความต้องการส่วนใหญ่เป็นด้านบริการทีร่ วดเร็ว การปรับปรุงด้านพฤติกรรมการ
บริการ โดยเฉพาะทีห่ อ้ งตรวจโรคทัวไป
่ รพ.จึงนามาออกแบบระบบงานเรือ่ ง การลดขัน้ ตอนการบริการ,การตรวจ
สุขภาพประจาปี,การกระจายแพทย์ ตรวจที่ PCU เครือข่าย , การบริการห้องตรวจ VIP ,ให้บริการแบบ One Stop
Service เช่น คลินิกทันตกรรม,คลินิกTB,หน่วยงานกายภาพ,คลินิกANC
ปจั จัยความสาเร็จ
ปจั จัยความสาเร็จทีส่ าคัญขององค์กร (key success factor):
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงให้ความสาคัญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และมีการแลกเปลีย่ นความ

คิดเห็นในการทางานพัฒนา อย่างสม่าเสมอนอกจากนี้ยงั มีการสนับสนุนทรัพยากรในการฝึ กอบรมบุคลากรด้านการ
พัฒนาคุณภาพของ โรงพยาบาลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจโดยมีการมอบรางวัลแก่ทุกทีมในการจัดมหกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
2. การกากับดูแลโดยผูอ้ านวยการและทีมนา ทีม่ กี ารกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือ
การเปลีย่ นแปลงสาคัญทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จขององค์กร:
โรงพยาบาลท่าช้างได้พฒ
ั นาคุณภาพมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2545 จนกระทังได้
่ รบั การรับรองคุณภาพขัน้ ที่ 2 เมือ่
ปี พ.ศ.2551 ปญั หาของโรงพยาบาลท่าช้าง คือ เปลีย่ นผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบ่อย ทาให้ขาดความต่อเนื่องใน
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การนาองค์กร และการสาธารณสุข การแก้ปญั หา ขาดแคลนแพทย์ประจาทีจ่ ะมาช่วยงานทางคลินิกของการ
พัฒนาคุณภาพ ซึง่ ปญั หาดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึน้ มาพิจารณา โดยผูอ้ านวยการท่านใหม่ คือ นายแพทย์สุข
สันติ พักธรรมนัก ได้ประชุมทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และวิเคราะห์ถงึ ปญั หา อุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพ และได้ดาเนินการปรับระบบ โดยเฉพาะการสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร จัดสวัสดิการต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ให้กบั ทุกหน่วยงาน ประเมินความพึงพอใจ ปรับการพัฒนา
ให้สอดรับกับการพัฒนาบุคลากร และผูร้ บั บริการ ดาเนินแก้ไข ปญั หาข้อร้องเรียน อุปสรรคในการทางานของ
บุคลากร เป็นเรือ่ ง เงิน คน ของ จนบุคลากรได้มองถึงเจตนาความมุง่ มันของการให้
่
บริการในการพัฒนาระบบ
นอกจากนี้ได้ปรับปรุงสถานทีท่ างานให้น่าอยู่ ทัง้ สานักงาน บุคลากร และสภาพสิง่ แวดล้อม สิง่ อานวยความ
สะดวก การระบายอากาศ แสงสว่าง การซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ความ
ปลอดภัย จัดทา เงิน คน ของ เพื่อให้เห็นถึงในการพัฒนา และถ่ายทอดนโยบายลงมาปฏิบตั ิ การทางานของ
โรงพยาบาลแก่บุคลากรทุกคน ความโปร่งใสในการทางาน ตรวจสอบได้ และความมีคุณภาพของผูใ้ ห้บริการทุก
ระดับ จนโรงพยาบาลได้รบั รางวัลองค์กร คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับเขต ในปี 2555 นับเป็ นการทีท่ าให้
องค์กร ได้เผยแพร่ช่อื เสียงและสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึน้ ในองค์กร
การทางานเป็ นทีม ในการทางานร่วมกันให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพ ทัง้ ของโรงพยาบาล และทีม
เครือข่ายสุขภาพอาเภอท่าช้าง เป็ นอีกจุดหนึ่งทีท่ าให้การทางานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูในมิตขิ องระบบสุขภาพ
ประสบความก้าวหน้า คือการให้เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ (District health system:DHS) ซึง่ จะส่งผล
ต่อสุขภาพทีด่ ขี องประชาชนในเขตอาเภอท่าช้าง และการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลท่าช้าง และเครือข่าย
สุขภาพอาเภอท่าช้าง ให้เป็นมาตรฐานและเป็นทีพ่ ง่ึ ของประชาชนในเขตอาเภอท่าช้างต่อไป
2.4 บริบทเชิงกลยุทธ์ (ทีม่ ผี ลต่อความยังยื
่ นขององค์กร)
ปญั หาสุขภาพ
ปญั หาสุขภาพทีส่ าคัญในพืน้ ที:่
โรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญของประชาชนในเขตพืน้ ทีก่ ารดูแลของโรงพยาบาลท่าช้างและเครือข่ายได้พจิ ารณาโดย
อาศัยเกณฑ์จดั ลาดับความสาคัญของปญั หา ด้านจานวน(Volume) ด้านความรุนแรงของโรค(Severity)
ด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ(Risk) และโรคทีม่ คี ่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล(High Cost)
โรคที่เป็ นปัญหาสาคัญในพื้นที่ :
1.กลุ่ม Trauma
2.กลุ่มโรคเฉียบพลัน ได้แก่ MI STROKE COPD with AE(acute exacerbation)
3.กลุ่มโรค NCD ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรือ้ รัง
4.กลุ่มโรคติดต่อ/โรคระบาด ได้แก่ โรคไข้เลือดออก,โรคอุจจาระร่วง, โรคมือ เท้า ปาก, TB HIV
5.กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ ตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร การตกเลือดหลังคลอด
6.กลุ่มผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ทีใ่ ห้ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง ในกลุ่มมะเร็งระยะสุดท้าย
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ปญั หาสุขภาพทีเ่ ป็นโอกาสพัฒนา:
1. Hypertension (HT) 2. Diabetes Mellitus (DM) 3. Asthma /COPD 4. MI 5. Stroke
ปญั หาสุขภาพทีเ่ ป็ นโอกาสพัฒนาของโรงพยาบาลท่าช้าง เกิดจาก
1. DM ผูป้ ว่ ยกลุ่มเสีย่ งส่วนมากมีพฤติกรรมสุขภาพเรือ่ งรับประทานอาหารและการออกกาลังกายทีไ่ ม่
ถูกต้องซึง่ มีผลกระทบด้านสุขภาพไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้จากข้อมูลปี 2557และ2558 มีผปู้ ว่ ยที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติคอื น้อยกว่า 126mg% เพียงร้อยละ51.9,46.3 ตามลาดับส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยมีภาวะแทรกซ้อน เช่น การทางานของไตลดลง ทาให้มกี ารปรับการให้ยาเม็ดลดน้าตาลมาเป็นยาฉีดอินสุ
ลินโดยพบว่าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีต่ อ้ งฉีดอินสุลนิ เพิม่ ขึน้
2. HTผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยแล้วขาดความเชื่อมโยงในการดูแลรักษา อัตราการขาดนัดร้อยละ10
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีค่ ลินิกโรคเรือ้ รังกาหนดไว้(ร้อยละ5)
จึงเกิดการดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นแบบ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบ DHS เมือ่ มีการพัฒนาระบบ DHS ไประยะหนึ่ง
ก็ยงั พบว่าผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน สูงอายุ ผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยจิตเวช มีความลาบากในการ
เข้าถึงบริการ มีการให้บริการแบบ Home ward, Home Health Care, Care Team, Care giver,Long term Care
เมือ่ พัฒนาระบบ DHSทีเ่ ชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมกิ บั ชุมชนและท้องถิน่ อย่างมีคุณภาพทาให้ผลการดาเนินงาน
เป็ นทีพ่ อใจผูป้ ว่ ยกลุ่มHT สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดขี น้ึ ปี 2556-2559 ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดรี อ้ ยละ= 72.69, 69.14, 72.7, 73.5 ตามลาดับ
3. COPD จากสถิตอิ ตั รา Re-admit เพิม่ ขึน้
ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59(ตค.-มีค.)

Re-admit Asthma

1.4

27.28

10

0

Re-admit COPD

0.06

36.37

50

18.19

ทีมงานจึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นแนวทางการดูแลผู้ปว่ ย เพื่อ เพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ว่ ย และ ลดอุบตั กิ ารณ์
Re-admit โดยมีการ
- จัดตัง้ คลินิกโรคCOPD/Asthma
- ส่งบุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัช นักกายภาพ ไปประชุมอบรมเพิม่ พูนความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
- ปรับปรุง guide lineของ easy asthma clinicทัง้ ในผูป้ ว่ ยทัวไปและผู
่
ป้ ว่ ยฉุ กเฉิน
- เน้นการใช้ยาสูตรshort acting antagonist เพื่อบรรเทาอาการกาเริบและยาสูตรสเตียรอย์เพื่อควบคุมอาการ
และมีการนาเข้าของยาสูตรชนิด Long-acting beta 2 agonist เพื่อใช้ในรายทีค่ วบคุมอาการไม่ได้หรือเกิดภาวะหอบ
กาเริบเฉียบพลัน
-ให้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
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- ส่งคลินิกเลิกบุหรีใ่ นรายทีส่ ูบบุหรี่
- ทากายภาพปอดฝึกการหายใจการไอโดยนักกายภาพ
- สอนการใช้ยาพ่นโดยเภสัชกร และ – ลงเยีย่ มบ้านในผูป้ ว่ ย Re-admit
ผลการดาเนิ นงาน จะพบว่าผูป้ ว่ ย Asthmaการ Re-admit ลดลงในปี 58 =10 และในปี 59 =0
ผูป้ ว่ ย COPD การ Re-admit ลดลงในปี 59 =18.19
4. MI เป็นโรคทีเ่ ป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของหน่วยงาน ER ปญั หาทีพ่ บคือ การเข้าถึง หมายถึงผูป้ ่วย
โรคหัวใจเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการจะสามารถเข้าถึงสถานบริการอย่างรวดเร็วได้อย่างไร และเมือ่ ผูป้ ว่ ยมาถึงโรงพยาบาล
แล้วมีปญั หาจากการประเมิน วินิจฉัยแยกโรคเกิดการล่าช้า/ผิดพลาด จึงได้มกี ารพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ยเพือ่ ลด
อุบตั กิ ารณ์การเสียชีวติ โดยไม่คาดคิดของSTEMI โดย
4.1 พัฒนาระบบการประเมินผูป้ ว่ ย chest pain ทีO่ PDกับทีE่ Rเพื่อการวินิจฉัยทีร่ วดเร็ว
- กาหนดCriteria ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งส่งERเพื่อทาEKG
- จัดทาแบบบันทึกการคัดกรองChest pain
4.2. กลุ่มทีไ่ ม่ได้มาด้วยอาการสาคัญคือเจ็บหน้าอกแต่อยูใ่ นCriteriaทีต่ อ้ งเฝ้าระวังคือผูส้ งู อายุ อาการจุกแน่ น
ท้องหน้าอกมาก เวียนศรีษะ สัญญาณชีพเปลีย่ นแปลง และมีโรคประจาตัวคือเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ติดEKG
Monitorไว้และเฝ้าระวังอาการใกล้ชดิ
4.3. การให้ยาละลายลิม่ เลือดก่อนการReferพบว่าช่วยให้ผปู้ ว่ ยรอดชีวติ ได้สงู ขึน้ ในปี2559ให้ 4 รายรอดชีวติ
ทัง้ 4 ราย
5. Stroke จากสถิติ ปี 2556 , 2557, 2558 มีจานวนผูป้ ว่ ย 16,26,36 ราย ตามลาดับจะพบว่า เพิม่ ขึน้ ทุกปี
ทีมงานจึงได้พฒ
ั นาระบบการดูแลผูป้ ว่ ย Stroke เพื่อ เพิม่ ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของผูป้ ว่ ยSTROKEให้
ทันเวลา และ ลดความพิการโดย
1.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน อาการผิดปกติเช่นปวดศรีษะรุนแรง เวียนศรีษะลิน้ แข็ง ปากเบีย้ ว
พูดไม่ได้ พูดไม่ชดั แขนขาอ่อนแรง โทรมา 1669
2.ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญของการรักษาทันเวลาป้องการความพิการด้วยยาละลายลิม่ เลือด
3.พัฒนาระบบการประเมินผูป้ ว่ ย Stroke
3.1 กาหนดCriteriaของกลุ่มอาการทีต่ อ้ งส่งER เช่นBP≥180/110 mmhgมีอาการปวดศรีษะ เวียนศรีษะ
หรือสัญญาณชีพปกติแต่มอี าการ ปวดศรีษะรุนแรง เวียนศรีษะ ลิน้ แข็ง ปากเบีย้ ว พูดไม่ได้ พูดไม่ชดั แขนขาอ่อน
แรง ต้องส่งERทันที
3.2 กาหนดแบบประเมินเพื่อประเมินระยะเวลา Onset ทีแ่ น่นนอนเพื่อเข้าระบบ Fast Tract
3.3 ติดอาการเตือนอันตรายทีต่ อ้ งส่งผูป้ ว่ ยเข้าERไว้ทป่ี ระชาสัมพันธ์/เวรเปล
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โรคที่มีข้อจากัดในการให้ บริ การ / ต้องส่งต่อ:
1. โรคทีส่ าคัญทีเ่ ป็นข้อจากัดและต้องส่งต่อตามระบบ Fast Tract ได้แก่ Stroke และ STEMI
2. การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบตั เิ หตุจราจร โดยเฉพาะ ผูป้ ว่ ยทีบ่ าดเจ็บทีศ่ รี ษะTrauma
3. โรคทีม่ กี ารส่งต่อนอกเขตของผูป้ ว่ ยนอก เช่น โรค มะเร็ง โรคต้อกระจก ต้อหิน โรคหัวใจและหลอดเลือด
4.ผูป้ ว่ ยคลอดผิดปกติ , ผูป้ ว่ ยเด็กแรกเกิดน้าหนักตัวน้อย , ผูป้ ว่ ยเด็กแรกเกิดคลอดก่อนกาหนด
5.ผูป้ ว่ ยศัลยกรรมทีต่ อ้ งรักษาโดยการผ่าตัด , ผูป้ ว่ ยกระดูกหักหรือข้อเคลื่อน
ความท้ าทายเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ:
1. พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มโรคเรือ้ รังให้สามารถดูแลตนเองได้ดแี ละสามารถควบคุมอาการของโรค
ได้ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมอง(เข็มมุง่ )
2. พัฒนาระบบการบริการในกลุ่มโรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญให้ครอบคลุมทัง้ 4 มิติ
3. การพัฒนาระบบบริการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามสุขในการทางาน
5. การพัฒนาคุณภาพภายใต้ขอ้ จากัดด้านงบประมาณ วิกฤติการเงินระดับ 1
ปญั หาสาคัญทีโ่ รงพยาบาลพยายามแก้ไข:
1.การบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะทีส่ ถานะทางการเงินอย่างจากัดกับความต้องการ
พัฒนาองค์กรทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ซึง่ โรงพยาบาลมีสถานะการเงินอยูใ่ นวิกฤติระดับ 1 ได้มกี ารแก้ไขโดย
- คระกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้มกี ารวิเคราะห์หาแนวทางในการบริหารจัดการเพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย
เช่น กาหนดนโยบายประหยัดพลังงาน(ค่าไฟฟ้า น้ ามันเชือ้ เพลิง) มีมาตรการประหยัดการใช้ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา
ให้มกี ารจัดซือ้ ร่วมยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาร่วมระดับจังหวัดและระดับเขตให้มากยิง่ ขึน้ ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุสมผล(Antibiotic Smart Use)
2. ปญั หาสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่ ได้แก่ประชาชนมีพฤติกรรมเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ผูป้ ว่ ยกลุ่มโรคเรือ้ รังมี
ภาวะแทรกซ้อนเพิม่ ขึน้ แก้ไขโดย เน้นงานด้านเชิงรุก สร้างเครือข่ายในการดูแลผูป้ ว่ ยให้มากยิง่ ขึน้ และส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งและพึง่ ตนเองด้านสุขภาพ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญ :
1.ผูบ้ ริหารสูงสุดมีความมุง่ มันในการพั
่
ฒนาคุณภาพ
2.ความเป็น Unity ขององค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรชัดเจน
3.บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ ที่ จึงมีความมุง่ มันในการพั
่
ฒนางานบริการให้ดยี งิ่ ขึน้
4.เครือข่ายการดูแลสุขภาพทีเ่ ข้มแข็ง
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วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร:
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เป็นโรงพยาบาลชุมชนทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน บุคลากรมีความสุขผูร้ บั บริการพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
พันธกิ จ(Mission)
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
2.สนับสนุ นให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ
3.พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน
ค่านิ ยม.(Values)
1.ยึดผูป้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง
2.การทางานเป็นทีม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบการบริการในกลุ่มโรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญให้ครอบคลุมทัง้ 4 มิติ
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริการกลุ่มโรค Trauma
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริการกลุ่มโรคเฉียบพลัน ได้แก่ MI STROKE COPD with AE
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบกลุ่มโรค NCD โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดสมอง โรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคไตเรือ้ รัง
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบกลุ่มโรคระบาด/โรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก,โรคอุจจาระร่วง,
โรคมือ เท้า ปาก, TB HIV
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ ตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร การตกเลือดหลังคลอด
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบกลุ่มผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ทีใ่ ห้ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง ในกลุ่มมะเร็ง
ระยะสุดท้าย
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบ District Health System(DSH)
กลยุทธ์ท่ี 8 ยกระดับการให้บริการของ รพสต.ให้ได้มาตรฐาน
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามสุขในการทางาน
กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ อัตรากาลังเพียงพอ
กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพทีด่ แี ละมีความสุข
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แผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 11 พัฒนาระบบสนับสนุ นบริการด้านการเงินการคลัง
เข็มมุ่ง ปี 2558 -2559
1.พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังโรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง
2.พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
จากการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญของพืน้ ที่ คือ โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ปี 2556-2557 พบสาเหตุสาคัญทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดภาวะ Uncontrolled ทาให้
ยังคงมีปญั หาจานวนผูป้ ว่ ยมากขึน้ ((High Volume) ค่าใช้จา่ ยสูง(High Cost) และมีภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง(High
Risk)
จากนี้ยงั มีสถิตสิ าเหตุการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยอันดับ 1 ในโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และสถิตผิ ปู้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองเพิม่ ขึน้ ปี 2556-2557 มีจานวนผูป้ ่วย 16,26 คน ตามลาดับ
ดังนัน้ ใน ปี 2558-2559 จึงได้กาหนดเข็มมุง่ พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังและพัฒนาระบบการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่าช้ าง(Strategy Map)
วิ สยั ทัศน์

เป็ นโรงพยาบาลชุมชนทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน บุคลากรมีความสุขผูร้ บั บริการพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีสว่ นร่วมร่วม

Vision
พันธกิ จ

M1.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

Mission

M2.สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย มีสว่ นร่วม ในการดูแลสุขภาพ
M3.พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์
Goal

พัฒนาระบบการบริการในกลุ่มโรคที่
เป็ นปญั หาสาคัญให้ครอบคลุมทัง้ 4มิติ

G1.ประชาชนมีสขุ ภาพดีสามารถดูแลตนได้
อย่างเหมาะสม

การพัฒนาระบบบริการเชิงรุกร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามสุขในการทางาน

G4.เครือข่ายมีระบบบริการส่งต่อและ
การดูแลต่อเนื่องทีม่ คี ุณภาพไร้รอยต่อ

G5.บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ
ต่อการให้บริการ
G6.บุคลากรมีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ
G7.บุคลากรมีความสุขในการ
ทางาน

G2.ระบบบริการมีคุณภาพ
G3.ผูร้ บั บริการพึงพอใจ

S1.พัฒนาระบบบริการกลุ่มโรค Trauma
S2.พัฒนาระบบบริการกลุ่มโรคเฉียบพลัน ได้แก่ MI STROKE
กลยุทธ์
COPD with AE
Strategies S3.พัฒนาระบบกลุ่มโรค NCDเช่น DM, HT,STROKE,MI,ไต
S4.พัฒนาระบบกลุ่มโรคระบาด/โรคติดต่อ ได้แก่ โรค
ไข้เลือดออก,โรคอุจจาระร่วง, โรคมือ เท้า ปาก, TB HIV
S5.พัฒนาระบบกลุม่ อนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ ตัง้ ครรภ์ก่อนวัย
อันควร การตกเลือดหลังคลอด
S6.พัฒนาระบบกลุ่มผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ทีใ่ ห้ การดูแลผูป้ ว่ ย
แบบประคับประคอง ในกลุ่มมะเร็ง ระยะสุดท้าย

S7.พัฒนาระบบ District
Health System(DSH)
S8.ยกระดับการให้บริการ
ของ รพสต.ให้ได้มาตรฐาน

มีการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ
G8.รพ.มีสถานะการเงิน
การคลังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

S11. พัฒนาระบบสนับสนุน
บริการด้านการเงินการคลัง

S9.พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้
อัตรากาลังเพียงพอ
S10. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
มีสขุ ภาพทีด่ แี ละมีความสุข
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2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร
ระบบการพัฒนาคุณภาพ:
การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้
แนวทางและวิธกี าร - การดาเนินกิจกรรม 5 ส.
ปรับปรุงประสิทธิภาพ - การใช้วงล้อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง PDCA
- การดาเนินการพัฒนาระบบคุณภาพบริหารภาครัฐ (PMQA) โดยใช้หลักการ
ทบทวนตนเองของ ADLI
- ระบบบริหารความเสีย่ ง ร่วมกับการทบทวนโดยใช้ RCA
- ระบบควบคุมภายใน
- การลดขัน้ ตอนการบริการ
- ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน รพ. เช่น HA, HCQA , HPH
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์ e-GP / GFMIS
แนวทางในการเรียนรู้
ขององค์กร

- จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เช่น มหกรรมการนาเสนอ การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง (CQI) ปีละครัง้ / เวทีการเล่าเรือ่ งดี ๆ จากประสบการณ์
- การสื่อสารความรูผ้ ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีการตัง้ กระทู้เพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- การฝึกอบรม,การเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลทาง Internet สามารถเข้าถึงทุก
คนทุกหน่วยบริการ
- การทา R to R
- การจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน และมีการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย
เสมอ
- ระบบพีเ่ ลีย้ ง / การสอนงาน / การปฐมนิเทศ
- การเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาล
- การประชุมวิชาการ ทัง้ องค์กรแพทย์,องค์กรพยาบาล
- การนาเสนอกิจกรรมทบทวนคุณภาพ ๑๒ กิจกรรม
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ผลงานเด่นและความภาคภูมใิ จของเครือข่ายท่าช้าง:
ว/ด/ป

รับตรวจประเมิ น

ผลลัพธ์

พ.ศ.2554

CUP ตัวอย่างในการดาเนินการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารพัฒนาบริการ
ปฐมภูมใิ นระดับอาทีม SRRT ตัวอย่างและได้รบั รางวัลระดับเขต ของ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ สระบุร ี ร่วมกันดาเนินงานอาเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยื
่ นจนได้รบั

ดีเด่น

รางวัลอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยื
่ น
พ.ศ.2554

เครือข่ายบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มแม่และ
เด็ก

ดีเด่น

พ.ศ.2555

การนาเสนอโครงการ DHS ในระดับเขต

พ.ศ.2555

ผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุ นการสร้างความเข้มแข็งทาง
สุขภาพโดยการมีส่วนร่วม( CBL )

ดีเด่น

พ.ศ.2554-2556 รางวัลการดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยื
่ นระดับ
จังหวัด

ดีเด่น

ชนะเลิศ

พ.ศ.2556

ใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์”มาตรฐานการดาเนินงานอาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์”

26 พ.ค.58

เป็นเครือข่ายต้นแบบพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอาเภอและทีมหมอ
ครอบครัว(DHS-FCT)

ผ่านเกณฑ์
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ผลงานเด่นและความภาคภูมใิ จขององค์กรโรงพยาบาลท่าช้าง:
ว/ด/ป
27 ก.ย. 2547
2547
21 ต.ค. 2551

รับตรวจประเมิ น

ผลลัพธ์

การรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขัน้ 1
เป็นโรงพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านดีเด่น ระดับจังหวัดในโครงการการ
ให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์
การรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขัน้ 2ถึงปจั จุบนั

ผ่านการรับรอง
อันดับ 1
ผ่าน

30 มี.ค. 2552
ถึงปจั จุบนั

การประเมินมาตรฐาน HPH จากกรมอนามัย

ผ่าน

26 พ.ค.2552
ถึงปจั จุบนั

การประเมินมาตรฐาน HCQA จากกระทรวงสาธารณสุข

ผ่าน

2555

การประกวดผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลชนะเลิศ

2555

ได้รบั การรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

Re-ac ครัง้ ที่ 1

18 ก.ค.2555

ได้รบั รางวัลหน่วยงานทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จาก
สานักตรวจราชการ เขต 2 กระทรวงสาธารณสุข

ดีเด่น

7 มี.ค. 2555

ได้รบั รางวัลชุดปฏิบตั กิ ารฉุ กเฉินระดับต้น(BLS) ระดับเขต จาก
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ดีเด่น

2555

ได้รบั รางวัลการนาเสนอผลงานเด่น ผลงานDistrict Health system

ดีเด่น

22 ม.ค. 2556

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

ระดับ 4

2 ก.ค. 2556

ผ่านการรับรอง Youth Friendly Health Service Clinic Award

ผ่าน

พ.ศ.2557

การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง

รางวัลชมเชย

27 ก.ค.58

Good Place for The better Service

ระดับทอง

28 ก.ค.58

Smart Discharge

ระดับดีเด่น
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ว/ด/ป
ก.ค.58

รับตรวจประเมิ น

ผลลัพธ์

การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง

รางวัลชมเชย

27 ก.ค.58

Good Place for The better Service

ระดับทอง

28 ก.ค.58

Smart Discharge

ระดับดีเด่น

25 พ.ค. 58

พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ

ระดับดีเยีย่ ม

พ.ศ.2558

ผ่านการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ

ผ่าน

27 ก.ย.58

ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ผ่าน

22 ส.ค.59

Quality Service Clean(QSC) ดีเด่นระดับจังหวัด

ดีเด่น

ผลงานเด่นของบุคลากร
1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ปี 2547 นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่าช้าง

ปี 2555 นางสิลนิ ทิพย์ ชัยบุรนิ ทร์

หัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ

ปี 2556 ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร์

หัวหน้างานยาเสพติด

2. รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข
ปี 2552 นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่าช้าง
ปี 2556 ดร.เฉลิมศรีราชนาจันทร์

หัวหน้างานยาเสพติด

3. รางวัลคนดีศรีระบาดระดับจังหวัด และระดับเขต
ปี 2555 นางสิลนิ ทิพย์ ชัยบุรนิ ทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ
4. รางวัลธัญญารักษ์ อวอร์ด ประเภทบุคลากร ดีเด่น ด้านบาบัดรักษาแก้ไขปญั หายาเสพติด
ปี 2556 ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร์

หัวหน้างานยาเสพติด

โรงพยาบาลท่าช้าง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

31

