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1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทัวไป
่
(ไทย)
โรงพยาบาลชัยบุร ี
(อังกฤษ)
Chaiburi Hospital
ทีอ่ ยู่
114 หมู่ 3 ตาบลสองแพรก อาเภอชัยบุร ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
1
2
ประเภท / ระดับ โรงพยาบาลชุมชน / ทุตยิ ภูมริ ะดับ 2.2
เจ้าของ/ ต้นสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข
จานวนเตียง
ขออนุญาต
30 เตียง
ให้บริการจริง
30 เตียง
อัตรา
75.11 %
ครองเตียง
3
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
ชื่อ
นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี
ผูน้ าสูงสุดของ
ตาแหน่ ง
นายแพทย์ชานาญการ, ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชัยบุร ี
องค์กร
e-mail
Lebolus@hotmail.com
โทรศัพท์ 0825351555 โทรสาร 077-367336
ชื่อ
นางสาวศุชญา แก้วสกุลทอง
ผูป้ ระสานงาน 1 ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ, หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
e-mail
Suchaya196@hotmail.com โทรศัพท์ 0898717909 โทรสาร 077-367336
ชื่อ
นางสาวศรัณย์พร อัง้ สกุล
ผูป้ ระสานงาน 2 ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ, หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
e-mail
nightsea32@hotmail.com โทรศัพท์ 0937890242 โทรสาร 077-367336
สถานะการรับรอง ขัน้ ที่
Re-accredit
วันหมดอายุ 19 ธันวาคม 2562
สาขาทีใ่ ห้บริการ ให้บริการผูป้ ว่ ยทัวไป
่
มีแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ (แพทย์เวชศาสตร์ระยะสัน้ ) เป็ นผูอ้ านวยการ
ประชากรในเขต เขต
ประชากร 2,895 คน มี 2 ตาบล 4 หมูบ่ า้ น ประกอบด้วย หมู่ 2 ต.ชัยบุร ี 856 คน,
4
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ โรงพยาบาล หมู่ 9 ต.ชัยบุร ี 595 คน หมู่ 3 ต.สองแพรก 1,032 คน, หมู่ 9 ต.สองแพรก 412 คน
ประชากร 28,083 คน แบ่งเป็น 4 ตาบล 37 หมูบ่ า้ น จานวน 7,192 หลังคาเรือน
ประชากรชาย จานวน 14,152 คน ประชากรหญิง จานวน 13,931คน แบ่งเป็ นเขต
อาเภอ รับผิดชอบ 5 หน่วยบริการ รพสต.ชัยบุร ี 5,346 คน รพสต.คลองน้อย 7,619 คน รพ
สต.สองแพรก 4,620 คน รพสต.ไทรทอง 7,603 คน รพ.ชัยบุร ี 2,895 คน แรงงาน
ต่างด้าวขึน้ ทะเบียน 370 คน
ชื่อองค์กร

1

ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน, คลินิกผู้ป่วยนอก
ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ
3
กรณีมหี ลายทีต่ ั้ง หรือมีการขออนุญาตการตั้งสถานพยาบาลแยกเป็นหลายส่วน
4
ระบุจานวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพื้นที่ตามความเหมาะสม
2
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หัวข้อ
ชื่อโรค
Top 10 Diag.OPD
1.Acute upper respiratory infections
(ข้อมูล วันที่ 1 ต.ค. 60 – 2.Essential hypertension
31 ส.ค. 61)
3.Non-insulin-dependent diabetes mellitus
4.Dyspepsia
5.Dizziness and giddiness
6.Acute bronchitis
7.Cellulitis
7.Acute bronchiolitis
8.Pneumonia
9.Asthma
10.Chronic obstructive pulmonary disease
Top 10 Diag.IPD
1.Gastroenteritis
(ข้อมูล วันที่ 1 ต.ค. 60 – 2.Denge haemorrhagic fever
31 ส.ค. 61)
3. Bacterial pneumonia
4.Acute bronchiolitis
5.COPD
6.Acute tubulo – interstitial nephritis
7. Dyspepsia
8.Dizziness
9.Congestive heart failure
10.Cellulitis
Top 10 Cause of Death 1.Unknown cause of death
(ข้อมูล วันที่ 1 ต.ค. 60 – 2.ฆ่าตัวตาย
31 ส.ค. 61)
3.Pneumonia
4.Acute MI
5.Type2 diabetes mellitus with coma
6.อุบตั เิ หตุจราจร
7.heart failure
8.Stroke
9.Snake venom toxic effect
10.HIV disease
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จานวนคน
3,259
1,667
884
971
964
675
602
409
375
233
133
219
184
131
121
78
66
60
59
32
51

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

จานวนครัง้
4,019
6,616
4,513
1,386
1,323
1,263
1,017
1,702
1,005
840
694
232
185
150
149
143
74
65
62
56
54
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1.2 อัตรากาลัง
1.2.1 แพทย์
สาขา
- แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
- ทันตแพทย์
รวม

Full time (คน)
5
3
8

1.2.2 บุคลากรสาขาอื่น
สาขา
-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพทัง้ หมด
-พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
-พยาบาลควบคุมการติดเชือ้
-พยาบาลเฉพาะทาง(อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน)
-พยาบาลเฉพาะทางผูส้ งู อายุ
-พยาบาลเฉพาะทางเบาหวาน
-พยาบาลเฉพาะทางจิตเวช
-พยาบาลเทคนิค
-วิสญ
ั ญีพยาบาล
-เจ้าหน้าทีร่ งั สีการแพทย์
-นักวิชาการสาธารณสุข
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-เทคนิคการแพทย์
-กายภาพบาบัด
- แพทย์แผนไทย
-ผูช้ ่วยนวดแพทย์แผนไทย
-นักโภชนาการ
-โภชนากร
-เวชสถิติ
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
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Full time (คน)
ระดับปริ ญญา
ตา่ กว่าปริ ญญา
4
39
14
2
1
1
1
1
4
2
2
2
2
3
1
1
2
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1.3 สัดส่วนภาระงานกับจานวนบุคลากร (หรือชัวโมงการท
่
างาน)
1.3.1 ผูป้ ว่ ยนอก (ในเวลาราชการหมายถึงผูป้ ว่ ยทีม่ าตรวจในวันและเวลาราชการ)
ข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อการคานวณภาระงาน
่
จานวนผูป้ วยทัง้ ปี
(ช่วงเวลา =1ต.ค.60 – 31 ส.ค.61)
ผูป้ ว่ ยนอกสาขา
(ครัง้ )
จานวนผูป้ ว่ ยเฉลีย่ 5/วัน ชม.แพทย์ตรวจ /วัน ผป.นอก/แพทย์ /ชม.
ทัวไป
่
อุบตั เิ หตุ
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
จิตเวช
อื่น ๆ
รวม

20,770
26,472
5,321
386
8,744
110
8,754
70,557

1.3.2 ผูป้ ว่ ยใน/พยาบาล
จานวนผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยใน
เฉลี่ยต่อวัน
หอผูป้ ว่ ยวิกฤติ
หอผูป้ ว่ ยทัวไป
่
26
รวม
26

62
79
16
2
27
1
27
214

7 ชม./วัน
24 ชม./วัน

จานวน RN ที่ขึ้นเวรทัง้ หมด
เช้า
บ่าย
ดึก
4
3
3
4
3
3

1.3.3 ผูป้ ว่ ยใน/แพทย์
จานวนผูป้ ่ วยใน
วันนอน
ผูป้ ่ วยใน/วัน
ผูป้ ่ วยในสาขา6
รวมทัง้ ปี (1)
รวมทัง้ ปี (2) (3)= (2)/336
ทัวไป
่
2,403
6,896
23
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
5

8 คน /ชม.

สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิ ชาชีพ
เช้า
บ่าย
ดึก
6:1
8:1
8:1
6:1
8:1
8:1
จานวนแพทย์
ในสาขานัน้ (4)
4
-

ผูป้ ่ วยใน /
แพทย์ [(3)/(4)]
23:4
-

เป็นจานวนผูป้ ว่ ยทีม่ าพบแพทย์เพือ่ การตรวจรักษา ไม่รวมผูป้ ว่ ยทีม่ าทาแผล
กรณีทโ่ี รงพยาบาลไม่ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทัง้ หมด ในช่องทัวไป
่ ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ ให้จาแนกข้อมูลใส่ตาม
ข้อมูลของแต่ละสาขา ข้อมูลส่วนทีจ่ าแนกตามสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทัวไป
่
6
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โรงพยาบาลชัยบุรี
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี
*นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี

1.4 โครงสร้างองค์กร
(1) โครงสร้างการบริ หารโรงพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.

คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม

*นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี

*ทพญ.อมรรัศมิ ์ เย็นแจ่ม

กลุ่มงานเภสัชและคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
*นางสาวศิวาภรณ์ โภคภิรมย์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
*นางชลธิรา ต้อยแก้ว

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูม ิ
และองค์รวม

กลุ่มงานพยาบาล

กลุ่มงานรังสีวทิ ยา

*นางสาวศรัณย์พร อัง้ สกุล

*นายธงชัย บุรนิ ทร์กลุ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
*นางสาวศิรดา เปาะทองคา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
*นางสาวเบญจวรรณ จันทระ

*นางสาวศุชญา แก้วสกุลทอง
กลุ่มบริหารงานทัวไป
่
*นางสุมล วิเชียรรัตน์

กลุ่มงาน งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
*นางสาวศิรภิ รณ์ บัวพรหม

*นางสาวเสาวนีย์ ศรีเทพ

* หัวหน้ ากลุ่มงาน
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(2) โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริ มสุขภาพ
2.1 โครงสร้างองค์กรพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลชัยบุรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
คณะกรรมการทีมนาพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพโรงพยาบาล
ทีมคร่อมสายงาน
ทีมกระบวนการการดูแลผูป้ ว่ ย (PCT)
(แพทย์หญิงอัญชนา แดงเกือ้ สกุล)

กลุ่มงาน/ หน่วยงาน

GST กลุ่มบริหารงานทัวไป
่
COM กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูม ิ
และองค์รวม
ทีมบริหารความเสีย่ ง (RM)
DEN กลุ่มงานทันตกรรม
(แพทย์หญิงวิลาสินี ฉิมภักดี)
PHA กลุ่มงานเภสัชและคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
ทีมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
(นางสุมล วิเชียรรัตน์)
OPD งานพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก
ER งานการพยาบาลผูป้ ว่ ย
ทีมวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้
อุบตั เิ หตุฉุกเฉินและนิตเิ วช
(KM)
IPD งานพยาบาลผูป้ ว่ ยใน
(ทพญ.อมรรัศมิ ์ เย็นแจ่ม)
LR
งานการพยาบาลผูค้ ลอด
LAB กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ทีมการจัดการด้านยา (PTC)
CSS งานพยาบาลหน่วยควบคุม
(แพทย์หญิงวิลาสินี ฉิมภักดี)
การติดเชือ้ และงานจ่ายกลาง
ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ (IC)
RAD กลุ่มงานรังสีวทิ ยา
(ทพญ.ธนพร อุดมวิทยาไกร)
ACC การเงินและบัญชี
MRS เวชระเบียน
ทีมบริการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
HIG งานประกัน
และการจัดการเกีย่ วกับเครือ่ งมือ (ENV)
TTM กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
(นายพิทกั ษ์ คงดี)
และการแพทย์ทางเลือก
ทีมส่งเสริมสุขภาพชุมชน (HPH)
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
(นางสาวศุ
ญา แก้วHospital
สกุลทอง)Profile (กันยายน 2561) งานซ่อมบารุง
Version
2.2 @ชChaiburi
หน่วยยานยนต์
ทีมเวชระเบียน(IM)
งานซักฟอก
(นายแพทย์ปริยวิศว์ วุฒสิ นั ติกลุ )

องค์กรวิชาชีพ

องค์กรแพทย์ (MSO)
(พญ.วิลาสินี ฉิมภักดี)
องค์กรพยาบาล (NSO)
(น.ส.ศรัณย์พร อัง้ สกุล)
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2.2 ผังโครงสร้างการประสานงานในระบบคุณภาพโรงพยาบาลชัยบุรี

ผูอ้ านวยการ รพ.

คณะกรรมการบริ หาร รพ.

คณะกรรมการทีมนาพัฒนาคุณภาพ
รพ.

MSO

NSO
ENV

PCT

RM

IC

ผูป้ ระสานงานคุณภาพ รพ.
PTC

KM/IM
KM/IM

กลุ่ม/ฝ่ าย/หน่ วยงาน
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สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(3) โครงสร้างระบบกากับดูแลกิ จการ/ธรรมาภิ บาล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชัยบุร ี

กลุ่มบริหารงานทัวไป
่

กลุ่มงานการแพทย์

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชัยบุร ี

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
คุณภาพ
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กลุ่มงานพยาบาล

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานเภสัชและ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม

หน้า 9 จาก 32
1.5 แผนที่แสดงที่ตงั ้ องค์กร

อาณาเขต
ทิศเหนือ
จด
ทิศตะวันออก จด
ทิศตะวันตก จด
จด
ทิศใต้
จด

ตาบลไทรขึง อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาบลสินปูน อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาบลบางสวรรค์ อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ตาบลเขาดิน อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

เขตรับผิดชอบด้านสาธารณสุข
แบ่งเป็น 5 เขต คือ เขตโรงพยาบาล รับผิดชอบประชากร หมู่ 3,หมู่ 9 ตาบลสองแพรก และ
หมู่ 2, หมู่ 9 ตาบลชัยบุร ี เขตรพ.สต.ไทรทอง รับผิดชอบในตาบลไทรทอง เขตรพ.สต.คลองน้อย รับผิดชอบ
ประชากรตาบลคลองน้อย เขต รพ.สต.สองแพรก รับผิดชอบประชากรตาบลสองแพรก ยกเว้น หมู่ 3 และ
หมู่ 9 ตาบลสองแพรก เขตรพ.สต.ชัยบุร ี รับผิดชอบประชากรตาบลชัยบุร ี ยกเว้นหมู่ 2 และหมู่ 9ตาบลชัยบุร ี
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2. ลักษณะสาคัญขององค์กร (Organization Profile)
2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริ การหลัก (main service):
จัดบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชนระดับปฐมภูมแิ ละทุติยภูม ิ ระดับต้น โดยให้บริการ
ผสมผสานครอบคลุม 5 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค บริการตรวจรักษาทัวไปในระดั
่
บที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สาหรับผู้ป่วยที่มรี ะดับยุ่งยากซับซ้อน จัดให้ม ี
บริการส่งต่อในระดับสูงขึน้ ต่อไป
วิ สยั ทัศน์ (vision) :
โรงพยาบาลชุมชนทีม่ คี ุณภาพในการดูแลสุขภาวะของคนชัยบุร ี ภายในปี 2562
พันธกิ จ (mission):
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ตามประเด็นสาคัญของพืน้ ทีต่ ลอดช่วงชีวติ โดยใช้มติ ดิ า้ นคุณภาพและ
ร่วมสร้างระบบสุขอาเภอให้เข้มแข็ง ยังยื
่ น
ค่านิ ยม (values) : SMILE
Service mild : มีจติ บริการทีด่ ี ยิม้ แย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ
Management : การบริหารจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
Interaction : การมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อผูป้ ว่ ย และญาติเสมือนญาติของตนเอง
Learning : มีการเรียนรู้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
Environment :สิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัวในโรงพยาบาลมีการปรับปรุงพัฒนาให้น่าอยู่
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
1.ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คลอบคลุม 5 มิติ ในระดับปฐมภูม ิ
2.การสร้างภาคีเครือข่าย เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. การให้บริการยา SK ในผูป้ ว่ ยโรค MI
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Management) :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริ การสุ ขภาพให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บุคลากรเก่ง ดี มีสุข
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ลักษณะโดยรวมบุคลากร (Workforce profile) :
ระดับการศึกษา
จานวน
กลุ่มบุคลากร
(คน) ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี ตา่ กว่าปริ ญญาตรี
1.ข้าราชการ
53
9
42
2
2.ลูกจ้างประจา
9
9
3.พนักงานราชการ
2
1
1
4.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
40
16
24
5.ลูกจ้างชัวคราวสายวิ
่
ชาชีพ
19
16
3
6.ลูกจ้างชัวคราวทั
่
วไป
่
25
6
19
7.จ้างเหมา
4
2
2
รวม

152

9

79

การกากับ
ดูแล
ภายใต้การ
กากับดูแลของ
ผูอ้ านวยการ
รพ., หัวหน้า
ฝา่ ย, หัวหน้า
งาน
ตามลาดับ

56

อาคารสถานที่ที่สาคัญ:
1. อาคารผูป้ ่ วยนอก เป็นอาคารสองชัน้ ชัน้ แรกให้บริการงานผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน
ห้องบัตร งานห้องคลอด เอกซเรย์ งานทันตกรรม เภสัชกรรม ชันสูตร และชัน้ สองเป็ นงานบริหารงานทัวไป
่
ห้องประชุม งานประกันสุขภาพ ห้องผูอ้ านวยการ ห้องศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
2. อาคารบริ การสร้างเสริ มสุขภาพ เป็ นอาคารชัน้ เดียวมีงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน
ให้บริการงานฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี วางแผนครอบครัว ชมรมผูส้ ูงอายุ และงานบริการผูป้ ่วยแพทย์
แผนไทย
3. อาคารผู้ป่วยใน เป็ นอาคารชัน้ เดียว ให้บริก ารผู้ป่ว ยในชายและหญิง มีห้อ งพัก ผู้ป่ว ยรวม
(สามัญ) 2 ห้อง ห้องพิเศษ 5 ห้อง ห้องแยกผูป้ ว่ ยทางเดินหายใจ (Modified AIIR) 1 ห้อง
4. อาคารสนับสนุน เป็ นอาคารชัน้ เดียว ตัง้ อยู่ดา้ นหลังโรงพยาบาล ได้แก่ งานซักฟอก งานจ่าย
กลาง งานยานพาหนะ งานช่างซ่อมบารุง
5. อาคารโรคเรือ้ รัง เป็นอาคารชัน้ เดียว ตัง้ อยูด่ า้ นหน้าโรงพยาบาลติดกับตึกผูป้ ว่ ยนอก
6. อาคารศูนย์เยี่ยมบ้าน เป็นอาคารชัน้ เดียว ติดกับทางเชื่อมระหว่างผูป้ ว่ ยใน
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เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สาคัญ:
1. อุปกรณ์ที่มีราคาสูง ต้องการการบารุงรักษาเป็ นพิ เศษ ผูใ้ ช้งานต้องมีความรู้พิเศษ
หน่ วยงาน
อุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน
ห้องคลอด
ผูป้ ว่ ยใน
ทันตกรรม
ห้องชันสูตร
ห้องเอ็กซเรย์
ห้องกายภาพ
งานอาชีวอนามัย
อาคารโรคเรือ้ รัง
จ่ายกลาง

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่สาคัญ
เครือ่ งกระตุน้ หัวใจ (Difribilater) / EKG /เครือ่ ง Monitor คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
หุ่น CPR
NST / Ultrasound / เครือ่ ง Infant Radiant Warmer /เครือ่ ง transfer เด็ก
เครือ่ ง Monitor คลื่นไฟฟ้าหัวใจ /เครือ่ ง Incubator / เครือ่ งEKG
เครือ่ งฉายแสง / เครือ่ ง X-Rey ฟนั
ั่
เครือ่ งปนตกตะกอนของเลื
อดและปสั สาวะ / กล้องจุลทรรศน์
เครือ่ งล้างฟิลม์ Digital ใช้ระบบ Computer
เครือ่ ง Ultrasound combined / เครือ่ งนึ่งด้วยไอน้ าแบบใช้ไฟฟ้า /
เครือ่ ง Hydro collator /เตียงฝึกยืน tilt table /เครือ่ ง traction
เครือ่ ง Vision screener / เครือ่ ง screening Audiometer
เครือ่ ง Spirometer
หม้อนึ่งไอน้า / เครือ่ งอบผ้า / เครือ่ งซักผ้า / เครือ่ งอบแก๊ส

2. เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์สารสนเทศ
2.1 Server Hos-xp (Linux)-Centos และได้ตดิ ตัง้ ระบบ LAN ซึ่งเก็บข้อมูลผูป้ ่วยโดยใช้
โปรแกรม Hos - Xp ทาให้มคี วามสมบูรณ์ในเรื่องคุณภาพของข้อมูลมากขึน้ และสามารถดึงข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาได้
2.2 การรายงานความเสีย่ งของโรงพยาบาลใช้ระบบ HRMS on Cloud
2.3 การรูดบัตรข้าราชการ กรณีเบิกได้จา่ ยตรง มีเครือ่ งรูดบัตร EDC
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กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:
เนื้ อหา สาระสาคัญของกฎหมาย
หน่ วยงานที่เป็ นผูด้ แู ล
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตามกฎหมาย
1.พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - การให้ความดูแลคุม้ ครองประชาชนตาม คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพ
พ.ศ.2544
แห่งชาติ
2.พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- สิทธิ หน้าทีด่ า้ นสุขภาพของประชาชน คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
- สิทธิ หน้าทีด่ า้ นสุขภาพของประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข
3.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- การจัดการสุขภาพในระดับพืน้ ที่
กระทรวงสาธารณสุข
4.พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.2545,
- การควบคุมการผลิตและจาหน่ ายยา
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.2510
- วัตถุออกฤทธิ ์ทีม่ ผี ลต่อจิตและประสาท กระทรวงสาธารณสุข
5.พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ ์ต่อจิตและ
ทีน่ ามาใช้กบั ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล
ประสาท พ.ศ.2518
- สารเคมีทน่ี ามาใช้กบั ผูป้ ว่ ยในการรักษา กระทรวงสาธารณสุข
6.พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
7.พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 - ควบคุมการประกอบวิชาชีพของแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
8.พ.ร.บ. วิชาชีพเวชการพยาบาลและ - ควบคุมการประกอบวิชาชีพของ
พยาบาล
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
กระทรวงสาธารณสุข
9.พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 - ควบคุมการประกอบวิชาชีพของ
ทันตแพทย์
- ควบคุมการประกอบวิชาชีพของเภสัช กระทรวงสาธารณสุข
10.พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.
กร
2537
กระทรวงสาธารณสุข
11.พ.ร.บ. เครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ. 2531 - ควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ทน่ี ามาใช้กบั
ผูป้ ว่ ย
12.พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 - ควบคุมการสถานทีท่ ใ่ี ห้บริการทางการ กระทรวงสาธารณสุข
แพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
13.พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. -ควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขา
ต่างๆนอกเหนือจากวิชาชีพสาธารณสุขที่
2542
มีกฎหมายควบคุมแล้ว
-หลักเกณฑ์และวิธกี ารการจัดให้บริการ กระทรวงสาธารณสุข
14.พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2551
-หลักเกณฑ์การให้บริการด้านสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
15.พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
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ลักษณะสาคัญทางสังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และประชากร
ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิ จ
อาเภอชัยบุรเี ป็ น สังคมชนบทอยู่ห่างจากอาเภอเมือง 110 กิโลเมตร มีรา้ นค้าสะดวกซื้อ เปิ ดตลอด
24 ชัวโมง
่
1 แห่ง ทาให้มกี ารบริโภคอาหารสาเร็จรูปมากขึน้ การดาเนินชีวติ มีการเปลีย่ นแปลงไปสู่สงั คม
เมืองเพิม่ มากขึน้ ประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (ทาสวนยางพารา / สวนปาล์มน้ ามัน)
ค้าขาย ร้อยละ 10 รับราชการ ร้อยละ 5 รับจ้างและอื่นๆ ร้อยละ 5 รายได้ประชากรเฉลีย่ 85,000 บาท/คน/ปี
มีโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม 2 แห่ง เตาเผาถ่าน 2 แห่ง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 3 แห่ง
การคมนาคม:
อาเภอชัยบุร ี มีเส้นทางการคมนาคม คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4037 ตัดผ่าน รวมระยะทางที่
ผ่านอาเภอชัยบุร ี ประมาณ 20 กิโลเมตร การติดต่อกับจังหวัด สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนสาย
เซาร์เทิรน์ กับ ถนนสายเอเชีย ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชัวโมงครึ
่
ง่ – 2 ชัวโมง
่
ถนนภายในหมู่บ้าน
เป็ นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางมะตอย และถนนบางสายเป็ นถนนลูกรัง สามารถติดต่อกันได้ตลอด ยกเว้น
ม.5 ,ม.7 ,ม.8 ตาบลไทรทอง
ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ:
สภาพภูมศิ าสตร์ส่วนใหญ่เป็ นทีร่ าบสูง มีภูเขาขนาบอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ประชากร
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพอากาศโดยทัวไปมี
่ ฝนตกชุกตลอดทัง้ ปี
การปกครอง:
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น 4 ตาบล 37 หมูบ่ า้ น จานวน 10,332 หลังคาเรือน
การปกครองส่วนท้องถิน่ 4 แห่ง คือ อบต.สองแพรก ,อบต.ชัยบุร,ี อบต.คลองน้อย, อบต.ไทรทอง
ประชากร:
ประชากรทัง้ หมด 28,083 คน เพศชาย 14,152 คน เพศหญิง 13,931 คน ความหนาแน่ น
ของประชากรโดยเฉลีย่ 63.72 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราเพิม่ ของประชากร ร้อยละ 0.78
ศาสนา:
ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ 99 % มีวดั จานวน 5 แห่ง สานักสงฆ์ 7 แห่ง
สถานศึกษา:
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง ประถมศึกษา จานวน 11 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 11 แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยว:
น้าตกถ้าผาแดง หมู่ 10 , ปา่ แหล่งน้ า หมูท่ ่ี 8 ตาบลคลองน้อย
ถ้าหอมวิปสั สนา หมูท่ ่ี 4 และ ปา่ ชุมชน 400 ไร่ หมูท่ ่ี 8 ตาบลไทรทอง
น้าตกบางแก้ว หมูท่ ่ี 7 ตาบลชัยบุร ี
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2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ระบบกากับดูแลองค์กร (governance system):
1.การกากับดูแลโดยองค์กรภายใน
1. คณะกรรมการทีป่ รึกษาโรงพยาบาลชัยบุร ี ประกอบด้วยภาคประชาชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโรงพยาบาล
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทีมนาโรงพยาบาล ทีมระบบงานสาคัญ ทีมนาด้านการ
ดูแลผูป้ ว่ ย และระดับหน่ วยงานมีหน้าทีก่ าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
3. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กากับดูแลการดาเนินการของโรงพยาบาล โดยมีหวั หน้างาน
จากทุกกลุ่มงาน
4. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสาธารณสุขอาเภอชัยบุร ี (CUP Board) ทาหน้าที่ กากับดูแลการ
ดาเนินงานของหน่วยบริการเครือข่าย
5. คณะกรรมการบริหารระบบการเงินการคลัง ทาหน้าทีบ่ ริหารการเงินและการคลังให้มปี ระสิทธิภาพ
6. คณะกรรมการจัดกวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในทาหน้ าที่การ
จัดระบบควบคุมภายใน
2.การกากับดูแลโดยองค์กรภายนอก ดังต่อไปนี้
1. รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่11 และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามลาดับ
2. การนิเทศติดตามงานจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีละ 2 ครัง้
3. การตรวจมาตรฐานบริการ จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อขึน้
ทะเบียนหน่วยบริการคู่สญ
ั ญา
4. การตรวจประเมินจากสภา/ สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สภาเทคนิคการแพทย์
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 ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
 กลุ่มผูป้ ่ วย/ผู้รบั บริ การที่สาคัญและความต้องการ
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผู้รบั บริ การ
1.ผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุและฉุ กเฉิน
2.ผูป้ ว่ ยนอก
3. ผูป้ ว่ ยใน
4.ผูป้ ว่ ยเบาหวาน

5.ผูส้ งู อายุ

6. ผูป้ ว่ ยเอดส์

7. ผูป้ ว่ ยวัณโรค

8.ญาติผปู้ ว่ ย

9.ชุมชน

ความต้องการ
- ต้องการได้รบั บริการทีร่ วดเร็ว/บริการทีด่ /ี เอาใจใส่/พูดจาดี/และได้รบั บริการที่
ปลอดภัย ได้พบแพทย์รวดเร็ว มีบริการทีร่ วดเร็ว ได้ส่งต่อรวดเร็ว(ถ้าต้องส่ง
ต่อ) ได้รบั บริการทีด่ ี เอาใจใส่ พูดจาดี ได้รบั บริการทีป่ ลอดภัย
- ไม่แออัด รอไม่นาน เป็นสัดส่วน มีความเสมอภาคในการให้บริการ
- ปลอดภัย ไม่มภี าวะแทรกซ้อน พฤติกรรมบริการทีด่ ี ดูแลเอาใจใส่ด ี มีท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ สถานทีเ่ ครือ่ งใช้สะอาด เพียงพอ (โดยเฉพาะห้องพิเศษ)
- ต้องการได้รบั บริการทีส่ ุภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็ นกันเอง
- ต้องการได้รบั ข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเอง
- ต้องการคาแนะนาเกีย่ วกับการใช้ยาทีถ่ ูกต้องและปลอดภัย
- มีผชู้ ่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชดิ
- การรักษาพยาบาลทีส่ ะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที
- มีรถรับ-ส่งในการมาโรงพยาบาล
- พฤติกรรมบริการทีด่ ี ยิม้ แย้ม พูดจาไพเราะ
- ต้องการได้รบั การดูแลและคาแนะนาในการปฏิบตั ติ นและการรับประทานยา
อย่างถูกต้อง
- ต้องการได้รบั สัมพันธภาพทีด่ ไี ม่ถูกรังเกียจ
- ต้องการได้รบั การปลอบโยนและกาลังใจเพื่อลดความวิตกกังวล
- ต้องการได้รบั สิทธิและสัมพันธภาพทีด่ ี ไม่ถูกรังเกียจ
- ต้องการหายจากโรคทีเ่ ป็ นอยู่
- ต้องการกาลังใจในการกินยาต่อเนื่อง
- ต้องการได้รบั คาแนะนาในการปฏิบตั ติ วั และการรับประทานยาอย่างถูกต้อง
-ต้องการเฝ้าผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ และต้องการให้แพทย์แนะนาให้เข้าใจ
-ต้องการให้ผปู้ ว่ ยหายจากการเจ็บปว่ ยและอาการทุกข์ทรมานโดยเร็ว
-ต้องการทีพ่ กั ญาติและห้องน้าทีเ่ พียงพอ
- ให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับชุมชน , ให้เจ้าหน้าทีม่ สี ่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน, มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน,การติดตามดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน
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 กลุ่มผูร้ บั ผลงานอื่นๆ และความต้องการ:
กลุ่มผูร้ บั ผลงาน
ความต้องการ
สถาบันการศึกษา
ได้รบั ความร่วมมือการประสานงานในการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาพนักเรียน
วัด
ได้รบั การตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนเวชภัณฑ์ประจาบ้าน
โรงงานผลิตปาล์มน้ ามัน ได้รบั การตรวจสุขภาพ การสร้างสุขภาพ การตรวจรักษาการดูแลมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสิง่ แวดล้อม
บริษทั ห้าง ร้าน
จ่ายเงินให้รวดเร็ว และ ลดขัน้ ตอนในการจัดซือ้ จัดจ้าง
สถานีตารวจและบริษทั
ออกใบรับรองแพทย์และใบชันสูตรทางเคมีให้รวดเร็ว
ประกันชีวติ
 กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และความต้องการ:
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการ
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุข
-โรงพยาบาลตอบสนองต่อนโยบายของจังหวัดและกระทรวงอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -ได้รบั การจัด สรรทรัพยากรที่เ ป็ น ธรรม,สนับสนุ นด้า นวิชาการและองค์ค วามรู้ท่ี
ตาบล (รพ.สต.)
จาเป็นอย่างเพียงพอ ,มีระบบการติดต่อสื่อสารทีด่ ี มีประสิทธิภาพ,เชื่อมโยงข้อมูลใน
การให้บริการ ,เป็นทีป่ รึกษาในการรับรายงาน การวางแผนการดูแลผูป้ ว่ ย
-มีเจ้าหน้าทีอ่ อกชุมชน, มีการสนับสนุนความรูแ้ ละทรัพยากรในการดูแลสุขภาพชุมชน,
องค์การบริหารท้องถิน่
โรงพยาบาลให้ ข ้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพแก่ ชุ ม ชนอย่ า งเพี ย งพอ ,การประสานงานที่ ม ี
ประสิทธิภาพ

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ่ า้ น

-ข้อมูลและรายงานทีถ่ ูกต้อง ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้, ข้อมูลการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายทีถ่ ูกต้องตรงไปตรงมา, ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพจาก
โรงพยาบาล
-พัฒนาความรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพให้อย่างเพียงพอ มีสวัสดิการแก่ อสม.

Version 2.2 @ Chaiburi Hospital Profile (กันยายน 2561)

หน้า 18 จาก 32
โครงสร้างเครือข่ายบริ การ:

เครือข่ายบริการสุขภาพชัยบุร ี

ภาคีเครือข่ายสุขภาพชัยบุร ี
โรงพยาบาลชัยบุร ี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอชัยบุร ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 4 แห่ง
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอาเภอชัย
บุร ี

ทีว่ ่าการอาเภอชัยบุร ี

กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล

องค์การบริหารส่วนตาบล

โรงเรียน / วัด

หมายเหตุ ประสานงาน
ผูส้ ่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผูส้ ่งมอบ
1.สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.รพ.สุราษฎร์ธานี
4.รพ.สต.ในเครือข่าย
5.องค์กรภาคีเครือข่าย ชุมชน
6.องค์กรเภสัชกรรม/บริษทั ยาและวัสดุ
การแพทย์
7.ห้างร้านต่างๆ

บริ การที่ส่งมอบ/ผลิ ตภัณฑ์
- การให้นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
- การนิเทศติดตาม
- ให้การสนับสนุ นงบประมาณ และกาหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพร่วมกัน/ผลสัมฤทธิ ์การดูแลสุขภาพประชาชน
- ส่งต่อผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาลสุราษฎร์ธานีดแู ลจนพ้นภาวะวิกฤติ
- ส่งต่อผูป้ ว่ ยเข้ามารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล
- สนับสนุ นงบประมาณ มีส่วนร่วมในงานเฝ้าระวังสุขภาพ
- เวชภัณฑ์ยา และไม่ใช่ยา วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ
- วัสดุสานักงาน/ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์

Version 2.2 @ Chaiburi Hospital Profile (กันยายน 2561)

หน้า 19 จาก 32
บริ การที่ มีการจ้างเหมาจากภายนอก:
1. การประกอบอาหารสาหรับผูป้ ว่ ยใน 2.การกาจัดขยะติดเชือ้ (บริษทั เอกชน)
3. การซ่อมบารุงเครือ่ งปรับอากาศ
4.การจ้างเหมางานต่อเติม/ปรับปรุงอาคาร
5. การกาจัดปลวก
6.การสอบเทียบเครือ่ งมือ
การมีพนั ธะสัญญาในการให้บริ การ:
1. การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพืน้ ทีข่ อง สปสช. สสจ. และกระทรวงสาธารณสุข
2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.)
3. การดูแลผูส้ งู อายระยะยาว ตาบลสองแพรก และตาบลชัยบุร ี
การฝึ กอบรมหรือเป็ นสถาบันสมทบในการฝึ กอบรม : เป็นแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนามของ
1. นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
2. นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชนั ้ ปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง /มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
3. นักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. นักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปีท่ี 6 ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ขนาดและการเติบโตขององค์กร :
โรงพยาบาลชัยบุร ี ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 114 หมูท่ ่ี 3 ตาบลสองแพรก อาเภอชัยบุร ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่
21 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา เป็ นพืน้ ทีร่ าษฎร์พสั ดุและได้รบั บริจาคบางส่วน เริม่ ก่อตัง้ ปี 2529 การก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี 2531 และเริม่ เปิ ดให้บริการผูป้ ่วยแบบ Attend OPD โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลพระแสง
รักษาการในตาแหน่ งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคนแรก คือ นายแพทย์ศกั ดิ ์วุฒ ิ รัตตานุ กูล พร้อมทัง้ ให้บริการ
ตรวจรักษา โดยแพทย์มาประจาหน่ วยบริการทุกวันพุธ สัปดาห์ละครัง้ ปี 2534 ได้รบั งบประมาณขยายเป็ น
โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เปิ ดทาการให้บริการทัง้ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต่ อมา ในปี 2536 ได้รบั
งบประมาณขยายขึน้ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี 2537 ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคาร
ผูป้ ว่ ยในชายและหญิงใหม่ โดยได้ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารผูป้ ่วยนอกหลังเก่าเป็ นอาคารส่งเสริมสุขภาพ
ในปี 2557 ได้รบั งบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรคเรือ้ รัง 1 หลัง ทาให้ลดปญั หาความแออัดและระยะรอ
คอยผู้ป่วยโรคเรือ้ รังและผูส้ ูงอายุได้ ปี 2560 ก่อสร้างอาคารศูนย์เยีย่ มบ้าน 1 หลัง ปจั จุบนั โรงพยาบาลมี
ปญั หาในเรือ่ งของการเติบโตในองค์กร คือ
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1. ในเรื่อ งพื้นที่ ยัง พอมีพ้นื ที่ใ นการก่ อ สร้างพอสมควร แต่ ม ีข้อ จ ากัด ในเรื่อ งการวางผัง ของ
โรงพยาบาลทีเ่ หมาะสม เนื่องจากการสร้างอาคารเพิม่ เติมทีหลังอีกทัง้ การก่อสร้างทาได้ยาก
2.ข้อจากัดเรือ่ งสถานะการเงินการคลัง ทาให้การจัดซือ้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ การพัฒนาเพื่อปรับ
โครงสร้าง/ภูมทิ ศั น์ของโรงพยาบาล ต้องจัดลาดับความก่อนหลังและจาเป็ น
3.เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน ไม่เหมาะสมกับจานวนผูร้ บั บริการเนื่องจากมีขอ้ จากัดเรื่องกรอบอัตรากาลัง
ทาให้เป็นภาระของโรงพยาบาลทีต่ อ้ งใช้เงินบารุงในการจัดจ้างและค่าล่วงเวลา
สภาพการแข่งขัน
1. โรงพยาบาลอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 120 กิโลเมตร ไม่มโี รงพยาบาลเอกชนในพื้นที่
มีคลินิกแพทย์ 2 แห่ง ร้านเภสัชกร 5 แห่ง มีสถานพยาบาลอื่นๆ 6 แห่ง และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั องค์กร
ท้องถิน่ ต่างๆ
2. สถานทีต่ งั ้ ใกล้ชุมชน มีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4037 ตัดผ่านมีเส้นทางจราจรด้านหน้า
โรงพยาบาลเป็นถนนสีเ่ ลนส์
3. มีรา้ นสะดวกซือ้ 24 ชัวโมง
่ จานวน 1 แห่ง มีธนาคาร 3 ธนาคาร
4. มีการตัง้ กรรมการทีป่ รึกษามาจากชุมชน มีหน้าที่ในการให้คาแนะนาให้คาปรึกษาทัง้ ด้านบริการ
และบริหารทัง้ ยังเป็นเสียงสะท้อนจากชุมชน
5. อาเภอชัยบุร ี มีเขตพืน้ ทีต่ ดิ จังหวัดกระบี่ ระยะทางจากอาเภอชัยบุร ี ถึงโรงพยาบาลประจาจังหวัด
กระบี่ 80 กิโ ลเมตร ซึ่ง มีโ รงพยาบาลประจ าจัง หวัด เป็ น โรงพยาบาลศู น ย์ ที่ม ีศ ัก ยภาพสูง กว่ า ท าให้ม ี
ประชากรบางส่วนไปใช้บริการทีโ่ รงพยาบาลกระบีแ่ ทน
ปัจจัยความสาเร็จ
ปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญขององค์กร (key success factor):
1. ผูบ้ ริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนางานคุณภาพงานทุกด้านอย่างจริงจัง
2. ความร่วมมือร่วมใจ (บุคลากรส่วนใหญ่อยูม่ านานมีความคุน้ เคยกัน)
3. ศักยภาพบุคลากร บุคลากรมีประสบการณ์ในการทางาน มีการนามาตรฐานและเครื่องมือการพัฒนา
ต่าง ๆมาใช้ในการทางาน
4. มีการประสานและการทางานเป็ นทีม
5. ความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ อบต. ผูน้ าชุมชน และ อสม.
การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร :
1. การเปลีย่ นแปลงโยกย้าย คณะกรรมการทีมนาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกปี
2. แพทย์ประจาการเปลีย่ นทุก 2 ปี มีแพทย์หมุนเวียน
3. การมีอตั ราบุคลากรเพียงพอและครบถ้วน
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4. องค์ ค วามรู้ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาล ของคณะกรรมการทีม น าและคณะกรรมการทีม
คร่อมสายงาน
2.4 บริ บทเชิ งกลยุทธ์ (ที่มีผลต่อความยังยื
่ นขององค์กร)
ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในพื้นที่ :
กลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ,โรค
หอบหืดESRD รายใหม่
กลุ่มโรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, บาดเจ็บ
ทีศ่ รี ษะ,ติดเชือ้ ในกระแสเลือด
กลุ่มโรคติดต่อทีส่ าคัญ ได้แก่ วัณโรค, เอดส์, ไข้เลือดออก, อุจจาระร่วง
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ ภาวะตกเลือดหลังคลอด,ภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด,
ตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ,ความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์
ปัญหาสุขภาพที่เป็ นโอกาสพัฒนา:
ผูป้ ว่ ยกลุ่มโรคเรือ้ รังได้แก่ ผูป้ ่วยโรคเบาหวาน ผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูง ผูป้ ่วยโรคปอดอุด
กัน้ เรื้อรัง ผู้ป่วยหอบหืด เนื่ องจากสภาพการดารงชีวติ ของประชากรเป็ นแบบกึ่ง เมือง พฤติกรรม
สุขภาพประชาชนเป็ นไปตามสื่อ นิยมการบริโภคอาหารที่จดั เตรียมได้รวดเร็ว ซึ่งอาจปรุงไม่ถูกวิธ ี
และมีการเติมเครือ่ งปรุงในปริมาณมาก
ปญั หาการเสียชีวติ จากอุ บตั ิเหตุทางท้องถนน เนื่องจากมีการขยายของเมืองจึงมีการสร้าง
ถนนและขยายเส้นทาง มีทางแยกเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้มกี ารขับขีท่ ร่ี วดเร็ว ประกอบกับพฤติกรรมของ
ผู้ขบั ขี่ท่ไี ม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การดื่มสุราขณะขับขี่ การไม่สวมหมวกนิรภัย การไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย เป็นต้น
ปญั หาการพบผู้ป่วยวัณ โรคเพิ่มขึ้น เนื่ องจากการรณรงค์คดั กรองหาวัณโรคในชุมชนตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข แต่ ทาให้ผู้ป่ว ยได้รบั ความครอบคลุมด้านการวินิจฉัยและตรวจ
รักษาอย่างรวดเร็วขึน้
ปญั หาการฆ่าตัวตายของประชากร เนื่องจากภาวะความเครียดของประชากร การเข้าถึงชุมชน
ของทีมงานสาธารณสุขมีจากัด เนื่องจากอัตราความหนาแน่ นของประชากรและสภาพสังคม ภาวะ
เศรษฐกิจในปจั จุบนั การพึง่ พาหรือรับรูแ้ ลกเปลีย่ นปญั หาของประชากรมีจากัด
โรคที่มีข้อจากัดในการให้บริ การ / ต้องส่งต่อ:
ได้แก่ กลุ่มผูป้ ว่ ย stroke ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูป้ ว่ ยMI กลุม่ ผูป้ ว่ ยศัลยกรรมกระดูกในการดูแล
ผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุจราจร กลุ่มผูป้ ว่ ยทางจิต ผูป้ ว่ ยหนักระยะวิกฤตทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งช่วยหายใจ เนื่องจากขาด
อุปกรณ์และแพทย์เฉพาะทางในการวินิจฉัยรักษา ไม่มยี าเฉพาะโรค และcaseรักษาต่อเนื่อง
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ความท้ าทายเชิ งกลยุทธ์:
1.ความท้าทายเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ:
ความท้ายทาย
ด้านองค์กร

ด้านผูใ้ ช้บริการ

ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านชุมชน

สิ่ งที่ท้าทาย
1.ดารงคุณภาพมาตรฐานด้านบริการและการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยังยื
่ น
2.การนาระบบ IT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
3.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. ลดโรคเรือ้ รังและโรคแทรกซ้อนสูง
2. การบริการทีร่ วดเร็ว ปลอดภัย ได้คุณภาพ
3.ความพึงพอใจและความร่วมมือ
1. บุคลากรมีจานวนและสมรรถนะเหมาะสมกับภาระงาน
2. การสร้างความผูกพันของบุคลากรทีม่ ตี ่อองค์กร
3. เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ
1.ชุมชนเข้มแข็ง
2.ระบบสุขภาพพอเพียง

2.การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมภายนอก / นโยบาย:
1. โรงพยาบาลติดถนนทางหลวงหมายเลข 4037 มีการขยายเพิม่ ช่องจราจรมากขึน้ มีการ
สัญจรมากขึน้ ประกอบกับมีการขยายให้มวี นั หยุดตามเทศกาลยาวขึน้ จึงส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุจราจรในช่วง
เทศกาลมากและรุนแรง ทาให้ตอ้ งมีการพัฒนาระบบบริการ EMS และการบริการฉุกเฉินในรพ.
2. ระบบการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรงบประมาณจาก
เดิมจัดสรรตามแผนงานโครงการเป็ นรายสถานบริการไปเป็ นการจัดสรรแบบเหมาจ่ายตามจานวนประชากร
สาหรับค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ทุกปี และจัดสรรตามน้ าหนักบริการสาหรับผู้ป่วยใน
การบริห ารงบประมาณให้เ พีย งพอจ าเป็ น ต้อ งมีการกาหนดทิศ ทางในการพัฒ นาที่ช ัดเจน มี การจัดสรร
ให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาและมีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการที่ประชาชนมีการคุ้มครอง
สิทธิและมีการฟ้องร้องขึน้ มากทาให้โรงพยาบาลต้องมีการพัฒนาและป้องกันความเสีย่ งมากขึน้
3. นโยบายของกระทรวง เช่น นโยบาย QSC (Quality Service Clean) ทาให้โรงพยาบาล
มีก ารพัฒนาในด้าน โครงสร้างสิ่ง แวดล้อ มที่บริก ารผู้ป่ ว ยนอกให้มคี วามสะดวกสบายและไม่รู้ส ึกอึดอัด
นโยบาย 70 ปี ไม่มคี วิ ทาให้ผสู้ งู อายุได้รบั บริการทีร่ วดเร็ว และรูส้ กึ ถึงการมีคุณค่าในตนเอง นโยบาย
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เจ็บป่วยฉุ กเฉินใช้บริการได้ทุกสิทธิ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วในทุกสถานพยาบาล
นโยบายอาหารส่งเสริมสุขภาพทาให้มกี ารปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารมากขึน้ เช่น อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน ในการประชุมจะเปลีย่ นเป็ นอาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการ การใช้น้ าดื่มสมุนไพรแทนน้ าอัดลม ใน
งานเลีย้ งสังสรรค์ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล นโยบายพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาหนดให้โรงพยาบาลชุมชน ทีผ่ ่านการรับรอง HA ต้องผ่านการ Re – accredit ทุกโรงพยาบาล
4. การเปลีย่ นผูน้ าสูงสุดขององค์กร มีการเปลีย่ นแปลงผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในปี 2559
และปี 2561
5. การโยกย้ายของบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์โยกย้ายทุก 1 ปี
6. การปรับเปลีย่ นระบบบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์และบูรณาการ ทาให้องค์กรมี
การปรับตัว ภารกิจมีความชัดเจนขึน้ ตาม กพร. การทางานมุง่ เน้นผลงานและการประเมินผลมากขึน้
3.ปัญหาสาคัญที่โรงพยาบาลกาลังพยายามแก้ไข
1. ปญั หาการเข้าถึงการรับบริการของผูป้ ่วยฉุ กเฉินและอุบตั เิ หตุ เนื่องจากระยะทางไกลและ
สภาพพืน้ ทีท่ ุรกันดาร จึงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบ EMS ทัง้ ในโรงพยาบาล และองค์กรภายนอก
รวมทัง้ ระยะทางส่งผูป้ ว่ ยไปรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี ซึง่ มีระยะทางห่างจากโรงพยาบาลชัยบุร ี
120 กิโลเมตร จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลขณะส่งต่อให้สอดคล้องกับ Service Plan
10 สาขา ของกระทรวงสาธารณสุข และระบบการส่งต่อทีร่ วดเร็ว
2. ปญั หาพืน้ ทีใ่ ช้สอยในการปฏิบตั งิ าน เช่น พื้นทีอ่ าคารผูป้ ่วยนอก คลินิกโรคเรือ้ รัง งาน
อุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน และงานทันตกรรม ที่อยู่ในอาคารเดียวกัน มีจานวนผู้มารับบริการจานวนมากขึน้ ทาให้
เกิดความคับแคบแออัด ทีจ่ อดรถผูป้ ว่ ยและญาติไม่เพียงพอ ดังนัน้ ในการจัดทาแผนงบลงทุนจึงต้องบรรจุการ
ขยายพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน อาคารโรคเรือ้ รัง และทีจ่ อดรถเพิม่ ขึน้
3. จานวนผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อ โดยเฉพาะ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่มจี านวนมากขึ้น
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนของอาเภอชัยบุร ี จึงจาเป็ นต้องเพิม่ ความเชี่ยวชาญของพยาบาลในการ
ดูแลโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
4. ปญั หาโรคติดต่อสาคัญของพืน้ ที่ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก อุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคจากปี ท่ี
ผ่านมามีการระบาดซ้าในพื้นที่เดิม โรคอุจจาระร่วงเฉี ยบพลันมีการเข้านอนพักรักษาในโรงพยาบาลเป็ น
อันดับต้นๆของผูป้ ่วยในทุกปี โรคมือ-เท้าปาก เป็ นโรคทีร่ ะบาดในศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาลกาลังพัฒนาทีม
SRRT ให้มปี ระสิทธิภาพ
5. ภาวะแทรกซ้อนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก คือ ความดันโลหิตสูงในหญิง
ตัง้ ครรภ์ ทีต่ อ้ งส่งต่อมากทีส่ ุด ซึง่ องค์กรพยาบาลกาลังดาเนินการพัฒนา ANC และห้องคลอดคุณภาพ
6.ระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาล ยังเข้าถึงข้อมูลได้ยากและการจัดเก็บได้ไม่
ครอบคลุม
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7. โรงพยาบาลขาดบุคลากรวิชาชีพทีส่ าคัญเช่น รังสีเทคนิค ซึง่ จาเป็นต้องบรรจุลงใน
แผ่นพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นสาคัญ
8. บุคลากรยังมีความพึงพอใจน้อยด้านสวัสดิการและความผูกพันภายในองค์กรต่อคุณภาพ
ชีวติ การทางาน โรงพยาบาลได้มแี ผนการจัดเพิม่ สวัสดิการเจ้าหน้าที่ และการศึกษาดูงานนอกสถานทีข่ อง
เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล
9. การบริหารจัดการในองค์กร มีงบประมาณจากัด ทาให้การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ไม่
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนได้เต็มที่
10. ประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง
4. ความได้เปรียบเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ
4.1 การนาองค์กรชัดเจน ผูน้ ามีวสิ ยั ทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ ให้การสนบสนุนทัง้ ด้าน
งบประมาณและทรัพยากร
4.2 ทีต่ งั ้ ของโรงพยาบาลชัยบุร ี อยูต่ ดิ ถนนทางหลวง 4 เลน ผูร้ บั บริการ ประชาชนทัวไป
่
เข้าถึงบริการได้งา่ ย และมีความพร้อมด้านสิง่ อานวยความสะดวก
4.3 การได้รบั สนับสนุนจากชุมชนผูม้ จี ติ ศรัทธา บริจาคเงินซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
ปรับปรุงห้องพิเศษ
4.4 โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA การรับรองมาตรฐานจาก
สภาวิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล และสภาเทคนิคการแพทย์
2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร
ระบบการพัฒนาคุณภาพ :
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA หน่วยงานมีรายงานความเสีย่ ง และการทบทวนเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ นามาปรับปรุงระบบการทางานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผปู้ ว่ ยและผูร้ บั ผิดชอบผลงาน ติดตาม
ตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญของหน่วยงาน มีการให้ความรูแ้ ก่บุคลากรเกีย่ วกับงานพัฒนาคุณภาพ การนาเครือ่ งมือมาใช้
ในการพัฒนางาน มีการจัดสัปดาห์คุณภาพเพื่อนาเสนอผลงานของหน่วยงาน
กระบวนการประเมิ นผล :
ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ จากการบรรลุตวั ชีว้ ดั ของแผนงาน โครงการในแต่ละแผนกลยุทธ์ และ
ผลลัพธ์การดาเนินงานขององค์กร สาหรับแผนงานโครงการทีม่ แี หล่งงบประมาณภายนอก การประเมินผล
ตามความเหมาะสมของงานหรือโครงการนัน้ เช่น งานโรคเรือ้ รังใช้แนวคิด PMQA มาประเมินผลการ
ดาเนินงาน เป็นต้น สาหรับบางงานกระบวนการประเมินผล มีเกณฑ์คุณภาพเฉพาะและต้องถูกประเมินจาก
องค์กรภายนอก เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) จากกรมอนามัย งานสุขภาพจิตจาก โรงพยาบาล
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สวนสราญรมย์ งานอาชีวอนามัย จากสานักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพจากสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 เป็นต้น
กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร :
1. การประชุมประจาเดือนทุกเดือน ให้มกี ารนาเสนอความก้าวหน้า การพัฒนาของหน่ วยงาน
2. จัดให้เวทีการนาเสนอผลงานคุณภาพของโรงพยาบาล ทีเ่ ปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงาน และ
บุคลากรทุกระดับ ได้นาเสนอผลงานเด่น CQI นวัตกรรม 1 ครัง้ /ปี
3. การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการพัฒนาคุณภาพ โดยวิทยากรภายนอก เช่น มาตรฐาน HA
มาตรฐานความปลอดภัย ระบบยา การบริหารความเสีย่ ง เครือ่ งมือคุณภาพต่างๆ
4. การเยีย่ มหน่วยงานโดยทีมกระตุน้ พัฒนาคุณภาพในและนอกองค์กร ได้แก่ การทา Quality
Round ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เครือข่าย QLN
5. นาเสนอผลงานการพัฒนา และแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับเขต เช่น การดาเนินงานคลินิก NCD
คุณภาพ ระบบบริการฉุกเฉินและอุบตั เิ หตุ การดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้าย เป็ นต้น
กระบวนการสร้างนวัตกรรม :
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วย กระบวนการ CQI ปี 61 มี CQI จานวน 12 เรือ่ งและเกิดเป็น
นวัตกรรม 3 ชิน้ โดยทีมประสานงานคุณภาพสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลีย่ นภายในองค์กร ให้ทุกทีมและทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วม
จุดเน้ นเข็มมุ่ง :
1. พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ย 12 โรคสาคัญ คือ DM ,HT ,MI ,Stroke ,COPD ,DHF ,HI ,AGE ,HIV
,TB , Teenage Pregnancy ,Sepsis
2. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูม ิ
3. พัฒนาความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
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ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร:
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อรางวัล/ความสาเร็จ

รางวัลชนะเลิศ NCD Clinic Plus Awards ระดับประเทศ
รางวัลดีเด่น NCD Clinic Plus Awards ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ผลงานเด่นงานเภสัชกรรม ด้านบริหารเวชภัณฑ์
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ผลงานเด่นงานเภสัชกรรม ด้านงานบริการเภสัชกรรม
งานบริบาลเภสัชกรรม และการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 11
ผ่านมาตรฐาน Green & Clean ระดับดีมาก จากกรมอนามัย
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ผลงานเด่นงานเภสัชกรรม ด้านบริหารเวชภัณฑ์
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ผลงานเด่นงานเภสัชกรรม ด้านงานบริการเภสัชกรรม
งานบริบาลเภสัชกรรม และการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ผ่านการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ( Quality TB Clinic )
ผ่านการ re-accreditation คุณภาพการบาบัดรักษายาเสพติด
ผ่านการรับรองซ้ามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพ(HPHNQC)
ผ่าน Pre-Survey จากสถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ผ่านการรับรองซ้ามาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบตั กิ าร ( LA )
รางวัลเจ้าหน้าทีก่ ารดาเนินงานคลินิกวัณโรคระดับดีมาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดบริการทันตกรรมในเครือข่ายบริการสุขภาพ (ระดับจังหวัด)
คลินิก WCC คุณภาพ
องค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100% (3 มิ.ย. 59)
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ปี ที่ ได้รบั การ
รับรอง
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2560
2560
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

หน้า 27 จาก 32
แผนที่ยทุ ธศาสตร์โรงพยาบาลชัยบุรี
วิ สยั ทัศน์ (vision) : โรงพยาบาลชุมชนที่มีคณ
ุ ภาพในการดูแลสุขภาวะของคนชัยบุรี ภายในปี 2562
พัน ธกิ จ (mission): พัฒ นาระบบการดูแ ลสุข ภาพ ตามประเด็นส าคัญ ของพื้ น ที่ ตลอดช่ วงชี วิ ต โดยใช้ มิติ ด้ า น
คุณภาพ และร่วมสร้างระบบสุขภาพอาเภอให้เข้มแข็ง ยังยื
่ น

ประสิทธิผลฯ

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพให้มคี ุณภาพ

คุณภาพฯ

ระบบการให้บริการ
สุขภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ ์
ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

เครือข่ายระบบบริการสุขภาพมีคณ
ุ ภาพ

ประสิทธิภาพ
ฯ
พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

ผูใ้ ช้บริการและผูใ้ ห้บริการ
มีความพึงพอใจ

ภาคีเครือข่ายมีสว่ นร่วม
ในการสร้างสุขภาพ

พัฒนาคุณภาพระบบบริการ โดยเน้นการสิ่งรุกงเสริมสุขภาพเ
บริหารงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิแ์ ละคุม้ ค่า

สนับสนุน และเอือ้ อานวยความสะดวก
ด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ

พัฒนาการบริหารงาน แบบธรรมาภิบาล

พัฒนาและสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพชีวติ และ
แรงจูงใจของบุคลากรทุกระดับอย่าง
ต่อเนือ่ ง
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เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร

ยุทธศาสตร์ 4 บุคลากร เก่ง ดี
มีสุข
ประชาชนมีสขุ ภาวะ

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และบริการด้านสุขภาพ
และตอบสนองความต้องการ
ส่งเสริม และสนับสนุน บทบาท
และการ มีสว่ นร่วมของภาคี
เครือข่ายในระบบสุขภาพ
สนับสนุน พัฒนาและเชือ่ มโยง
เครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย

หน้า 28 จาก 32
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงพยาบาลชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปี งบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริ การสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
1.พัฒนา
ผูร้ บั บริการได้รบั
พัฒนาระบบการดูแล
คุณภาพระบบ บริการทีไ่ ด้
เฉพาะโรคอย่าง
บริการสุขภาพ คุณภาพ
ต่อเนื่องโดยทีมสห
ให้มคี ุณภาพ
สาขาวิชาชีพและภาคี
เครือข่าย

ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
อุบตั กิ ารณ์การเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
0 ราย วิไลวรรณ พัฒนาประดิษฐ์
อัตราผูป้ ว่ ย DM สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ตามเกณฑ์
≥40% สุวรรณทิพย์ ชูทพั
(ระดับ FBS 70-130 mg/dl ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครัง้ )
อัตราผูป้ ว่ ย HT สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้ตาม
≥50% สุวรรณทิพย์ ชูทพั
เกณฑ์(ระดับ BP≤140/90 mmHg ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครัง้ )
วิไลวรรณ พัฒประดิษฐ์
อัตราปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองลดลงตามค่ามาตรฐาน
<20%
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล
ภายใน 3 ชัวโมง
่
อัตราปว่ ยโรคไข้เลือดออกลดลงตามค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค

ผูร้ บั บริการ
ส่งเสริมการดูแลโดย
ปลอดภัย เข้าถึง ใช้มาตรฐานตามหลัก
บริการและพึงพอใจ Patient Safety goal
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อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
อุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึน้ ไป

≥70 %

วิไลวรรณ พัฒนประดิษฐ์

<20%

พิทกั ษ์ คงดี

>90 %
0:1000
วันนอน
0 ครัง้

ศรัณย์พร อัง้ สกุล
เสาวรส แก้วเหมือน
สวนิตย์ ดีออ้ ม

หน้า 29 จาก 32
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงพยาบาลชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปี งบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริ การสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนา
คุณภาพระบบ
บริการสุขภาพ

เป้ าประสงค์
ผูร้ บั บริการปลอดภัย เข้าถึง
บริการและพึงพอใจ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

ส่ งเสริมการดูแลโดย ใช้ -จานวนอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงทางคลินิกระดับ G-I
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ห ลั ก และทัว่ ไประดับ 3-4
Patient Safety goal
พัฒนาระบบบริการทัวไป
่
-อัตราความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการผูป้ ว่ ยนอก
โดยเน้นความพึงพอใจ
-อัตราความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการผูป้ ว่ ยใน
ประทับใจของผูม้ ารับ
บริการ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กร
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เป้ าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

0 ครัง้

ศิรขิ วัญ แสงมณี

≥85%

สุวรรณทิพย์ ชูทพั

≥85%

ศศิณา รักบารุง

หน้า 30 จาก 32
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงพยาบาลชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปี งบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสุขภาพเชิ งรุกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

2.พัฒนาระบบ ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม สร้างเสริมความรู/้ ทักษะการ
ดูแลสุขภาพและสนับสนุน
สุขภาพชุมชนให้ ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ให้ภาคีเครือข่ายแสดง
เข้มแข็ง
บทบาทและมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพ
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ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

อัตราการเกิด DM รายใหม่ในกลุ่ม Pre-DM
ลดลงจากปีทผ่ี ่านมา
อัตราการเกิด HT รายใหม่ในกลุ่ม Pre-HT ลดลง
จากปีทผ่ี ่านมา

≤5%

ศินนั ญา เจริญรักษ์

≤10%

ศินนั ญา เจริญรักษ์

อัตราการระบาดซ้าของโรคไข้เลือดออกในพืน้ ที่
เดิมหลัง 28 วัน

≤ 60%

พิทกั ษ์ คงดี

จานวนหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์

37 หมู่

ศินนั ญา เจริญรักษ์

อั ต ราผู้ ป่ ว ยเร่ ง ด่ ว นและวิ ก ฤ ติ ไ ด้ ร ั บ การ
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นโดย FR ภายใน 10 นาที
(ระยะทาง ≤10 กม.)

≥70%

วิไลวรรณ
พัฒนประดิษฐ์

หน้า 31 จาก 32
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงพยาบาลชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปี งบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ ์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
3.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภายในองค์กร
แบบมุง่ เน้น
ผลสัมฤทธิ ์

เพื่อให้โรงพยาบาลมีระบบการ
บริหารจัดการทีด่ ี การบริหาร
การเงิน การคลังมี
ประสิทธิภาพ
มีระบบสารสนเทศทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการดูแลผูป้ ่วย

ตัวชีว้ ดั

พัฒนาระบบบริหารจัดการ -ระดับ ความส าเร็จ ของการบริห ารสิน ทรัพ ย์
และบริหารการเงินการคลัง หมุนเวียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบสารสนเทศและ -อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผูป้ ว่ ยใน
การสื่อสารให้ม ี
-อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผูป้ ว่ ยนอก
ประสิทธิภาพ
-อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล นาเข้า
50 แฟ้ม
ดัชนีชว้ี ดั ผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาล
(Case Mix Index )
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เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

5 ระดับ

สิรกิ ร ชูนาวา

≥80%

เสาวนีย์ ศรีเทพ

≥80%

เสาวนีย์ ศรีเทพ

100%

ธีรยุทธ มิตตะกา

≥0.6

เสาวนีย์ ศรีเทพ

หน้า 32 จาก 32
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงพยาบาลชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปี งบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บุคลากร เก่งดี มีสุข
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
4.พัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพชีวติ
การทางานของ
บุคลากร

กลยุทธ์
ตัวชีว้ ดั
พัฒนาความพร้อมและ
-อัตราบุคลากรได้รบั การพัฒนาสมรรถนะตาม
เพื่อให้บุคลากรมีความรูท้ กั ษะ ศักยภาพในการทางานของ วิชาชีพ
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านและ บุคลากรทุกระดับ
-อัตราความผูกพันของบุคคลากร
มีความผูกพันในการทางาน
สร้างเสริมขวัญ กาลังใจ
อัตราการลาออก/โอนย้ายของบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรมีความ
ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของ
ปลอดภัยจากการปฏิบตั งิ าน บุคลากรตามมาตรฐาน
-อัตราบุคลากรกลุ่มเสีย่ งเปลีย่ นเป็ นกลุ่มปกติ
และมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล หลังการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
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เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

≥80%

สุมล วิเชียรรัตน์

≥80%

สุมล วิเชียรรัตน์

<10%

สุมล วิเชียรรัตน์

>10%

สุรสิ า เกาะกลาง

