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I-1 การนา
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4 (2) (3) (4) (5) (6)]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: การสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับกาลังคนและผูร้ บั ผลงาน การกากับดูแลกิจการ
ความรับ ผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบีย บ การประพฤติป ฏิบ ัติอ ย่างมีจริ ย ธรรม ความ
เชื่อมันของผู
่
ม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

1. จานวนผูป้ ่ วยเสียชีวติ โดยไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าในโรงพยาบาล
2. ค่ า ดัช นี ผู้ป่ วยใน (CMI) ผ่ า น
เกณฑ์ทก่ี าหนด
3. ร้ อ ยละความส าเร็จ ของการ
เรียกเก็บค่าชดเชยทางการแพทย์
4. ระดับ วิก ฤติท างการเงิน การ
คลัง
5. โรงพยาบาลผ่ า นการรับ รอง
คุ ณ ภ า พ ส ถ า ณ บ ริ ก า ร ( ReHospital Accreditation)
6. อัต ราความพึง พอใจต่ อการนา
องค์กร
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ii. บริ บท โรงพยาบาลสังคมเป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ทาหน้าที่เป็ นแม่ข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลจานวน 5 แห่ง และ PCU 1 แห่ง ดูแลประชากรจานวน 5 ตาบล มีหลังคาเรือนจานวน 1,356 หลังคาเรือ น
ประชากรทัง้ สิน้ จานวน 25,294 คน เป็ นเพศชาย จานวน 12,827 คน เพศหญิง จานวน 12,467 คน (ข้อมูลจากสานัก
ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณวันที่ 1 มกราคม 2561)
มีโครงสร้างการบริหารแบ่งเป็ น 7 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานองค์กรแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมแิ ละองค์รวม โดยการบริหารงานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/ทีมนา มีคณะกรรมการเป็ นหัวหน้ากลุ่มงาน
ต่างๆ และมีผอู้ านวยการโรงพยาบาลเป็ นประธาน มีบุคลากรทัง้ หมด 148 คน
วิสยั ทัศน์: โรงพยาบาลชุมชนทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ:
1. บริการสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุมการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้ องกันโรค การฟื้ นฟู
สุขภาพ และการแพทย์ทางเลือก
2. พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน
ค่านิยม: S : Service mind/staff จิตสานึกการให้บริการทีด่ แี ละการให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่
K : Knowledge management การเปิ ดใจแลกเปลีย่ นเรียนรู้
H : Holistic/Humanized health care เอาใจเขามาใส่ใจเราทัง้ ผูป้ ่ วยและเพื่อนร่วมงาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ระบบกากับดูแลองค์กร:
ผู้นา คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสังคม มีการส่ง มอบภารกิจตามภารกิ จของกลุ่มงานโดยรายละเอียดจะมีการ
พิจารณาในรูปของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการทีมหรือทีมงานต่างๆ
การเชื่อ มโยง ภาพรวมภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารมีการกลันกรองประเด็
่
นสาคัญตามแผน
ยุทธศาสตร์ นโยบาย วิสยั ทัศน์
ประเด็นสาคัญทีผ่ อู้ านวยการให้ความสาคัญกากับติดตามได้แก่แผนการเงิน-การคลัง (Plan Fin), แผนพัฒนาองค์กร
ตาม Service Plan, แผนพัฒนาคุณภาพและความเสี่ยง (HA&RM), แผนพัฒนาบุคลากร (HR Planning&Stratygy)
โดยมอบให้ทมี ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบุคลากร, ศูนย์คุณภาพ ดาเนินงานและรายงานผลงานต่อเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน
iii. กระบวนการ
I-1.1 ก. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจริยธรรม:
(1) ผูน้ าชีน้ าองค์กร:
 การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลจากวิสยั ทัศน์ขององค์กร:
1. จัด ท าแผนพัฒ นายุ ท ธศาสตร์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ นโยบายกระทรวง เขต โรงพยาบาลและตามบริบ ทของ
โรงพยาบาล
2. สร้ า งกระบวนการสื่อ สารให้ บุ ค ลากรรับ รู้ แ ละปฎิ บ ัติ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ โ ดยเสนอแผนในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารและสื่อสารให้ทวองค์
ั ่ กรในการประชุมชีแ้ จงแผน แก่เจ้าหน้าที่
3. สร้างกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากร เช่น ต้นไม้คุณภาพรับฟั งความคิดเห็น จัดประชาคม หรือ
ช่องทางกล่องรับฟั งความคิดเห็นเพื่อนามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ สอดแทรกการพัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ค่านิยมในกิจกรรมอื่นๆ ของโรงพยาบาล
4. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหรือกิจกรรมในชุมชน มีการสอนธรรมทุกเดือนที่ชนั ้ 6 ตึกอนาลโย โดยพระอาจารย์
สุทธิญานโสภณ หรือหลวงพ่อจันมี ฯลฯ
5. ทีมนาและทีมพัฒนาคุณภาพส่งเสริมและติดตามการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพโดยลงเยีย่ มหน่วยงาน (Internal
survey) เนื่องจากโรงพยาบาลสัง คมเป็ น โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (30 เตีย ง) ทาให้บุคลากรรับผิดชอบ
หลายทีมการเปลี่ย นแปลงโดยศูนย์คุณ ภาพมีการจัดทาแผนประจาวัน/เดือ น/ปี เพื่อ ให้ทีม ได้มกี ารสื่อ สาร
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพและไม่เป็ นภาระเพิม่ จากงานประจาโดยกาหนดให้ทมี PCT วันอังคารและพฤหัสบดี
, ทีม RM ทุกวันศุกร์, ทีม NSO ทุกวันพุธ, ทีม ENV ทุกวันพุธ, ทีม IC อังคารที่ 2 และ 4, ทีม IM อังคารที่ 1
และ 3, ทีม HRD จันทร์ท่ี 1 และ 3, ทีม PTC จันทร์ท่ี 2 และ 4 ฯลฯ
6. สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานโดยทีมนามีการพบปะพูดคุย ลงเยี่ยมหน่ วยงาน หรืออวยพร
วันเกิด จัดกิจกรรมกีฬา ปี ใหม่ทุกปี
 ผูน้ าเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามค่านิยม:
1. โรงพยาบาลมีการกาหนดอัตลักษณ์องค์กร “ตรงต่อเวลา ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่” มีการสแกนเข้าออกการทางาน มีการพูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพื่อพัฒนางานและให้ขวั ญกาลังใจ
2. โรงพยาบาลมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพและปฏิบตั ิตามแนวทางมีการวัดและประเมินผล การพัฒนางาน ทา
ให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
3. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน ITA ในปี 2561 ด้วยคะแนน 94.6
(2)(3) ผูน้ าส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักจริยธรรม:
1. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน ITA ในปี 2561 ด้วยคะแนน 94.6
2. โรงพยาบาลมีการกาหนดให้มกี ารปฏิบตั ิธรรม/เปิ ดโอกาสให้ร่ วมทาบุ ญตักบาตรทุกเดือนในวันอาทิต ย์แรกของ
เดือนโดยปฏิบตั ธิ รรมชัน้ 6 ตึกอนาลโย โดยหลวงพ่อจันมี และพระสุทธิญานโสภน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-1.1 ข. การสื่อสาร
(1) ผูน้ าสื่อสารและสร้างความผูกพัน:
 กับกาลังคน (สื่อสารการตัดสินใจทีส่ าคัญ/ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง, สร้างแรงจูงใจ):
1. ทีมนามีการจัดประชุม เพื่อ ชี้แ จงแนวนโยบายและคืนข้อ มูลในการประชุมเจ้าหน้ าที่ทุก เดือ นเพื่อ ให้ทราบ
แนวทางและรับรูก้ ารพัฒนาคุณภาพ
2. มีการจัดมหกรรม Walk Rally ให้เจ้าหน้าทีท่ วองค์
ั ่ กรมีโอกาสได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการ
พัฒนางานและในหน่ วยงานมีการพูดคุยก่อนทางาน 15 นาทีทุกวัน เพื่อให้เจ้าที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
งานและร่วมแก้ไขปัฐหาความคลาดเคลื่อนในงานทีท่ า
3. มีการจัดกิจกรรมปี ใหม่ กีฬา รดน้าดาหัว และให้รางวัลเมื่อเจ้าหน้าทีด่ าเนินงานได้ผลดี
 กับผูร้ บั บริการ:
1. มีการจัดประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการ DHB (Distric Health Board) ให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
2. มีการจัดช่องทางให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเช่นกล่องรับความคิดเห็น ไลน์ FB
3. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทาบุญโรงพยาบาลในเทศกาลต่างๆ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น
ปี ใหม่ สงกรานต์รดน้าดาหัว กฐิน ผ้าป่ า งานศพ งานแต่งงาน ฯลฯ
I-1.1 ค. ผลการดาเนินงานขององค์กร
(1) ผูน้ าสร้างสิง่ แวดล้อมทีท่ าให้องค์กระประสบความสาเร็จ:
 การบรรลุพนั ธกิจ:
1. สร้างกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากร เช่น ต้นไม้คุณภาพรับฟั งความคิดเห็น จัดประชาคม หรือ
ช่องทางกล่องรับฟั งความคิดเห็นเพื่อนามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ สอดแทรกการพัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ค่านิยมในกิจกรรมอื่นๆ ของโรงพยาบาล
2. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหรือกิจกรรมในชุมชน มีการสอนธรรมทุกเดือนที่ชนั ้ 6 ตึกอนาลโย โดยพระอาจารย์
สุทธิญานโสภณ หรือหลวงพ่อจันมี ฯลฯ
3. ทีมนาและทีมพัฒนาคุณภาพส่งเสริมและติดตามการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพโดยลงเยีย่ มหน่วยงาน (Internal
survey) เนื่อ งจากโรงพยาบาลสัง คมเป็ น โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (30 เตียง) ทาให้บุคลากรรับผิดชอบ
หลายทีมการเปลี่ย นแปลงโดยศูนย์คุณ ภาพมีการจัดทาแผนประจาวัน/เดือ น/ปี เพื่อ ให้ทีมได้มกี ารสื่อ สาร
แนวคิดการพัฒ นาคุณ ภาพและไม่เ ป็ นภาระเพิ่มจากงานประจา โดยกาหนดให้ทีม PCT วันอัง คารและ
พฤหัสบดี, ทีม RM ทุกวันศุกร์, ทีม NSO ทุกวันพุธ, ทีม ENV ทุกวันพุธ, ทีม IC อังคารที่ 2 และ 4, ทีม IM
อังคารที่ 1 และ 3, ทีม HRD จันทร์ท่ี 1 และ 3, ทีม PTC จันทร์ท่ี 2 และ 4 ฯลฯ
4. สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานโดยทีมนามีการพบปะพูดคุย ลงเยี่ยมหน่ วยงาน หรืออวยพร
วันเกิด จัดกิจกรรมกีฬา ปี ใหม่ทุกปี
5. มีกระบวนการดูแลต่อเนื่องโดยการจัดตัง้ ศูนย์ COC และขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชน มีการสร้าง Care giver,
อสค. ดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ ้าน
 การให้บริการแพทย์แผนไทยแบบ OPD คู่ขนาน
มีการจัดบริการแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือ กในการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพผู้ป่วยและมีระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแพทย์
แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย และแพทย์พน้ื บ้าน โดยมีการให้บริการ OPD คู่ขนานทาให้ผปู้ ่ วยง่ายต่อการเข้าถึงบริการ
แพทย์แผนไทยทาให้สามารถลดเวลาการรอคอยของผูป้ ่ วยในการเข้ารับบริการของโรงพยาบาล เป็ นการเพิม่ ทางเลือก
ในการเข้ารับบริการของผูป้ ่ วย เปิ ดให้บริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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จัดบริการคลินิกยาไทย (ยาปรุง สาหรับ ผู้ป่ วยเฉพาะราย) มีการจัดบริการจ่ายยาปรุ งสาหรับ ผู้ป่ว ยเฉพาะราย
ปั จจุบนั มีรายการยาสมุนไพรทัง้ สิ้น 133 รายการ ให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่แพทย์แผนปั จจุบนั ยังไม่มแี นว
ทางการรักษาให้หายขาดได้ หรือโรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์แผนไทย เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนังอักเสบ
เรือ้ รัง เป็ นต้น การดาเนินงานทีผ่ ่านมา ปี 2558 ถึงปัจจุบนั
การให้บริการแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยใน มีการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่แผนกผู้ป่วย
โดย 5 กลุ่มอาการ/โรคหลัก ที่บูรณาการการรักษาผู้ป่วยใน ร่วมกับแพทย์แผนปั จจุบนั ในการรักษาผู้ป่วย กลุ่มโรค/
อาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ มารดาหลังคลอดและทารก กลุ่มโรค/อาการทางผิวหนัง
กลุ่มโรค/อาการทางระบบไหลเวียน ผูป้ ่ วยทีม่ แี ผลเรือ้ รัง ฯลฯ
การให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน ให้บริการ ส่งเสริม ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ดาเนินงานร่ว มกับ ทีม COC ด้วยการทาหัตถการ นวด ประคบสมุนไพร พอกยา
สมุนไพร หัตถการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์แผนไทย การจ่ายยาสมุนไพร รวมไปถึงการให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิ
ตัวด้ว ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ กอื่นๆ ตามสภาพปั ญหาของผู้ป่วยแต่ละราย กลุ่มผู้ป่วยที่
แพทย์แผนไทยให้การดูแล คือ กลุ่มผู้ป่ว ยที่มปี ั ญหาเรื่องอาการปวด อาการชา ผู้ท่มี ปี ั ญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่ว ยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเดีย ง
ผูส้ งู อายุ มารดาหลังคลอดฯลฯ
เครือ ข่ายในชุมชน กลุ่มผู้ป ลูกสมุนไพร ส่ ง เสริมให้ชุม ชนมีส่ ว นร่ ว มในการดูแลสุ ข ภาพ เน้ นการพึ่ง พาตนเอง
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่าง
ยังยื
่ น โดยได้รบั ความร่วมมือจากภาคเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลสังคม สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
สังคม สานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย สานักงานเกษตรอาเภอสังคม โรงพยาบาลโพนพิสยั สานักงานสาธารณสุข
อาเภอสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านม่วง ประธานกานันผูใ้ หญ่บ้านอาเภอสังคมหมอพื้นบ้าน บ้านภูเขา
ทอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม ประชาชนบ้านภูเขาทอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม
 การเป็ นองค์กรทีค่ ล่องตัว:
ทีมนา/คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 7 กลุ่มงาน ทาให้การตัดสินใจเกิด ความคล่องตัวและมี
การสื่อสารผ่านคณะกรรมการบริหารเพื่อนาไปสื่อสารต่อในหน่วยงาน/กลุ่มงานทีร่ บั ผิดชอบเกิดการพัฒนาทีร่ วดเร็วและ
คล่องตัว
 การมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย:
ทีมนาร่วมมือกับทีมระบบเพื่อกาหนด PSG มีการพัฒนาระบบให้มกี ารรายงานตามกระบวนการมีการค้นหาความ
เสี่ยงเชิงรุกและเชิงรับ กาหนดให้ครอบคลุมทุกหน่ วยงาน และมีการวัดวิเคราะห์ความรุนแรง ลาดับการแก้ไขปั ญหา
ตามความเร่งด่วนและวางแนวทางแก้ไข ติดตามประเมินผล พบว่ามีการรายงานความเสี่ยงต่อเนื่อง จนเกิดการพัฒนา
และเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัย
 การเรียนรู:้
มีการจัดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ก่อนทางาน และหลังทางาน 15 นาที และนาเสนอในเวทีมหกรรม R2R/CQI
มีการเผยแพร่ใน Web โรงพยาบาลเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
 การพัฒนาและสร้างนวตกรรม:
ทีมนาร่ วมกับทีม HRD ทีมวิชาการและนวตกรรมมีการจัดกระบวนการพัฒ นางานโดยกาหนดผู้รบั ผิดชอบเป็ น
พีเ่ ลีย้ ง (Facillitater) และมีการกระตุ้นให้มบี รรยากาศในการพัฒนาและสร้างนวตกรรมโดยมีการจัดมหกรรม R2R&CQI
ในโรงพยาบาลปี ละ 1 ครัง้ มีการมอบเกรียติบตั ร ให้รางวัล ทาให้ทผี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมมีจานวนเพิม่ ขึ้นโดยในปี 2561 ได้
มีการจัดมหกรรมในวันที่ 18 มกราคม 2561 มี CQI จานวน 20 เรื่อง R2R จานวน 8 เรื่อง นวัตกรรม 2 เรื่อง วิจยั 1 เรื่อง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 การสร้างความผูกพันกับผูร้ บั บริการ:
1. เปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั บริการได้เสนอปัญหาและแสดงความคิดเห็นการให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น ไลน์ ประชาคม หรือการสอบถามขณะรับบริการ
2. ให้ผรู้ บั บริการเข้ามามีส่วนในกิจกรรมโรงพยาบาล เช่น ผ้าป่ า บริจาคสร้างตึก และเจ้าหน้าทีร่ ่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
(2) ผูน้ ากาหนดจุดเน้นทีก่ ารปฏิบตั ิ (focus on action):
1. โรงพยาบาลมีการกาหนดอัต ลักษณ์ อ งค์กร “ตรงต่ อ เวลา ร่ ว มแรงร่ ว มใจ รับ ผิดชอบต่ อ หน้ าที่ ” มีการสแกน
เข้า-ออกการทางาน มีการพูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพื่อพัฒนางานและให้ขวั ญกาลังใจ
2. โรงพยาบาลมีแ นวทางการพัฒ นาคุณ ภาพและปฏิบ ัติต ามแนวทางมีก ารวัดและประเมิน ผล การพัฒ นางาน
ทาให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
3. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน ITA ในปี 2561 ด้วยคะแนน 94.6
4. กาหนดเข็มมุ่งในการสร้างวัฒนธรรมเป็ น 2P safety คือ Patient Safety, Personal Safety
I-1.2 ก. การกากับดูแลองค์กร
(1) ระบบกากับดูแลองค์กร:
 การปรับปรุงระบบงานทีเ่ ป็ นข้อเสนอแนะจากระบบกากับดูแลองค์กร:
1. การปรับปรุงระบบกากับดูแล ตรวจสอบและควบคุมภายใน
1.1. ระบบการตรวจสอบและควบคุมกากับแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชีว้ ดั
องค์กรมีการแบ่งกลุ่มงานในโครงสร้างการบริหารเพิม่ ขึ้น คือ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ มีผรู้ บั ผิดชอบงานยุทธศาสตร์ ครอบคลุมกระบวนการก่อนจัดทาแผน จัดทาแผน ติดตามประเมินผล เพื่อให้
กระบวนงานโปร่งใส ส่งมอบผลลัพธ์งานในคณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือน มีระบบการตรวจสอบร่วมกับพรส.
เพื่อให้งานโปร่งใส ตรวจสอบได้
1.2. การปรับปรุงระบบกากับดูแล ตรวจสอบและควบคุมการเงินการคลัง
โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีการติดตามความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
1.3. การปรับปรุงระบบกากับดูแล ตรวจสอบและควบคุมด้านบุคลากร
มีการแบ่งคณะกรรมการ HRD เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับคณะกรรมการบริหาร
โดยแบ่งมิตกิ ารพัฒนาเป็ นด้านอัตรากาลัง การพัฒนาสมรรถนะหลัก ตามแผนงานยุทธศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒ นาบุคลากร มีการสนับสนุ นให้เ กิดพลังการพัฒนาคุณภาพ สร้างขัว ญ กาลังใจ เช่นการจัดงานปี ใหม่ จัด
แข่งขันกีฬาภายในและภายนอกร่วมกับอาเภอ สสจ. จัดงานสงกรานต์รดน้าดาหัว
1.4. การปรับปรุงระบบกากับดูแล ตรวจสอบและควบคุมความเสีย่ ง
มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง กาหนดศูนย์คุณภาพเป็ นศูนย์กลางรับความ
เสีย่ ง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาสู่ทมี ต่างๆ เช่น ทีม PCT, PTC, IC, ENV, HRD, NSO, MSO, HPH, IM เพื่อ
ทบทวน แก้ปัญหาอย่างเป็ นรูปธรรม
(2) การประเมินและปรับปรุงผูน้ าและระบบการนา:
การปรับปรุงระบบการนาและ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ ป็ นผลจากการทบทวน
(3) ระบบกากับดูแลทางคลินิก:
 ทีมนามีการกาหนดแนวนโยบายที่ชดั เจนและมีการสื่อสารในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ให้ได้รบั รู้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กรมีเข็นมุ่งใน
การพัฒนา คือ 2P Safety มี patient Safety และ Personal Safety มีการกาหนดโครงสร้างการพัฒนาคุภาพโดยมี
การกาหนดให้ทุกหน่ วยงานอยู่ในทีมระบบต่ างตามงานหลักที่ได้มอบหมาย ทีมระบบประกอบด้ว ย ทีมนา/ทีม
บริหาร ทีม PCT, IC, PTC, ENV, HPH, NSO, MSO, RM, HRD, QIC ฯลฯ
 มีกระบวนการทบทวนตาม 12 กิจกรรมทบทวน เพื่อหาความคาดเคลื่อนในงานและวางแผน กาหนดแนวทางการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ทางาน มีการประเมินผลงานและพัฒนาต่อเนื่องให้บรรลุให้สาเร็จ
I-1.2 ข. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม
(1) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและความห่วงกังวลของสาธารณะ:
 การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ:
1. หากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทาผิดระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายโรงพยาบาลจะมีการพิจารณาตามลาดับ
ขัน้ ตอนควา รุนแรงของข้อกฎหมายดังนี้
1.1. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ สานักนายกรัฐมนตรี จากการดาเนินงานที่ผ่านมาไม่มขี ้อร้องเรียน
เรื่องการละเมิดการปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับ
1.2. การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั งิ านถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เป็ นไปตาม พรบ.วิชาชีพ
1.3. มีการติดตามการเบิกจ่ายเงินทีร่ ดั กุมและชัดเจน โดยมีแนวทางในการเบิกจ่าย วิธกี ารเบิ กจ่ายอย่างรัดกุม
และมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
1.4. การต่อเติมอาคารและการก่อสร้างตึกจะอยู่ภายใต้การควบคุมกากับจากวิศวกรก่อนการดาเนินงานทุกครัง้
และการตรวจรับจะมีขนั ้ ตอนและวิธกี ารทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
 การตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ ง/ผลกระทบเชิงลบ/ความห่วงกังวลของสาธารณะ:
1. ระดับสูงมีการวิเคราะห์ความเสีย่ งและผลกระทบต่อสังคมจากการบริการหรือการดาเนินงานของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะด้านสิ่ง แวดล้อ ม ได้แก่ ด้านการจัดการขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ก่อ นปล่อ ยออกสู่ชุมชน ได้มีการ
ควบคุมกากับการดาเนินงานการควบคุมคุณ ภาพน้ าประจาวันเพื่อให้ระบบมีความเสถี ยร และดูแลง่ายและ
ประเด็นสาคัญเพื่อให้น้าเสียทีป่ ล่อยออกไปมีคุณภาพและปลอดภัยเพียงพอต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนที่ผ่านมา
บางครัง้ ผลการตรวจคุณภาพน้าทิง้ ไม่ผ่านตามเกณฑ์โดยเฉพาะค่า BOD ได้มกี ารวิเคราะห์สาเหตุ และทบทวน
ระบบการดูแลใหม่ รวมทัง้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมความรู้ท่คี ณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
สมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การกาจัดขยะติดเชือ้ ซึง่ ทางโรงพยาบาลมอบหมายให้ทมี นาด้าน ENV และทีมนา IC กากับดูแลเรื่องการแยก
ขยะ และการกาจัดขยะติดเชือ้ โดยจ้างเหมาบริษทั ภายนอก และมีการควบคุมการคัดแยกขยะ การขนย้ายและ
การกาจัดขยะของบริษทั อย่างเข้มงวด และมีการติดตามผลหลังจากบริษทั รับไปกาจัด ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะ
ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม
3. เรื่องโรคอุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ้า ทางโรงพยาบาลได้กาหนดแนวทางการปฏิ บตั ิทงั ้ การควบคุมการระบาดในชุมชน
และในโรงพยาบาลรวมทัง้ การป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคตามแนวชายแดน เพื่อป้ องกันการระบาดของโรค
โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นจุดผ่อนปรน
4. การจัดทาเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และจัดทาห้องแยกโรคในการตรวจโรคทางเดินหายใจ ห้องแยกโรค
ผูป้ ่ วยวัณโรค และมีการซ้อมแผนการควบคุมการระบาดโดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทัง้ ให้ความรู้กบั ชุมชนด้วย
ทาให้ชุมชนมีความรูแ้ ละความเข้าใจในการดาเนินงานของโรงพยาบาล การบริการวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงปั จจุบนั
วัคซีนทีส่ ามารถให้ได้ครอบคลุม คือ วัคซีนป้ องกันโรคคอตีบ และวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่
 การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาสิง่ แวดล้อม:
จากผลการดาเนินงานได้กาหนดแนวทางและมาตรการด้านการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและรักษาสิง่ แวดล้อมโดย
1. มีการคัดแยกขยะอันตรายและจัดเก็บในบ่อฝังกลบ
2. ลดการใช้กระดาษในโรงพยาบาล
3. มีมาตรการการลดการใช้พลังงานในองค์กร
4. กาหนดนโยบายการใช้น้ายาฆ่าเชือ้ และสารเคมีในโรงพยาบาล
5. การควบคุมกากับผลการตรวจคุณภาพน้าเสียก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(2) การกากับดูแลเรื่องจริยธรรม:
 สร้างความเป็ นธรรมและความเสมอภาคในการบริหารงานครอบคลุมทัง้ ในด้านบริการและด้านบริหาร โดยเฉพาะด้าน
บุคลากรได้เปิ ดช่องทางการเข้าถึงเพื่อเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมีการกาหนดจริยธรรมในการ
ทางานขององค์กรพยาบาลองค์กรแพทย์และจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทุกคน
 คณ ะกรร มการ บริ ห ารได้ ว ิ เ คราะห์ โ อ กาสเ สี่ ย ง ต่ อ การเ กิ ด ปั ญหาในเรื่ อง จริ ย ธรร ม ก าหนดให้ มี
การดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการ กาหนดมาตรการในการควบคุม กากับดูแลด้านจริยธรรมและในการกาหนด
หัวข้อในการปฐมนิเทศมีการกาหนดเรื่องระเบียบปฏิบตั แิ ละจริยธรรมขององค์กรในการอยู่ร่วมกันของบุคลากรและการ
ปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงสิทธิและข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูป้ ่ วย 9 ประการ รวมทัง้ ระเบียบวินยั ที่เกีย่ วข้องกับบุคลากรทุกระดับ
 ทีมนาด้านการดูแลผู้ป่วย PCT กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยในประเด็นที่อาจเสี่ยงต่อจริยธรรม
เช่น การยุตกิ ารฟื้ นคืนชีพ การดูแลรักษาความลับผูป้ ่ วยทีถ่ ูกล่วงละเมิดทางเพศ
 การบันทึกเวชระเบียนและการรักษาความลับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยถูกล่วงละเมิดทางเพศ กาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมเหล่านี้และสื่อสารให้บุคลากรได้รบั ทราบและนาไปสู่การปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด
 ผู้บริหารระดับสูงมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนสามารถตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน 15 วันได้ 100% ในปี 2556 2561 ตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนโดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและศูนย์คุณภาพวางระบบการ
ติดตามและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลเพื่อให้องค์กรเป็ นองค์กรแห่ง
จริยธรรมและมีธรรมมาภิบาล
 ผูป้ ่ วยระยะท้ายมีการเข้าถึงบริการและได้รบั การดูแลก่อน - หลังตามศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
(3) ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ ากลาบากในการตัดสินใจ:
 ผูบ้ ริหารระดับสูงมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนสามารถตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน 15 วันได้ 100% ในปี 2556 2561 ตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนโดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและศูนย์คุณภาพวางระบบการ
ติดตามและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล
I-1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) ความรับผิดชอบต่อความผาสุกของสังคม (ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ):
1. ระดับ สูง มีการวิเ คราะห์ความเสี่ย งและผลกระทบต่ อ สังคมจากการบริการหรือ การดาเนินงานของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะด้านสิง่ แวดล้ม ได้แก่ ด้านการจัดการขยะ การบาบัดน้ าเสียก่อ นปล่อ ยออกสู่ชุมชน ได้มกี ารควบคุม
กากับการดาเนินงานการควบคุมคุณภาพน้าประจาวันเพื่อให้ระบบมีความเสถียร และดูแลง่ายและประเด็นสาคัญ
เพื่อให้น้ าเสียที่ปล่อยออกไปมีคุณภาพและปลอดภัยเพียงพอต่อสิ่งแวดล้อ มและชุมชนที่ผ่านมาบางครัง้ ผลการ
ตรวจคุณภาพน้าทิง้ ไม่ผ่านตามเกณฑ์โดยเฉพาะค่า BOD ได้มกี ารวิเคราะห์สาเหตุ และทบทวนระบบการดูแลใหม่
รวมทัง้ ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอบรมความรู้ท่คี ณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมัครเข้าร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การกาจัดขยะติดเชือ้ ซึง่ ทางโรงพยาบาลมอบหมายให้ทมี นาด้าน ENV และทีมนา IC กากับดูแลเรื่องการแยกขยะ
และการกาจัดขยะติดเชื้อ โดยจ้างเหมาบริษทั ภายนอก และมีการควบคุมการคัดแยกขยะ การขนย้าย และการ
กาจัดขยะของบริษทั อย่างเข้มงวด และมีการติดตามผลหลังจากบริษทั รับไปกาจัดทัง้ นี้เพื่อให้ มั่นใจว่าจะไม่เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม
3. มีการร่วมตรวจสอบให้เป็ นตลาดปลอดสารพิษในชุมชน
4. สนับสนุนให้ผุน้ าชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็ นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพโดยมีกจิ กรรมแข่งขันจักรยาน
ทุกปี ในเดือนธันวาคม รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้หลวงพ่อจันมีจดั ซื้ออุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์กฬี า
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ให้โรงเรียนต่างๆ ทาให้ชุมชนภาคภูมใิ จและได้สุขในในการทาบุญทากุศล
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 โรงพยาบาลมีการร่วมแรงร่วมใจร่วมกับชุมชนนาโดยหลวงพ่อจันมีและพระครูสุทธิญาณโสภณ ในการก่อสร้างตึก
อนาลโย (ตึก 6 ชัน้ ) สร้างสิน้ ในปี งบประมาณ 2561 พร้อมเปิ ดตึดในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ภายในตึกประกอบด้วย
หน่วย ER, หน่วย IPD และหน่วยไตเทียม โดยชัน้ 5 เป็ นห้องพิเศษพระสงฆ์ ชัน้ 6 เป็ นศาลาปฏิบตั ธิ รรม
 โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพและผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation) ในวันที่ 27
มิถุนายน 2560
 โรงพยาบาลสังคมเป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีโอกาสได้รบั ความเมตตาจากหลวงพ่อจันมีและพระครูสุทธิญาณโสภณ และความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ ชุมชน เครื่อข่ายนอกอาเภอสังคม ทาให้โรงพยาบาลสังคมมี
การเปิ ดหน่วยไตเทียมในปี 2562 สาเร็จ มีแพทย์ ทีป่ รึกษาจาก รพร.ท่าบ่อ และ รพท.หนองคาย
 พัฒนาผสมผสานงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับแพทย์แผนปั จจุบนั และได้รบั ให้ก่อ สร้างอาคาร
แพทย์แผนไทย
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
1. การชีน้ าองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง

Score
3.5

2. การสื่อสาร สร้างความผูกพันโดย
ผูน้ า
3. การสร้างสิง่ แวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนา
4. ระบบก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ การ
ประเมินผูน้ า/ระบบการนา
5. ระบบกากับดูแลทางคลินิก

3

6. การปฏิบ ัติต ามกฎหมาย ความ
รับผิดชอบต่ อสาธารณะ และการ
ดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม

4

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
 ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารและการเรียนรู้การ
มีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพทีมระบบต่างๆ
 ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารและการเรียนรู้การ
มีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพทีมระบบต่างๆ
I
-

3

I

4

I

4

I
I

ติดตามและสนับ สนุ นการพัฒ นาการทานวัต กรรม
เรื่องความปลอดภัย 2P Safety
พัฒ นาผู้น าระดับ ต่ า งๆ เรีย นรู้ก ารน าผลงานมา
ปรับปรุงระบบงาน
-

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
I-2 กลยุทธ์
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4(1)]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: การบรรลุผลตามกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

ร้อยละของตัวชี้วดั ที่บรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

≥85%

80

81.4

85.18

90.24

81.82

2562
(ต.ค. 61 มิ .ย. 62)
รอผล

ii. บริบท
โรงพยาบาลสังคม เป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีประชากรทัง้ หมด 25,294 คน อยู่ระหว่างการยกระดับเป็ น
โรงพยาบาล 60 เตียง ในปี 2563 มีการจัดทาแผนยุทธศาตร์ประจาปี ท่สี อดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
20 ปี มีการบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ตอบสนองต่อนโยบายระดับกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด อาเภอ วิสยั ทัศ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาตร์ และเป้ าประสงค์ของโรงพยาบาล มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้าน แต่ยงั มีตวั ชี้วดั บางตัวที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย ซึ่งเป็ นความท้าทายขององค์กรในการวางแผน
พัฒนากลยุทธ์ ในแต่ละปี
ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพทีส่ าคัญ:
ทีมนาโรงพยาบาลสังคม และภาคีเครือ ข่าย ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้รบั บริการ
และชุมชน พบปัญหา 5 กลุ่มโรค ดังนี้
1. กลุ่มโรคแม่และเด็ก คือ PPH, BA และ Pre-term
2. กลุ่มโรค FAST Track คือ STROKE, STEMI, HI
3. กลุ่มโรค NCDs คือ HT, DM, COPD
4. กลุ่มโรค CKD
5. กลุ่มโรค Paliative care
โอกาสเชิงกลยุทธ์:
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ให้เกิดความต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพและการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3. การพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกสาขา ตาม Sevice Plan
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์:
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย ตามภารกิจและจุดเน้นของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
2. การพัฒนานวัฒกรรมทีส่ อดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพขององค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และมีสมรรถนะในการดูแลผูป้ ่ วยครอบคุมทุกสาขา ตาม Sevice Plan
4. การบริหารงานทีม่ คี ุณภาพ ภายใต้ขอ้ จากัดทางด้านการเงิน
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
6. การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม สาธารณูปโภค และระบบสนับสนุ นทางการแพทย์ ให้เพียงพอ พร้อมใช้
และปลอดภัย ทีเ่ อื้อต่อการยกระดับสถานพยาบาลขนาด 60 เตียง
7. การพัฒนาระบบบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการดูแลตนเองของผู้ป่วย ให้สามารถจัดการภาวะสุขภาพ
ของตนเองได้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้ าประสงค์ขององค์กร
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ข้อได้เปรียบเชิ งกลยุทธ์:
1. ผูบ้ ริหารมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทีช่ ดั เจน
2. มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ
3. มีแผนยุทธศาตร์การพัฒนาสุขภาพ ทีเ่ ป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็ น
ระบบ
4. ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และภาคีเครื่อข่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิด “ ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามและ
ประเมินผล”
5. บูรณาการการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพร่วมกับงานประจา
6. บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่เ ป็ นคนในพื้น ที่ ทาให้ท ราบปั ญหาที่แ ท้จ ริง ของชุม ชน ซึ่ง นามาสู่การวางแผนกลยุท ธ์ท่ี
เหมาะสมตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทีส่ าคัญของพืน้ ที่
สมรรถนะหลักขององค์กร:
1. มีพยาบาลทีผ่ ่านหลักสูตรเฉพาะทาง ดังนี้
- สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั คิ รอบครัว จานวน 1 คน
- สาขาเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ จานวน 6 คน
- สาขาการการพยาบาลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง จานวน 1 คน
- สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จานวน 1 คน
- สาขาการพยาบาลยาเสพติด จานวน 1 คน
- สาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง Palliative Care (4 สัปดาห์) จานวน 1 คน
ปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญ:
1. มีโครงสร้างองค์กรทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
2. ความร่วมมือของบุคลากร และภาคีเครือข่ายในการ “ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามและประเมินผล”
ในการดาเนิการด้านสุขภาพในพืน้ ที่
3. ความร่ วมมือ ด้านการบริการทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย เช่น ระบบ Refer, สูตินารีแพทย์จาก
รพร.ท่าบ่อมาให้บริการตรวจครรภ์คลินิกฝากครรภ์ (ANC) โรงพยาบาลสังคมเดือนละ 2 ครัง้
iii. กระบวนการ
I-2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
โรงพยาบาลสังคมมีการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาตร์ทุกปี ด้วยการระดมสมองจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ของโรพยาบาลทุกระดับ ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้รบั ผิดชอบงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทบทวน และกาหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
I-2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
(1) กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และภารกิจขององค์กร
 วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดหรืออุปสรรค)
 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล Hospital data base และข้อมูล Community data base เช่น สถิติการ
ป่ วย สถิตกิ ารตาย โรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่และอุบตั ิซ้า เป็ นฐานข้อมูลในการกาหนดยุทธศาสตร์แ ละแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร
 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน 3 ปี ยอ้ นหลัง
 ทบทวนวิสยั ทัศน์ (เป็ นอะไร)
 ทบทวนพันธกิจ (ทาอะไร)
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 ทบทวนความท้าทายขององค์กร
 กาหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (มุ่งเน้นอะไร)
 กาหนดเป้ าประสงค์ (ได้อะไร)
 กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (ตัวชีว้ ดั เป้ าหมาย กลยุทธ์)
 ถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ โดยการจัด ท าค าสังมอบหมายผู
่
้ร ับ ผิด ชอบตัว ชี้ วัด และสื่อ สารผ่ า นเวทีก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสังคม
 เขียนแผนกลยุทธ์ทน่ี าไปสู่การปฏิบตั ิ
 กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสังคม 3
เดือนครัง้
(2) การกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ การเลือกโอกาสพัฒนา และการส่งเสริมนวัตกรรมในโอกาสทีเ่ ลือกดาเนินการ:
 วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดหรืออุปสรรค)
 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน 3 ปี ยอ้ นหลัง
 ทบทวนความท้าทายขององค์กร
 กาหนดแผนกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับความท้าทายและตัวชีว้ ดั ทีย่ งั ไม่บรรลุเป้ าประสงค์
 จัดทาแผนสนับสนุนให้หน่วยงานนาผลการดาเนินงาน พัฒนาเป็ นผลงานวิชาการ (วิจยั , R2R, นวัตกรรม, CQI)
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานประจาอยางต่อเนื่อง
(3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและปัจจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการกาหนดกลยุทธ์:
 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล Hotpital data base และข้อมูล Community data base เช่น สถิติการ
ป่ วย สถิตกิ ารตาย โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ ้า
 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน 3 ปี ยอ้ นหลัง
 ทบทวนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และอาเภอสังคม
 กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (ตัวชีว้ ดั เป้ าหมาย กลยุทธ์)
(4) การกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร:
 วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดหรืออุปสรรค)
 ทบทวนนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และภารกิจขององค์กร
 จาทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีเ่ หมาะสมกับพันธกิจ/ทรัพยากร/ภารกิจขององค์กร ตาม Service Plan
(5) การตัดสินใจเรื่องระบบงาน กระบวนการใดทีท่ าเอง กระบวนการใดทีจ่ ะให้ผสู้ ่งมอบหรือพันธมิตรทา:
ไม่มี
I-2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1)(2)(3) กลยุทธ์ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ:
โรงพยบาลสังคม มุ่งเน้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
- ประชาชนได้รบั การดูแลทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐาน
- เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและบุคลากรสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสังคมให้บรรลุประสิทธิผลตามแผนยุทธศาตร์
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
- พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลัง มีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส
- เพื่อสร้างสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาลให้มคี วามปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มบี ุคลากรเพียงพอและมีสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับภาระงาน เป็ นคนดี และมีความสุขในการทางาน
4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมทิ ม่ี คี ุณภาพ ประชาชนมีความเชื่อมันและพึ
่
ง่ ตนเองทางสุขภาพได้
วัตถุประสงค์
- บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพกับภาคีเครือข่าย
เป้ าหมายและ
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ตดิ ตาม
กรอบเวลา
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ - เพิม่ คุณภาพใน ต.ค. 2561 – 1. จานวนผู้ป่วยเสียชีวติ โดยไม่คาดการณ์ ล่วงหน้าใน
บริการ
การให้บริการทาง ก.ย. 2562 โรงพยาบาล (0 ราย)
การแพทย์
2. อัตราแม่ตาย (ต่อ 100,000 การเกิดมีชพี ) (0)
- พัฒนาคุณภาพ
3. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุ <28 วัน (ต่อพันคนการ
บริ ก ารการดู แ ล
เกิดมีชพี ) (<4)
ผู้ป่วยในกลุ่มโรค
4. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ย าสมเหตุสมผล (RDU)
สาคัญ
(ขัน้ ที่ 3)
5. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (per 1000 bedday)
(<0.05)
6. ค่าดัชนีผปู้ ่ วยใน (CMI) ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด (0.43)
7. อัตราการเกิดฺ Birth Asphyxia (per 1,000 LB) (<
25)
8. อัตราการเกิด Postpartum Hemorrhage ในมารดา
ระยะหลังคลอดภายใน 24 ชัวโมง
่
(< 5%)
9. อุบตั ิการณ์การเกิด Eclaimsia ในหญิงตัง้ ครรภ์กลุ่ม
PIH ทีไ่ ด้รบั การคัดกรอง และดูแลตามมาตรฐาน (0)
10. อัตราทารกคลอดก่อนกาหนด (<7)
11. อัต ราผู้ป่ วย STROKE ใหม่ในผู้ป่ วย DM, HT
(<3%)
12. อัตราผูป้ ่ วยเสียชีวติ ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (<27
ต่อแสนประชากร)
13. อัตราผูป้ ่ วยเสียชีวติ ด้วยโรค Sepsis (<30%)
14. อัตราผูป้ ่ วยsevere Hi ได้รบั การดูแลเบื้องต้นและส่ง
ต่อภายใน 1 ชม. (>90%)
15. ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ดี (HbA1C <7) (>40%)
ความท้าทาย

วัตถุประสงค์
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
เป้ าหมายและ
ความท้าทาย
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ตดิ ตาม
กรอบเวลา
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ - เพิม่ คุณภาพใน ต.ค. 2561 – 16. อัต ราการเกิดภาวะแทรกซ้อ นทางไตรายใหม่ใ น
บริการ
การให้บริการทาง ก.ย. 2562 ผู้ป่ วยโรคเบาหวาน (<5%)17. ร้อ ยละของผู้ป่ว ยโรค
การแพทย์
ความดันควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (BP 140/90
- พัฒนาคุณภาพ
mmhg.) (>50%)
บริ ก ารการดู แ ล
18. อัต ราการเกิดภาวะแทรกซ้อ นทางไตรายใหม่ใน
ผู้ป่วยในกลุ่มโรค
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (<5%)
สาคัญ
19. อัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD
(ผู้ป่วย COPD อายุ ≥40 ปี ข้นึ ไป) (≤130 ครัง้ ต่อ 100
ในผูป้ ่ วย COPD)
20. ร้อยละผู้ป่วย Palliative care เข้าถึงบริการและ
ได้รบั การจัดการการรบกวน (80%)
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ - เฝ้ าระวังค้นหา ต.ค. 2561 – 21. อุ บ ัติการณ์ การเกิดความเสี่ย งซ้าด้ว ยสาเหตุ เ ดิม
บ ริ ก า ร ต า ม ความเสีย่ งเชิงรุก ก.ย. 2562 ระดับ E ขึน้ ไป (0 ครัง้ )
แนวทางมาตรฐาน - ดู แ ล ค ว า ม
22. ร้อยละข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการที่ดาเนินการแล้ว
HA
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
เสร็จและยุตเิ รื่องภายใน 30 วัน
ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ
(100%)
บุ ค ล า ก ร
23. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม Patient
สาธารณสุ ข ตาม
Safety Goals (>80%)
SIMPLE
24. ร้ อ ยละความส าเร็จ ของการด าเนิ น งานตาม
Personnel Safety Goals (>80%)
25. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทัง้ หมดที่ได้รบั บริการ ตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้ นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19%)
26. ร้อ ยละของประชาชนทุก กลุ่ ม วัย เข้า ถึง บริก าร
สุขภาพช่องปาก (>32%)
27. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (<6.3 ต่อแสน ประชากร)
พัฒนาระบบบริการ - ต อ บ ส น อ ง ต.ค. 2561 – 28. อัตราความพึง พอใจของผู้ใช้บริการในผู้ป่ วยนอก
ให้พงึ พอใจ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ก.ย. 2562 (>85%)
ผูร้ บั บริการ
29. อัต ราความพึง พอใจของผู้ใช้บ ริการในผู้ป่ วยใน
(>85%)
บริห ารงานมุ่ง เน้ น - ก ากั บ ติ ด ตาม ต.ค. 2561 – 30. ร้อ ยละของตัว ชี้ว ัด ที่บ รรลุ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์
ผลสัมฤทธิ ์
และประเมิ น ผล ก.ย. 2562 โรงพยาบาล (>85%)
การดาเนินงาน
การบริห ารจัดการ - สนั บ สนุ น การ ต.ค. 2561 – 31. อัตราการล่มของระบบฐานข้อมูลจากสาเหตุ Server
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บริหารจัดการที่มี ก.ย. 2562 และได้รบั การแก้ไขทันเวลา (100%)
ประสิทธิภาพ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
เป้ าหมายและ
ความท้าทาย
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ตดิ ตาม
กรอบเวลา
พัฒ นาระบบการ - พั ฒ น า ร ะ บ บ ต.ค. 2561 – 32. ร้อ ยละความสมบูร ณ์ ข องเวชระเบีย นผู้ป่ วยนอก
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ บั น ทึ ก เ ว ช ก.ย. 2562 (>80%)
ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ ระเบียน
33. ร้อ ยละความสมบูร ณ์ ข องเวชระเบีย นผู้ป่ วยใน
ค่ า ชดเชยบริ ก าร
(>80%)
ทางการแพทย์
34. ร้อยละความสาเร็จของการเรียกเก็บค่าชดเชยทาง
การแพทย์ (100%)
พัฒนาระบบบริหาร - มีระบบควบคุม ต.ค. 2561 – 35. ร้อยละประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI
จัดการด้านการเงิน ภ า ย ใ น ต า ม ก.ย. 2562 (>80%)
การคลัง ให้มีความ มาตรฐาน
36. ร้อยละองค์กรผ่านการประเมิน ITA (90%)
รวดเร็ ว โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
สร้างสิง่ แวดล้อมใน - รพ.สัง คมมีการ ต.ค. 2561 – 37. ร้อยละการผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบการ
องค์ ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ จัด การคุ ณ ภาพ ก.ย. 2562 จัดการคุณ ภาพ ความปลอดภัย ด้านอาคาร เครื่อ งมือ
ความปลอดภัยและ แ ล ะ ค ว า ม
แพทย์ในโรงพยาบาล (ประเมินจากองค์กรภายนอก)
คว ามผ าสุ กข อ ง ป ล อ ด ภั ย ต า ม
(>80%)
ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ มาตรฐาน
38. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Green&Clean Hospital
เจ้าหน้าที่
(ระดับดี)
ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร ค น - พัฒ นาสรรถนะ ต.ค. 2561 – 39. อั ต ราบุ ค ลากรได้ ร ับ การพัฒ นาส่ ว นขาดตาม
สาราญงานสาเร็จ บุคลากร
ก.ย. 2562 Competency ทีก่ าหนด (90%)
- บุ ค ล า ก ร มี
40. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ มีด ัช นี ค วามสุ ข ของ
ความสุ ข ในการ
คนทางาน (Happinometer) ไปใช้ (70%)
ทางาน
41. ร้อยละของหน่วยงานมีผลงานวิจยั /R2R/CQI (50%)
- มีก ระบวนการ
42. ร้อยละบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ป่ วย ได้รบั การดูแลอย่าง
จัดการความรู้ใ น
เหมาะสม (100%)
องค์กร
- ส่ ง เสริ ม ภาวะ
สุขภาพบุคลากร
พั ฒ น า บ ริ ก า ร สู่ - มีเ ครือ ข่ายการ ต.ค. 2561 – 43. อัตราการป่ วย Food Poisoning ลดลง (เทียบกับปี
ชุ ม ชนโดย การ มี ดูแลโรคระบาด
ก.ย. 2562 2557) (>50%)
ส่ ว นร่ ว มของภาคี - มีเ ครือ ข่ายการ
44. อัต ราการป่ วยโรคอุ จ าระร่ ว งลดลง (เทีย บกับ ปี
เครือข่าย
ดูแลโรคไม่ตดิ ต่อ
2557) (>20%)
- ป ร ะ ช า ช น มี
45. อัตราป่ วยรายใหม่ในโรคเบาหวาน (<5%)
ความเชื่อมันและ
่
46. อัตราป่ วยรายใหม่ในโรคความดันโลหิตสูง (<3%)
พึง่ พาตนเองได้
47. ร้อ ยละของครอบครัว ที่มีศ ัก ยภาพในการดูแ ล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด (อสค.) (80%)
48. อัต ราความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริก ารในชุ ม ชน
(>85%)

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
I-2.2 ก. การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ
(1) การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ และระยะยาว:
 ทบทวนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดหนองคาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของโรงพยาบาลสังคม
 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน 3 ปี ยอ้ นหลัง
 กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (ตัวชีว้ ดั เป้ าหมาย กลยุทธ์)
 จัดทาคาสังคณะกรรมการติ
่
ดตามประเมินผล และผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ขององค์กร
 เขียนแผนกลยุทธ์ทน่ี าไปสู่การปฏิบตั ิ
(2) การถ่ายทอดประเด็นทีท่ ้าทาย/ยาก ไปสู่การปฏิบตั ิ ทัง้ ในองค์กร และร่วมกับผูส้ ง่ มอบ/พันธมิตร:
 ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ผ่านคณะกรรมการบริหาร ทีมพัฒนาคุณภาพทุกระดับ ตามสายการบังคับบัญชา
(3) การจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
 จัดทาแผนเงินบารุงและแผนประมานการรายรับ รายจ่ายประจาปี งบประมาณ
 วิเคราะห์และรายงานสถานะทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลสังคมทุกเดือน
 มีนโยบายลดรายจ่าย - เพิม่ รายรับ และนานโยบายไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
(4) การจัดทาแผนและจัดการกาลังคนเพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทีต่ อบสนองกลยุทธ์ของโรงพยาบาลตามสาขา Service Plan
 จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กร
(5) การกาหนดตัวชีว้ ดั และใช้ในการติดตามความก้าวหน้า:
 จัดทาคาสังคณะกรรมการติ
่
ดตามประเมินผล และผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ขององค์กร
I-2.2 ข. การปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร
การตอบสนองต่อผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ :
 มีการปรับ แผนปฏิบ ัติการในกรณีท่หี น่ ว ยงานต้อ งการปรับ กระบวนการทางานเนื่อ งจากข้อ จากัดในเ รื่อ งของ
ระยะเวลาในการดาเนินงานตามกิจกรรม เพื่อให้บรรลุตวั ชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ในแผนงาน
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 โรงพยาบาลสังคมผ่านมาตรฐาน HA ปี 2560
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
7. กระบวนการจัด ท ากลยุ ท ธ์ แ ละการ
4
I
- นาผลการวิเ คราะห์อ งค์กร ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว น
วิเคราะห์ขอ้ มูล
เสีย นโยบาย มาจัดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.
2561 – 2565)
- จัดทาแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้อ งกับความท้า
ทายและตัวชีว้ ดั ทีย่ งั ไม่บรรลุเป้ าประสงค์
8. วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิง กลยุทธ์ท่ตี อบสนอง
4
- กาหนดค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั ที่บรรลุตามแผน
I
ความท้ า ทาย ครอบคลุ ม คุ ณ ภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ โ รงพยาบาลให้ มีค วามท้ า ทาย
ความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ
เพิม่ ขึน้ 95%

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
9. การจัด ท าแผนปฏิบ ัติก าร การ
4
- จัดทาแผนพัฒนาระบบคุณภาพทีต่ ่อเนื่อง
I
ถ่ า ยทอดสู่ก ารปฏิบ ัติ และการ
- จัด ท าแผนอั ต ราก าลัง และพัฒ นาบุ ค ลากรให้
จัดสรรทรัพยากร
คลอบคลุมตามสาขา Service Plan และจุดเน้นของ
องค์กร
- จัดทาแผนพัฒ นาการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และผ่าน
เกณฑ์คุณภาพตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
10. การกาหนดตัวชี้วดั และใช้ในการ
4
I
- กาหนดตัวชีว้ ดั และผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ขององค์กร
ติดตามความก้าวหน้า
- พัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่ พิม่ ช่องทางการรายงาน
งานผลการดาเนินงานตัวชี้วดั โดยไม่เพิม่ ภาระงาน
ของผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

I-3 ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงาน
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-2]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ คุณค่า การคงอยู่ การแนะนา การสร้างความสัมพันธ์
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอก
ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ่ วยใน
ร้อยละข้อร้องเรียนได้รบั การตอบสนองใน
เวลาทีก่ าหนด

>85%
>85%
100

86.24
87.37
100

85
86.56
100

85
86.56
100

73
85.51
100

2562
2561 (ต.ค. 61 มิ .ย. 62)
88.26
88.30
86.7
89.36
100
100

ii. บริ บ ท โรงพยาบาลสัง คมให้ความสาคัญโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รบั ผลงานเป็ นสาคัญจึงกาหนดเข็มมุ่ง เรื่องการ
บริการเน้นความปลอดภัย (2P safe) กาหนดจุดเน้นในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในกลุ่มที่มคี วามเสี่ยงสูง กาหนด
ค่านิยมร่วมเพื่อนานโยบายลงสู่การปฏิบตั ิ คือ ค่านิยมเรื่องการให้บริการโดยยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง และมีช่องทางใน
การประเมินความต้องการผูร้ บั บริการ เพื่อนามากาหนดแนวทางการให้บริการ รวมทัง้ ตอบสนองความต้องการตามสิทธิ
ผูป้ ่ วย
ส่ว นการตลาดที่สาคัญ : กลุ่มผู้รบั บริการจาแนกตามสิทธิการรักาซึ่ง เป็ นแหล่งที่มาของรายได้และงบประมาณของ
โรงพยาบาล
 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
 กลุ่มประกันสังคม
 กลุ่มข้าราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.), สิทธิเบิกได้ - จ่ายตรง
 กลุ่มผูป้ ่ วย พรบ.
 กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มนักท่องเทีย่ ว หรือกลุ่มจ่ายเงินสด อื่นๆ
 กลุ่มผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ: โรงพยาบาลสังคมได้จาแนกกลุ่มลูกค้าตามระดับความต้องการ ดังนี้
 กลุ่มผูบ้ ริจาครายใหญ่ ได้แก่ พระอาจารย์จนั มี อนาลโย วัดป่ าแก้งใหม่ และคณะศิษยานุ ศษิ ย์, พระครูสุทธิญาณโสภณ วัดป่ านาขาม (ความต้องการบริการทีเ่ ป็ นสัดส่วนได้มาตรฐาน รวดเร็ว สิง่ อานวยความสะดวก)
 กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ สี ทิ ธิเบิกได้ ได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ความต้องการ ความรวดเร็ว
ช่องทางด่วน ห้องพัก)
 กลุ่ม UC ทุกกลุ่ม ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (ลาว) (ความต้องการได้รบั บริการทีร่ วดเร็ว เท่า
เทียม ได้มาตรฐาน การดูแลต่อเนื่องอย่างยังยื
่ น)
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ (ระบุความต้องการสาคัญของผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่มในวงเล็บ):
1. กลุ่มโรคแม่และเด็ก คือ PPH, BA, Pre-term
2. กลุ่มโรค FAST Track คือ STROKE, STEMI, HI
3. กลุ่มโรค NCDs คือ HT, DM, COPD
4. กลุ่มโรค CKD
5. กลุ่มโรค Paliative care
ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ (และความต้องการสาคัญ): ญาติของผูป้ ่ วยหรือผูท้ ม่ี าใช้บริการ (ความต้องการสิง่ อานวยความสะดวก
ความรวดเร็วของการได้รบั การบริการ ความสะอาด มาตรฐานในการรักษา)
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ความต้องการข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา)
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข (ความต้องการข้อมูลทีถ่ ูกต้องผลงานตามเป้ าหมายทันเวลา
ทีก่ าหนด)
 หน่วยงานต้นสังกัดของผูม้ ารับบริการ เช่น กรมบัญชีกลางรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาล
 แม่ข่ายประกันสังคม (ความต้อ งการประสิทธิภ าพในการรักษา ความถู กต้องรวดเร็วในการเรีย กเก็บ ค่าใช้จ่าย
งานเอกสารทีช่ ดั เจน ถูกต้อง ครบถ้วน)
 ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย: ในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ (ความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ท่ดี ี ฟื้ นฟูเพิม่ ความ
เข้มแข็งของชุมชน)
 หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง (ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การประสานงานที่ชดั เจนรวดเร็ว การสนับสนุ นซึ่งกันและ
กัน)
 โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบลใกล้เคียง (ความต้องการข้อมูลข่า วสารการประสานงานที่ชดั เจน
รวดเร็ว การสนับสนุนซึง่ กันและกัน)
 บริษัท ร้านค้า โรงงาน ที่เ ป็ นแหล่ ง จ าหน่ ายทรัพ ยากรให้โรงพยาบาล (ความต้ อ งการการติดต่ อ ประสานงาน
การสังซื
่ อ้ ชาระเงินทีร่ วดเร็ว โปร่งใส)
iii. กระบวนการ
I-3.1 ก. การรับฟั งผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
(1) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในปัจจุบนั ด้วยวิธที เ่ี หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์
ได้:
1. กล่องรับความคิดเห็น ส่วนใหญ่พบเรื่องพฤติกรรมการให้บริการและระยะเวลารอคอย
2. การประชุมระดับอาเภอ เป็ นความต้องการความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้บริการออกหน่ วย การบริจ าค
เลือด หรือการขอหน่วยปฐมพยาบาลตามงานการกุศลต้องการให้มเี จ้าหน้าทีไ่ ปให้บริการเป็ นต้น
3. ประชาคมหมู่บ้าน เช่น ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพ ผูน้ าด้านการออกกาลังกาย การสนับสนุนความรู้
และแนวทางการดาเนินงานในหมู่บ้านจัดการสุขภาพ การดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน
4. การติดตามเยีย่ มบ้าน ความต้องการทีม่ ากที่สุด คือ ต้องการความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการ การให้บริการในภาวะ
ฉุกเฉินเร่งด่วน อุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพของผูป้ ่ วยทีช่ ่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผูพ้ กิ าร
(2) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในอนาคต:
 ช่องทางการรับฟั งความคิดเห็นและความต้องการ มีการประชุมประชาคม หน่วยงานราชการ การประชาคม ตู้แสดง
ความคิดเห็น การรายงานความเสีย่ ง การตรวจเยีย่ มจากองค์กรภายนอก
 แบบไม่เป็ นทางการ ทางวาจาพูดคุยหรือติชมหรือจากเฟสบุ๊ก ไลน์
I-3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
(1) วิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ:
 สารวจความคิดเห็นของผูป้ ่ วยนอก ระหว่างตรวจหรือรับยา
 สารวความคิดเห็นของผูป้ ่ วยใน โดยใช้แบบสอบถามขณะผูป้ ่ วยนอนรักษาโรงพยาบาล
 จัดทีมเยีย่ ม กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่ได้รบั การดูแลตามทีค่ าดหวัง หรือพบภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาเพื่อลดความรุนแรง
ของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
I-3.2 ก. การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการและการอานวยความสะดวก
(1) การนาข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังมากาหนดคุณลักษณะของบริการ:
ผูป้ ่ วยนอก ผูร้ บั บริการลดระยะเวลารอคอย โดยการมีการจัดตัง้ จุดคัดแยกหน้าหน้า OPD มีการคัดแยกตามบัตรสี
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แดง ชมพู ในส่วนผูป้ ่ วยล้างแผลต่อเนื่อง ให้ทาบัตรทาแผลตามบัตรนัดทีต่ กึ อนาลโยโดยไม่ต้องรอคอยทีต่ กึ OPD
(2) ช่องทางการค้นหาข้อมูล การเข้ารับบริการ และการรับการช่วยเหลือ ทีจ่ ดั ให้ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน:
โรงพยาบาลมี Web โรงพยาบาลให้ส ามารถสืบ ค้นข้อ มูล มีตู้รบั ความคิดเห็น บริการ 1669 มีร ถให้บ ริการ
ครอบคลุมทุกตาบล
(3) การกาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยทีจ่ ะให้ความสาคัญ:
กาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยจากการมารับบริการ มาวัดวิเคราะห์ความรุนแรง ความถี่ ของการเกิดโรค
I-3.2 ข. ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น
(1) การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและเพิม่ ความผูกพัน :
 ชมรมจริยธรรมออกโรงทานและหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ตามงานบุญประเพณีของวัดป่ าแก้งใหม่, วัดป่ านาขาม,
วัดเทพธารทอง, วัดผาใหญ่, วัดหินหมากเป้ ง
 มีการออกบริการเชิงรุก เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี พระทุกวัดในอาเภอสังคม และตรวจรักษาในพระที่มโี รคเรื้อรัง
ทุกเดือน
 เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การอบรมเรื่องพฤติกรรมบริการ ทาให้บริการด้วยความเป็ นมิตรทาให้ผู้ป่วยและผู้รบั บริการเกิดความ
อบอุ่นใจและกล้าทีจ่ ะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
 จัดการระหว่างการรอตรวจเช่นการพูดคุย อธิบายขัน้ ตอนการรักษา การให้สุขศึกษา ความรู้เกี่ยวกับโรคและสอบถาม
ข้อสงสัยต่างๆ จากเจ้าหน้าทีไ่ ด้ทุกคนทาให้ผปู้ ่ วย ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
 การสร้างสัมพันธภาพเชิงรุกเช่นการเยี่ยมบ้าน การทาประชาคมหมู่บ้านทาให้รบั ทราบปั ญหาที่แท้จริงที่ไม่สามารถ
รับทราบได้ขณะทีใ่ ห้บริการในโรงพยาบาล
 การติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล หลังคลอด ในขณะทีน่ อนรักษาในโรงพยาบาล
 สร้างสัมพันธภาพผ่านเครือข่ายจิตอาสา (มิตรภาพบาบัด) ในการติดตามเยีย่ มบ้านในกลุ่มผูป้ ่ วยติดเชื้อด้วยกันเองโดย
เจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือ ทาให้ผู้ป่วยติดเชื้อกล้าที่จะพูดคุยปั ญหากับผู้ป่วยด้วยกันเอง และสื่อสาร
ต่อมายังเจ้าหน้าที่ทาให้รบั ทราบปั ญหาที่ซบั ซ้อนที่ผู้ป่วยไม่กล้าบอกเล่ากับเจ้าหน้าที่ทาให้นาข้อมูลมาวางแผนการ
ตอบสนองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของผูร้ บั บริการ
(2) การจัดการคาร้องเรียน ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของคาร้องเรียนและแนวโน้ม และการนาไปปรับปรุง:
ช่องทางการร้องเรียน:
 ทางโทรศัพท์ กล่องรับความคิดเห็น internet ประชุมอาเภอ พูดคุย หน่วยงาน ศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดารง
ธรรมร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
 ผ่านทางประชาสัมพันธ์
 ผ่านทางผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
 ผ่านสื่อ ระบบ Intranet และ web site ของโรงพยาบาล Face book
ผลการวิ เคราะห์ลกั ษณะของคาร้องเรียนและแนวโน้ ม:
 พฤติกรรมบริการ และระยะเวลารอคอยบริการจากการติดตามผลการดาเนินงานเรื่อ งข้อ ร้อ งเรียน พบว่า ข้อ
ร้องเรียนเรื่อ งพฤติกรรมบริการมีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้น ส่ วนใหญ่เกิดจากการสื่อสารที่ทาให้เกิดความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ
 แนวโน้มการร้องเรียน เช่น การเสียชีวติ ของผูป้ ่ วยในกรณี Unplaned CPR และไม่ได้ทาความเข้าใจและสื่อสารให้ญาติ
และครอบครัวรับทราบหรือไม่ได้มสี ่วนร่วมในการวางแผนการดูแลจะพบว่าแนวโน้มการร้องเรียนและแสดงความไม่พงึ
พอใจมีแนวโน้มสูงขึน้
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ข้อมูลแสดงประสิ ทธิ ภาพในการจัดการกับคาร้องเรียน:
 เรื่องพฤติกรรมบริการ ได้มกี ารอบรมเรื่องพฤติกรรมบริการ และการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชดิ และการสื่อสารโดยตรง
กับเจ้าหน้าที่ ทาให้มกี ารปรับเรื่องพฤติกรรมบริการ ทาให้มไี ม่เกิดอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ร้องเรียนในประเด็นเดิมซ้าๆ
 โรงพยาบาลก าหนดนโยบายการจัดการข้ อ ร้ อ งเรีย นเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ักษรที่ช ัด เจน มีการวางระบบจัด การ
ข้อร้องเรียนและแนวทางดาเนินการในแต่ ละระดับความรุ นแรงของเหตุ การณ์ อย่างชัดเจน โดยบูรณาการกับแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในองค์กรร่วมด้วยกาหนดผู้รบั ผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีศูนย์คุณภาพเป็ นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลจากทุกช่องทาง เพื่อนามาวิเคราะห์วางแผน ดาเนินการป้ องกัน ปรับปรุง จัดการตอบกลับภายในระยะเวลาที่
กาหนดและเชื่อมโยงข้อมูลสู่การพัฒนาคุณภาพในระบบงานทีส่ าคัญต่างๆ

I-3.3 สิทธิผปู้ ่ วย
ข(1) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร:
 โรงพยาบาลจัดทาคาประกาศสิทธิผปู้ ่ วยขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อในลักษณะสื่อสารเข้าใจ
ง่ายและติดไว้ในบริเวณทีเ่ ข้าไปอ่านได้ง่าย
 มีการประชุมเจ้าหน้าทีเ่ พื่อสื่อสารนโยบายด้านการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทัง้ 10 ประการ ให้ทราบและมีความเข้าใจใน
การนาสู่การปฏิบตั ิ รวมทัง้ กาหนดหัวข้อนี้ในการปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่ หม่ก่อนเข้าประจาการ
 หนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ใิ นการรักษาความลับของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย OSCC ผู้ป่วยที่ HIV
ผูป้ ่ วย Abortion เป็ นต้น
 การสื่อสารเรื่องสิทธิผปู้ ่ วยผ่านหลายช่องทางทาให้ประสิทธิภาพเรื่องการรักษาสิทธิผปู้ ่ วยเช่น การสอนหน้างานการ
นิเ ทศติดตาม, การสื่อ สารผ่านที่ป ระชุ มอ าเภอ, การสื่อสารผ่ านทางวิทยุ ชุ มชน, ทางเสีย งตามสาย, ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
 แผนกผูป้ ่ วยนอกมีทน่ี งส
ั ่ าหรับพระภิกษุ โดยเฉพาะ และมีการจัดสถานที่สาหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่ กระจาย
เชือ้ และมีการควบคุมกากับให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิของพยาบาลควบคุมป้ องกันการติดเชื้อย่าง
เคร่งครัด ในกรณีผปู้ ่ วย TB จะได้รบั การตรวจและรักษาแบบ One stop service รวมทัง้ จัดที่นงั ่ ไว้แยกจากผู้ป่วย
อื่นทัง้ นี้เพื่อลดและป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
 มีการจัดทา ระบบ paper less เพื่อป้ องกันความลับข้อมูลกรณีญาติหรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื เช่นเวรเปลมาขอรับบัตร
ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญของ รพ.:
 การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยติดเชือ้ พบว่ามีบุคลากรเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้มากกว่าบุคลากรที่กาหนดไว้ ทาให้มกี าร
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และมีการกาหนดให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลได้เท่าทีก่ าหนดไว้และมีการควบคุมกากับการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
 การกาหนดผูป้ ระสานงานด้านการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายมีการอบรมให้ความรู้และการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน
 การให้ข้อมูลก่อนรับการบริการ หรือ ก่อนนอนรักษาในโรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่ วยที่ไม่มญ
ี าติ ผู้ป่วยจิตเวช และ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุ รวมทัง้ ผูป้ ่ วยทีต่ ้องผูกยึด ยังมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อให้มคี ุณภาพและมีความปลอดภัยต่อ
ผูป้ ่ วยยิง่ ขึน้
ข(7) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ทางคลินิก :
ก่อนดาเนินการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ต้องมีการขออนุมตั ขิ อจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการระดับจังหวัดคือสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
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ค การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ:
 ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
มีการกาหนดกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย และให้เข้าถึงบริการให้ Survival มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ทา Famiry Meeting,
Advand care plan จนถึง Advand directive ให้ผู้ป่วยมีโอกาสทา Living will เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายกาหนดความ
ต้องการก่อนเสียชีวติ และเลือกวิธใี นการดูแลและเสียชีวติ ด้วยตนเอง
 ผูป้ ่ วยเด็ก
กาหนดให้หอ้ งแยกเป็ นห้องให้บริการผูป้ ่ วยหลังคลอด และให้ผปู้ ่ วยเด็กได้อยู่กบั ผูป้ กครองขณะ Admit
 ผูส้ งู อายุ
1. มี Care giver ดูแลในหมู่บ้าน โดยกาหนดให้ Care giver คนดูแลผูส้ งู อายุ 3 - 5 คน ผู้สูงอายุทุกรายได้รบั การ
ประเมินและคัดกรองตามมาตรฐาน
2. การทาช่องทางด่วนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ทาให้ลดและป้ องกันความเสี่ยงต่อ การติ ดเชื้อ ไม่เ กิดภาวะ
เสีย่ งระหว่างรอตรวจ
 ผูพ้ กิ าร
1. การให้บริการผูพ้ กิ ารโดยการไปฟื้ นฟูสภาพทีบ่ ้าน ทาให้ผพู้ กิ ารสามารถเดินได้ และเป็ นภาระครอบครัวน้อยลง
ผูพ้ กิ ารรูส้ กึ ตัวเองมีคุณค่า
2. ผูพ้ กิ ารได้รบั การเยีย่ มบ้านทุกราย
3. ผูพ้ กิ ารได้รบั สิทธิบตั รสวัสดิการการรักษาฟรี และได้รบั เบี้ยยังชีพทุกราย
 ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งแยกหรือผูกยึด
 มีการปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องแยก หรือผูกยึด อย่างเหมาะสมโดยมีแนวทางปฏิบตั ชิ ดั เจน ดังนี้
 ข้อบ่งชีท้ างคลินิกทีส่ มควรต่อผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้อง แยก ผูกยึด ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เช่น ระดับ
ความรูส้ กึ ตัวผิดปกติ ผูป้ ่ วยทางจิตทีม่ ภี าวะเสีย่ ง เป็ นต้น
 มีแนวทางการปฏิบตั ติ ่อผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องแยก และผูกยึดอย่างชัดเจน มีการประเมินอย่างใกล้ชดิ เป็ นระยะเพื่อป้ องกัน
อุบตั กิ ารณ์ หรือภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดจากการผูกยึด ผลการดาเนินการไม่พบอุบตั กิ ารณ์
 การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีต่ ้องแยกหรือต้องผูกยึดจะอธิบายให้ญาติและผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจและอนุ ญาตให้พ่อ
แม่หรือญาติได้อยู่กบั ผูป้ ่ วยตลอดเวลา
 ผูป้ ่ วยจิตเวชทีไ่ ม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อาละวาด ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจในการควบคุมและผูก
ยึดผู้ป่ วย รวมทัง้ ร่วมในการนาส่งผู้ป่วยไปรักษาต่ อที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยด้วย ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยทัง้ ของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ่ วย
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
การปรับปรุงการรับฟั ง สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ ประเมินความพึงพอใจ ติดตามข้อมูลป้ อนกลับ
 สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการสร้างสัมพันธภาพ
 การใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ
 เครือข่ายจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน
 เครือข่ายมิตรภาพบาบัด
 เครือข่าย Care giver
 ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้รบั บริการที่มตี ่อโรงพยาบาล และการนาผลการประเมินมาเพื่อปรับปรุง ระบบ
การดาเนินงาน
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 ประสิทธิภาพการสื่อสารและการสร้างความตระหนักต่อการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย
การปรับปรุงเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย
 เปิ ดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการเพิม่ มากขึ้น รวมถึงช่องทางการรับข้อร้องเรียนและพัฒนาระบบการ
จัดการข้องเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพปรับเปลีย่ นการระบุโรคทีผ่ ปู้ ่ วยทีห่ น้าห้องพิเศษ หน้าชาร์ต หน้าเตียง
 การบอกผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งโดยการใช้รหัส เช่น ผูป้ ่ วย OSCC
 การส่ งเสริมให้ผู้ป่ วยและญาติมีส่ วนร่ วมในการเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการได้รบั ยาที่มีความเสี่ย งสู ง เช่ น
การเสริมพลังในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและญาติทไ่ี ด้รบั ยาวัณโรค, รับยาต้านเชือ้ ไวรัสเอดส์ เป็ นต้น
 จัดตัง้ ศูนย์ OSCC เพื่อให้การดูแลกลุ่มผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั การกระทารุนแรง
 พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็ นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100%
 พัฒนาระบบบริการด่านหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพบริการให้ผรู้ บั บริการได้รบั ความพึงพอใจ
 จัดทาระบบ paper less เพื่อป้ องกันความลับข้อมูล
v. แผนการพัฒนา
5.

6.
7.

8.
9.

มาตรฐาน
การรับฟั ง/เรียนรูค้ วาม
ต้องการและความคาดหวัง
ของผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม
การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพัน
การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนด
บริการและการอานวยความ
สะดวก
การสร้างความสัมพันธ์และ
จัดการคาร้องเรียน
การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย

Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
3
I
เพิม่ ช่องทางการับฟั ง /เรียนรูค้ วามต้องการของ
ผูร้ บั บริการ
3

I

-

3

I

-

3

I

-

3

I

กาหนดมาตรการการปฏิบตั ติ ามสิทธิของผูป้ ่ วย
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I-4 การวัด วิ เคราะห์ และจัดการความรู้
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ ควรรายงาน: alignment & integration, การใช้ประโยชน์ จากข้อมูล, คุณ ภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศ, ความมันคงปลอดภั
่
ยและพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ, การจัดการความรูแ้ ละการเรียนรูท้ ด่ี ี
2562
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 (ต.ค. 61 มิ .ย. 62)
อัต ราการล่ม ของระบบฐานข้อ มูล <3 ครัง้ /ปี
NA
2
2
1
1
4
จากสาเหตุ Server และได้ร บั การ
แก้ไขทันเวลา
จานวนผลงานวิจ ัย /R2R/CQI ที่
เรื่อง
NA
NA
NA
3
18
18
ได้รบั การเผยแพร่ในองค์กร
ii. บริบท โรงพยาบาลสังคมใช้โปรแกรมปฏิบตั กิ าร HosXp ในระบบบริการเชื่อมโยงกับผลการตรวจทาห้องปฏิบตั ิการ
(LIS) และรังสีวทิ ยา (PAC) รวบรวมประมวลผลโดยใช้ HDC, X-Cell, Hosxp ระบบข้อมูลถูกส่งเข้าศูนย์คุณภาพและ
หน่วยงานต่างๆและคณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลสังคม และคณะอนุ กรรมการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน (MRA) ทาหน้าที่ออกแบบ ควบคุม ดูแลข้อมูลข่าวสารในโรงพยาบาลในภาพรวม
โดยนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ทาให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสามารถเชื่อมถึงกันได้ข้อมูลงานบริการมี
การบันทึกแบบ Real time มีเว็บไซต์ทเ่ี ข้าถึงกันได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีการวางระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศในรูปของรายงาน ข้อมูลตัวชีว้ ดั ทัง้ ระดับองค์กร กลุ่มงาน ฝ่ าย หน่วยงาน และตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: หน่วยงานมีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม เพื่อการบริหาร บริการ พัฒนางานวิชาการ และเอื้อ ต่อการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ:
1. กลุ่มโรคแม่และเด็กคือ PPH, BA และ Pre-term
2. กลุ่มโรค FAST Track คือ STROKE, STEMI และ HI
3. กลุ่มโรค NCDs คือ HT, DM และ COPD
4. กลุ่มโรค CKD
5. กลุ่มโรค Paliative care
ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ (และความต้องการสาคัญ):ญาติของผูป้ ่ วยหรือผูท้ ม่ี าใช้บริการ (ความต้องการสิง่ อานวยความสะดวก
ความรวดเร็วของการได้รบั การบริการ ความสะอาด มาตรฐานในการรักษา)
 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ความต้องการข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา)
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข (ความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องผลงานตามเป้ าหมายทันเวลาที่
กาหนด)
 หน่วยงานต้นสังกัดของผูม้ ารับบริการ เช่น กรมบัญชีกลางรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาล
 แม่ ข่ายประกันสัง คม (ความต้ องการประสิทธิภาพในการรักษา ความถู กต้ องรวดเร็ว ในการเรียกเก็ บค่ าใช้จ่ าย
งานเอกสารทีช่ ดั เจน ถูกต้อง ครบถ้วน)
 ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย: ในพื้นที่รบั ผิดชอบ (ความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ท่ดี ี ฟื้ นฟูเพิม่ ความ
เข้มแข็งของชุมชน)
 หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง (ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การประสานงานที่ชดั เจนรวดเร็ว การสนับสนุ นซึ่งกันและ
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กัน)
 โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบลใกล้เคียง (ความต้องการข้อมูลข่าวสารการประสานงานที่ชดั เจน
รวดเร็ว การสนับสนุนซึง่ กันและกัน)
 บริษทั ร้านค้า โรงงาน ทีเ่ ป็ นแหล่งจาหน่ายทรัพยากรให้โรงพยาบาล (ความต้องการการติดต่อประสานงาน การสังซื
่ ้อ
ชาระเงินทีร่ วดเร็ว โปร่งใส)
แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ:
โปรแกรม HDC, NCD Screen
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคัญ : ไม่มี
โปรแกรมปฏิบตั ิการ HosXp ในระบบบริการเชื่อ มโยงกับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (LIS) และรัง สีว ิทยา
(PAC) มีแผนปี งบ 2562 รวบรวมประมวลผลโดยใช้ HDC, excel, CRM
iii. กระบวนการ
I-4.1 ก. การวัดผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) การเลือก รวบรวม เชื่อมโยงตัวชีว้ ดั , การมี alignment ทัวทั
่ ง้ องค์กร, การใช้ประโยชน์เพื่อติดตามการปฏิบตั ิงาน
ประจาวันและความก้าวหน้าตามกลยุทธ์ (ยกตัวอย่างการตัดสินใจทีเ่ ป็ นผลจากการติดตามตัวชีว้ ดั ):
 การพัฒ นาบุ คลากร ได้แก่ ความพึง พอใจของบุ คลากรความผูกพันของบุ คลากร และความสุ ข ของบุ คลากรใช้
โปรแกรม Happinometer และนามาแก้ไข
 ความสาคัญกับกลุ่มผู้รบั บริการ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รบั บริการ จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคลากรจานวนข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิ ์ของผูร้ บั บริการอัตราการติดเชือ้ รวม จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ อุบตั กิ ารณ์
ระดับ E ขึน้ ไป
 การเพิม่ เสถียรภาพทางการเงินการคลังได้แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
(Current Ratio) สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย (I/E Ratio)
 การรายงานความเสีย่ งตามโปรแกรมความเสีย่ ง
 ใช้ Google from ในการติดตามตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน
(2) การเลือกและใช้ขอ้ มูล performance ขององค์กรทีม่ กี ารเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก:
 ข้อมูลรายได้จากการให้บริการของโรงพยาบาลกลุ่มเดียวกันในเขตสุขภาพที่ 8
 ข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั ของโรงพยาบาลทัวประเทส
่
เขตสุขภาพที่ 8
(3) การใช้ขอ้ มูลเสียงของผูป้ ่ วยเพือ่ สร้างวัฒนธรรมทีม่ ุ่งเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง (ยกตัวอย่าง):
 การเข้าถึงบริการ EMS กาหนดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครอบคลุมทุกตาบลให้มรี ะบบการดูแ ลผู้ป่วยภาวะ
ฉุกเฉิน FR
 ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงบริการ 1669
(4) การปรับปรุงระบบวัดผลดาเนินการขององค์กร:
 มีการใช้ระบบ Digital มาใช้การการเก็บผลงานคือระบบ Google from
 ใช้โปรแกรมบริหารความเสีย่ งในการวัดวิเคราะห์ผลงาน
 ใช้ HDC ในการวัดผลงาน
I-4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) ประเด็นสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดาเนินการขององค์กร (ความสาเร็จ/ความก้าวหน้า) ในรอบปี ท่ี
ผ่านมา:
 ความสาเร็จตาม Service Plan เป็ นเข็มมุ่งของการพัฒนาได้ตามเป้ าหมาย ร้อยละ 84 มีโอกาสพัฒนาคือสาขาการ
ส่งต่อ สาขา palliative care
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 การขยายบริการในกลุ่มผูป้ ่ วย CKD มีหน่วยไตเทียมมีแผนการเปิ ดให้บริการภายในปี 2562
I-4.1 ค. การใช้ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) ลาดับความสาคัญเพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรทีเ่ กิดจากการทบทวน [เชื่อมโยงกับ II-1.1ก(7)]:
1. พัฒนาศักยภาพการบริการระดับทุตยิ ภูมแิ ละหน่วยงานสนับสนุนตาม Service plan
2. พัฒนาให้มหี น่วยไตเทียมและสามารถเปิ ดใช้บริการในปี 2562
3. พัฒนาคุณภาพการเงินการคลังโดยใช้โปรแกรม MPI, RCM
4. พัฒนาคุณภาพเวชระเบียน Paper less
I-4.2 ก. ข้อมูลและสารสนเทศ
(1) การทาให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ (accuracy, validity, integrity, reliability, current):
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสังคมได้มีการพัฒ นาประสิทธิภ าพขึ้นเรื่อยๆโดยใช้โปรแกรมปฏิบ ัติการ HosXp
ในระบบบริการเชื่อมโยงกับผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (LIS) และรังสีวทิ ยา (PAC) มีแผน ปี งบ 2562 รวบรวม
ประมวลผลโดยใช้ HDC, excell, Hosxp ผลปรากฏว่าคุณภาพข้อมูลได้ร้อยละ จึงมีการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม RCM
ในการ Audit ข้อมูลและแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขก่อนส่งข้อมูลประมวลและวัดผลภาพรวมต่อไป
(2) การทาให้มนใจในความพร้
ั่
อมใช้ของข้อมูลและสารสนเทศ, ระบบทีม่ ใี ช้งานในปัจจุบนั , ระบบทีก่ าลังพัฒนาหรือมี
แผนจะพัฒนา:
 Sever 2 เครื่อง
 แยกเก็บ Sever หลักและ Sever สารอง 1 เครื่อง แบ่งเป็ นเครื่องหนึ่งทาหน้าที่ในการสารองข้อมูลเดิม เพื่อให้
สามารถดึงข้อมูลเดิมออกมาใช้ได้ และทาการ Replicate ข้อมูล ระหว่างเครื่อง Sever หลัก และ Server สารอง
เพื่อสารองข้อมูลการให้บริการในโรงพยาบาลตลอดเวลา โดยกาหนดมีการ Back up แบบอัตโนมัติ สารองข้อมูล
วันละ 2 ครัง้ คือ เวลา 00.30 น. และ 16.00 น. และมีการสารองไฟล์เก็บไว้ท่ี External Harddisk เพื่อไม่มกี ารสูญ
หายของข้อมูลกรณีทเ่ี กิดไฟกระชาก ฟ้ าผ่า หรือไฟดับ หรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝันอย่างอื่น
 Media network และ Hard ware อื่นๆ: เดินสาย LAN cat 5e ซึ่งเดินสายใหม่ ในปี 2555 ครอบคลุมทุกหน่ วย
บริการเพื่อความรวดเร็วในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล ส.ค. 2561 เดินสาย fiber optic เชื่อมระหว่างตึก
อานวยการ-ตึกอนาลโยเมตตา(ผูป้ ่ วยใน)
- มี UPS สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ Switching Hub ในระบบทุกตัว
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สารอง จานวน 2 ชุด และ Switching Hub พร้อมใช้งานสารอง 3 ตัว
 ระบบบริหารจัดการอื่นๆ
- มีจดั เก็บข้อมูล 4 แหล่ง
1. Server หลัก เสนอทีมนา ปี งบ 2562 ย้ายทีเ่ ก็บ server หลัก ห้องชัน้ ดาดฟ้ า ตึกผูป้ ่ วยใน
2. Server สารอง
3. Computer PC ทาการสารองข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ manual วันละ 2 ครัง้
4. External Harddisk
- กาหนดผูร้ บั ผิดชอบและดูแลในการทา Preventive Maintenance (PM)
- กาหนดผูเ้ ข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์และสร้างระบบการป้องกันการลักขโมย อัคคีภยั
- กาหนดระยะเวลา Down time ของ sever <1 ชม.
- มีการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้ าสารองในจุดบริการทีส่ าคัญเร่งด่วน
- มีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์และการบันทึกแบบ Manual ในกรณีไฟดับนานเกิน 20 นาที ในกรณี
ไฟดับและระบบไฟฟ้ าสารองไม่ทางานหรือ Server ล้มเหลวทัง้ 2 เครื่องพร้อมกันจะทาการบันทึกแบบ
Manual อย่างละเอีย ดและทาการคัดลอกข้อ มูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เ มื่อ เข้าสู่ภ าวะปกติให้แล้ว เสร็จ
ภายใน 1 วันทาการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-4.2 ข. การจัดการระบบสารสนเทศ
(1)(2) การทาให้มนใจในความเชื
ั่
่อถือได้ของระบบสารสนเทศ ความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูล/สารสนเทศ:
มี server หลัก และ server สารอง และทาการ Replicate ข้อมูล ระหว่างเครื่อง Sever หลัก และ Server สารอง
เพื่อสารองข้อมูลการให้บริการในโรงพยาบาลตลอดเวลา โดยกาหนดมีการ Back up แบบอัตโนมัติ สารองข้อมูลวันละ
2 ครัง้ คือ เวลา 00.30 น. และ 16.00 น. และมีการสารองไฟล์เก็บไว้ท่ี External Harddisk เพื่อไม่มกี ารสูญหายของ
ข้อมูลกรณีทเ่ี กิดไฟกระชาก ฟ้ าผ่า หรือไฟดับหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝันอย่างอื่น
(3) การส่งข้อมูลผูป้ ่ วยทางสือ่ สังคมออนไลน์ โดยยังคงรักษาความลับของผูป้ ่ วย:
ใช้ระบบ Paper less ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน เริม่ ใช้งาน ต.ค. 2562
I-4.2 ค. ความรูข้ ององค์กร
(1) การสร้างและจัดการความรู:้ มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เวทีการสื่อสารผลงานใน Web โรงพยาบาลสังคม และ
จัดมหกรรมวิจยั /R2R/CQI ปี ละ 1 ครัง้
(2) การระบุ good practice และขยายผล: ผลการประกวดมหกรรมวิจยั /R2R/CQI ปี ละ 1 ครัง้ พบว่า ผลงานที่ได้มี
นวัตกรรมสื่อการสอนทันตกรรม การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด การบาบัดยาเสพติด การคัดแยกผู้ป่วย การใช้
เครื่องมือ 7 ขัน้ ตอนในการสร้างหมู่บ้านปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(3) การทาให้การเรียนรูฝ้ ังลึกในวิถกี ารปฏิบตั งิ านขององค์กร: มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เวทีการสื่อสารผลงานใน
Web โรงพยาบาลสังคม และจัดมหกรรมวิจยั /R2R/CQI ปี ละ 1 ครัง้ มี Morning talk ทุกเช้าก่อนทางาน 15 นาที
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
จากการจัดมหกรรมวิจยั /R2R/CQI ในวันที่ 18 มกราคม 2562 มีผลงาน R2R จานวน 4 เรื่อง, CQI จานวน 14 เรื่อง
ครอบคลุม 100% ทุกหน่วยงาน
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
5. การวัดผลการดาเนินงาน
6. การวิเคราะห์ข้อมูล การทบทวน
ผลการดาเนินงาน และนาไปใช้
ปรับปรุง
7. คุ ณ ภ า พ ข อ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ
8. การจัดการระบบสารสนเทศ
9. ความรูข้ ององค์กร

Score
3
3

DALI Gap
I

3

I

3

I

4

I

I

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
-

จัดอบรมพัฒนาการบันทึกข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และใช้
โปรแกรม RCM ในการ Audit คุณภาพข้อมูล
พั ฒ นาคุ ณ ภาพร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โรงพยาบาล ให้ได้ตาม HA_IT
-
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I-5 กาลังคน
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-3]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ขีดความสามารถ อัตรากาลัง การรักษาไว้ ทักษะที่เหมาะสม บรรยากาศการทางาน
สุขอนามัย ความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ บริการ ความพึงพอใจ ความผูกพัน การพัฒนากาลังคนและผูน้ า
2562

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

(ต.ค. 61 มิ .ย. 62)

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ร้อ ยละความครอบคลุ ม ผลส ารวจ
happinometer ของบุคลากร
อั ต ราบุ ค ลากรได้ ร ั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะส่วนขาดตามทีก่ าหนด
ร้ อ ยละบุ ค ลากรกลุ่ ม เสี่ ย ง ป่ วย
ได้รบั การแก้ไข
จานวนผลงานวิจยั /R2R/CQI

≥57%
≥80%
70%

69.15
78.5
NA

78.37
89.18
NA

81.51
86.55
NA

59.55
86.02
65.26

61.13
85.57
70.28

63.03
92.36
47.5

90%

100

100

100

100

100

100

80%

100

97.44

100

98.47

96.45

เรื่อง

1

1

2

10

18

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
18

ii. บริบท เป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงและมีการขยายบริการเพิม่ ในปี 2562 มีหน่วยฟอกไต ขนาด 12 เตียง
กาลังคนประเภทต่างๆ ขององค์กร:
Full time (คน)
สาขา
ระดับปริญญา
ตา่ กว่าปริญญา
ข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้าง
1. เภสัชกร
3
2. พยาบาลวิชาชีพ
26
13
3. นักเทคนิคการแพทย์
1
4. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
1
5. นักกายภาพบาบัด
1
1
6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1
3
7. โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกาหนดอาหาร
2
8. นักวิชาการสาธารณสุข
3
2
9. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ชุมชนและเวช
1
กิจฉุกเฉิน)
10. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
1
11. นักจัดการงานทัวไป
่
1
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
13. นักวิชาการการเงินและบัญชี
1
14. นักวิชาการทันตสาธารณสุข
1
15. นักวิชาการพัสดุ
1
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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Full time (คน)
สาขา
ระดับปริญญา
ตา่ กว่าปริญญา
ข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้าง
16. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
2
17. เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1
2
18. เจ้าพนักงานสถิติ
3
19. เจ้าพนักงานธุรการ
1
20. แพทย์แผนไทย
1
2
21. นักจิตวิทยา
22. ลูกจ้างประจาอื่นๆ
23. ลูกจ้างชัวคราวอื
่
่นๆ
รวม

36

1
23

8
13

35
48

Part time
(ชม./
สัปดาห์)
-

สมรรถนะหลักขององค์กร: การป้ องกัน การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตัง้ แต่กระบวนการคัดกรอง ปรับเปลี่ยน รักษา
และฟื้ นฟูจนถึงการจัดการภาวะแทรกซ้อนโรคไตเสื่อมด้วยการฟอกไต และถึงการดูแลระยะสุดท้าย
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันของกาลังคน:
1. มีสวัสดิการห้องพิเศษ ฟรีทุกรายแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละญาติสายตรง พ่อ - แม่, ลูก, มีส่วนลด 50%
2. มีการวิเคราะห์ภาระงาน และปรับอัตรากาลังตามภาระงานเพื่อให้บุคลากรมีภาระงานเหมาะสมเช่นเวรเปล
ความเสีย่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกาลังคน: มีระบบการเฝ้ าระวัง ป้ องกันและ มีการดูแลบุคลากรที่ได้รบั
ความเจ็บป่ วยจากการทางาน
iii. กระบวนการ
I-5.1 ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของกาลังคน
(1) ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอของกาลังคน และการตอบสนอง:
เนื่อ งจากโรงพยาบาลสัง คมได้มีการขยายบริการหน่ ว ยฟอกไต จากการประเมินศักยภาพบุ คลากรและความ
เพียงพอในการจัดบริการไม่เพียงพอจึงมีการใช้หน่ วยงานภายนอกเข้าดูแลพร้อมกาหนดแผนในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มคี ุณภาพโดยมีแผนฝึกอบรมเฉพาะทาง และเนื่องจากอัตรากาลังตาม FTE ยังไม่ได้ตามแผน FTE จึงมีการ
วางแผนแผนอัตรากาลัง
(2) การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษากาลังคน:
 จากการวิเคราะห์ภาระงานมีจดั สรรหาตามความต้องการของหน่วยงานและกาหนดคุณลักษณะทีต่ ้องการและวิธกี าร
คัดสรร คัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการ
 การจ้างมีหลายรูปแบบ ยกเว็นกรณีทม่ี กี ารจัดสรร กรณีทส่ี ่วนโรงพยาบาลสังคมจะมีการว่าจ้างโดยการยึดระเบียบ
อ้างอิงจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับการว่าด้วยว่าจ้างงานกรณีท่ตี ้องมีการว่าจ้างงานเฉพาะทางให้วธิ จี ้าง
เหมาอ้างอิงในราคาตลาดเช่นการจ้างเจ้าหน้าที/่ ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญหน่วยไตเทียม
 สาหรับบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้มกี ารปฐมนิเทศ มีการสอนงาน และมีระบบพีเ่ ลี้ยงและพัฒนาศักยภาพ
มีความก้าวหน้าในสายงาน มีการปรับอัตราค่าจ้างตามผลงาน
(3) การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงความต้องการและการเตรียมกาลังคนให้พร้อมรับ:
จากการวิเคราะห์ผุ้ป่วย CKD มารับบริการในโรงพยาบาลสังคมในปี 2559, 2560, 2561 จานวน 22, 59, 42
ตามลาดับ มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นจึงได้มกี ารเปิ ดหน่ วยบริการฟอกไต และมีแผนกาลังคนในด้านปริมาณและการพัฒนา
ศักยภาพให้สอดคล้องกับการให้บริการ
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(4) การจัดระบบการทางานและบริหารกาลังคนเพื่อให้งานขององค์กรประสบความสาเร็จ:
หน่วยงานมีการมอบหมายงานให้บุคลากรมี Job description และมีการมอบหมายงานทีช่ ดั เจน มีการใช้อตั รากาลัง
ร่วมทีจ่ ะต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพในงานนัน้ ๆ มีแผนอัตรากาลังในภาวะไม่ปกติ เช่น อุบตั เิ หตุหมู่
I-5.1 ข. บรรยากาศการทางานของกาลังคน
(2) นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์:
 ทีมนามีการประชุมชีแ้ จงแนวนโยบายให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รบั รู้ และเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มสี ่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหา เพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
 สิทธิประโยชน์ ในการรักษาพยาบาล และประกันอุบตั เิ หตุ การริการห้องพิเศษ
I-5.1 ค. สุขภาพและความปลอดภัยของกาลังคน
(1) การป้ องกันและจัดการกับความเสีย่ งต่อสุขภาพ (สิง่ แวดล้อม ภาระงาน การหยิบยก อันตรายจากการปฏิบตั งิ าน
ความรุนแรง) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการให้ภูมคิ ุ้มกัน:
 มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้แก่เจ้าหน้าทีก่ ่อนเข้าทางาน ขณะทางาน
 มีการให้ภูมคิ มุ้ กันโดยการฉีดวัคซีน Hb, Dt และ Flu
 มีแนวทางการป้ องกันอันตรายจากเข้มถิม่ ตา
 มีการนาข้อมูล Happinometer มาวิเคราะห์และวางแผนหาแนวทางแก้ไข
 มีการตรวจประเมินสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (แสง, เสียง, ความร้อน)
(2) การสร้างเสริมสุขภาพของกาลังคน:
 มีกจิ กรรมการออกกาลังกาย เช่น การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข กิจกรรมออกกาลังกายทุกวันศุกร์
 มีการคัดกรองภาวะสุขภาพ 100%
(3) การประเมินสุขภาพเมื่อแรกเข้าและการตรวจเป็ นระยะ:
ตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่ทุกรายตามลักษณะงาน และมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
(4) การดูแลกาลังคนทีเ่ จ็บป่ วยหรือบาดเจ็บจากการทางาน:
 มีแนวทางการปฏิบตั เิ มื่อเกิดบาดเจ็บ หรืออุบตั เิ หตุจากการทางาน
 มีการประเมิน และคัดกรองภาวะซึมเศร้า
I-5.2 ก.ความผูกพันและผลการปฏิบตั งิ านของกาลังคน
(1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรทีม่ ผี ลงานทีด่ ี:
การตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจ
(2)(3) การประเมินและปรับปรุงความผูกพันของกาลังคน:
มีแบบสอบถามความผูกพัน นามาวิเคราะห์ และปรับปรุง
(4) ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน:
 กาหนด KPI ของหน่วยงาน
 ประเมิน Competency ของบุคลากร
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I-5.2 ข. การพัฒนากาลังคนและผูน้ า
(1) learning need ทีส่ าคัญของกาลังคนกลุ่มต่างๆ และวิธกี ารพัฒนา/เรียนรูท้ จ่ี ดั ให้:
กลุ่มกาลังคนและผูน้ า
งานผูป้ ่ วยใน
งานทันตกรรม
งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัว
งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน

Learning need ทีส่ าคัญ
การดูแลมารดาทารกหลังคลอด
ตุ๊กตาสอนแปรงฟั น
หมู่บ้านปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
การคัดแยกผูป้ ่ วย

วิธกี ารพัฒนา/เรียนรู้
R2R
R2R
R2R
CQI

(2) การประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู:้
มีการเผยแพร่ในเวปไซท์ของโรงพยาบาลสังคม และมีการนาไปใช้
(3) การจัดการเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานและแผนการสร้างผูน้ าเพื่อสืบทอดการดาเนินงาน:
 พัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยงาน
 มีระบบผูร้ บั ผิดชอบหลัก ผูร้ บั ผิดชอบรอง เพือ่ ให้สามารถทางานแทนกันได้
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
มีผลงานนวัตกรรม R2R, CQI และมีการจัดมหกรรมการแข่งขัน
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
21. ขี ด ค ว าม ส า มาร ถ แ ละ ค ว า ม
เพียงพอ
22. สุ ข ภาพและความปลอดภัย ของ
กาลังคน
23. ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ข อ ง
กาลังคน
24. ความผูกพันและระบบการจัดการ
ผลการปฏิบตั งิ าน
25. การพัฒนากาลังคนและผูน้ า

Score
3
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
วางแผนเพิ่มอัต รากาลัง และขีดความสามารถเพื่อ
รอบรับการขยายบริการ
I

3

I

-

3

I

-

3

I

สนับสนุนให้มปี ระชุม และการอบรม ทัง้ ในและนอก
สถานบริการ อย่างสม่าเสมอ
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I-6 การปฏิ บตั ิ การ
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-5 ในส่วนทีม่ ไิ ด้รายงานไว้ในหมวดอื่นๆ]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกระบวนการสาคัญ, ประสิทธิผลของ
ระบบความปลอดภัยขององค์กร, การเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน, ผลด้านห่วงโซ่อุปทาน
2562
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 (ต.ค. 61 มิ .ย 62)
จานวนการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมู่
ครัง้ /ปี
1
1
1
1
1
1
จานวนครัง้ การซ้อมแผนอัคคีภยั
ครัง้ /ปี
1
1
1
1
1
1
จานวนครัง้ การซ้อมแผน MCATT
ครัง้ /ปี
1
1
1
1
1
1
จานวนผลงานวิจยั /R2R/CQI
เรื่อง
1
1
2
10
18
18
ii. บริ บท เป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ไม่มแี พทย์เฉพาะทาง มีแพทย์เฉพาะทางสูตินารีแพทย์ออกให้บริการใน
คลินิก ANC เดือ นละ 2 ครัง้ และมีแพทย์เฉพาะทางโรคไตให้คาปรึกษาการดูแลผู้ผู้ป่วย CKD จากโรงพยาบาล
พระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลหนองคาย
ข้อกาหนดของบริการสุขภาพสาคัญ:
1. เป็ นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน
2. เครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง
ผูส้ ่งมอบและพันธมิตรสาคัญ: บริษทั ยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ อปท. เทศบาล
ผูน้ าชุมชน ส่วนราชการต่างๆ อสม.
โอกาสเชิงกลยุทธ์: ได้รบั การสนับสนุนตึกผูป้ ่ วยใน หน่วยฟอกไต โดยมูลนิธสิ ุทธิญาณโสโภณไตเทียม
การเป็ นสถาบันสมทบในการจัดการเรียนการสอน: นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉินทีม่ โี อกาสเผชิญ: น้าท่วม อุทกภัย วาตะภัย ดินโคลนถล่ม อุบตั เิ หตุหมู่ อัคคีภยั
iii. กระบวนการ
I-6.1 ก. การออกแบบบริการและกระบวนการ
(1) การระบุขอ้ กาหนดของบริการสุขภาพทีส่ าคัญ:เป็ นหน่ วยบริการ ส่งเสริม ป้ องกัน รักษาพยาบาลและฟื้ นฟูสภาพ
พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการบริการ
- พยาบาลเฉพาะทาง HD จานวน 2 คน
- พยาบาลเฉพาะทางวิกฤติฉุกเฉิน จานวน 1 คน
- พยาบาลเฉพาะทาง Palliative care จานวน 1 คน
(2) การระบุกระบวนการทางานทีส่ าคัญ และข้อกาหนดของกระบวนการ:
 พัฒนาขยายบริการเพิ่มให้มบี ริการหน่ ว ยไตเทีย มมีเ ครื่องมือที่ทนั สมัยสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ป่ว ย CKD
อาเภอสังคมและอาเภอข้างเคียง
 พัฒนาเครือข่ายบริการสุ ขภาพ สร้างความต่อเนื่องของบริการเครือข่ายเช่นการจัดตัง้ หน่ วยส่ งต่ออุบตั ิเหตุ และ
ฉุกเฉินในชุมชนครอบคลุมทุกตาบล
 พัฒ นาการดุแลต่ อ เนื่อ งในชุมชนด้ว ยบริการ COC เชื่อ มโยงบริการเช่นกายภาพบ าบัด ผู้ป่ วย CKD ผุ้ป่ วย
Palliative care จัดตัง้ ทีม FCT (Fammiry care team) ดูแลถึงชุมชนและมีแผนพัฒนาต่อเนื่องสู่บริการ PCC ตาบล
แก้งไก่ และตาบลผาตัง้
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(3) การออกแบบบริการและกระบวนการทางานโดยใช้แนวคิดต่างๆ:
หลักฐานทางวิชาการ แนวทางปฏิบตั ิข องวิชาชีพ : การกาหนด CPG ดูแลกลุ่มโรคที่สาคัญโดยอ้างอิงราชวิทยาลัย
แพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
เทคโนโลยี: ระบบ Hosxp, MPI, RCM
ความรูข้ ององค์กร: มุ่งเน้นจากการปฏิบตั จิ ริงในเรื่องการควบคุมและป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง โรคไตเรือ้ รัง
คุณค่าในมุมมองของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น : ได้รบั บริการทีป่ ลอดภัย มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ความคล่องตัว: เป็ นการประสานงานแนวราบ หรือการจัดตัง้ ทีมคล่อมสายงาน เพื่อความคล่องตัวในการปฎิบตั งิ าน
ความปลอดภัย: 2P Safety goal ทัง้ ในผูป้ ่ วยและบุคลากร
มิตคิ ุณภาพอื่นๆ: Access, Continuity, Health promotion
(4) การควบคุมเอกสาร:
ศูนย์คุณภาพเป็ นศูนย์กาลางการจัดเก็บเอกสาร มีการจัดเรียงจามหน่ วยงาน ทีมระบบ มีการกาหนดหมายเลข
เอกสาร เช่น WI, CPG ฯลฯ
I-6.1 ข. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
(1)(2)(3) การทาให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกระบวนการ การใช้ตวั ชีว้ ดั การปรับปรุงกระบวนการ
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจา
 การทบทวนของทีมนาและศูนย์คุรภาพพบว่าแนวคิดเชิงคุรภาพมีขอ้ จากัดเนื่องจากจานวนบุคลากรที่มคี วามรู้ความ
เข้าใจพืน้ ฐานมีน้อย ขาดการถ่ายทอดและนาไปใช้ ระบบงานทีข่ ยายตัวทาให้ขาดการเชื่อมโยงระหว่างทีม จึงปรับ
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุรภาพสู่งานประจาดังนี้
- ปี 2559 จัดสรรงบประมาณเชิญวิทยากร ทีมพีเ่ ลี้ยงให้ความรู้และการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ และส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- ปี 2560 มีการกาหนดตัวชี้วดั และกาหนดผู้รบั ผิดชอบ มีการนาเครื่องมือคือ Clinical tracer Highlight และ
Trigger Tool เป็ นประเด็นการติดตามทบทวนมีการเชื่อมโยงระหว่างทีม ปรับระบบงาน เกิดความร่วมมือ ความเข้า
ในในทีมส่งผลให้ตวั ชีว้ ดั ในทีมดีขน้ึ
- สร้างกระบวนการนิเทศติดตามด้วยการเยีย่ มสารวจภายใน เพิม่ สมรรถนะผูเ้ ยีย่ มสารวจภายในด้วยการอบรม การ
เข้าร่วมเครือข่ายคุรภาพ เช่น QRT QLN QA เพื่อนากระบวนการเยี่ยมสารวจภายนอกมาปรับใช้และถ่ายทอด
ความรู้
- กาหนดแผนกระตุ้นกระบวนการดาเนินงานโดยใช้ 3P มีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นต่อเนื่อง
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในการบริหารหน่ วยงานเพื่อ บรรลุเป้ าหมาย และการติดตามกากับ งาน
ประจาวัน:
ข้อร้องเรียนเรื่องระยะเวลารอคอยที่ OPD เกิดจากกระบวนการผู้ป่วย OPD ปะปนกับผู้ป่วย NCD จึงมีการ
ปรับแก้ให้แยกหน่วยบริการ NCD ออกจาก OPD และให้บริการแบบ One Stop Service ผลลัพธ์ทาให้ผู้รบั บริการ
เกิดความพึงพอใจ
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA กับประเด็นเชิงกลยุทธ์ หรือการปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดบริการสุขภาพทีส่ าคัญ:
ภาวะวิกฤติดทางการเงินระดับ 7 เป็ นปั ย หาเร่ง ด่ว นจากการทบทวนเกิดจากการลงข้อ มูลไม่ส มบูร ณ์ ข อง
หน่วยงาน ไม่มหี น่วยงานรับผิดชอบทีช่ ดั เจน จึงได้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์มผี รู้ บั ผิดชอบงานจัดเก็บทีเ่ ป็ นรูปธรรมและ นาโปรแกรม RCM มาใช้ในหน่วยงาน
I-6.1 ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา เพื่อให้เพียงพอ พร้อมใช้ เริม่ ตัง้ แต่การวางแผน จัดซื้อ จัดเก็บ และส่งต่อถึง
ผูร้ บั ผลงาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2018 version 1.0

32

FM-ACD-047-00
Date: 15/06/2561

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
I-6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม
ส่งเสริมการจัดการนวัตกรรมโดยการสร้างจูงใจให้รางวัลสนับสนุ นการดาเนินงานและมีการจัดมหกรรม R2R/CQI
และส่งเสริมให้นาเสนอในระดับจังหวัด, เขตต่อไป
I-6.1 จ. การจัดการการเรียนการสอนทางคลินิก
มีกาหนดแผนการดาเนินงาน มีการทบทวนและให้ความรูท้ ุกสัปดาห์
I-6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
(1) การควบคุมต้นทุนโดยรวม การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและทดสอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล:
มีการก าหนดการตรวจสอบและทดสอบโดยมีการออกร่ วมกันหลายๆ ระบบพร้อมกัน มีการลงเยี่ยมพร้อมกันหลาย
หน่วยงาน
I-6.2 ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (ยกเว้นอัคคีภยั ซึง่ จะตอบใน II-3)
(1) การทาให้สภาพแวดล้อมของการปฏฺบตั กิ ารทีป่ ลอดภัย การป้ องกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การฟื้ นฟู:
แนวคิดห้อง LAB มีเครื่อง Hoods ดูดอากาศเพื่อให้ปลอดภัย
(2) การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน:
บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการฝึกซ้อมครัง้ ล่าสุด และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ :
 มีการจัดทาแผนรองรับ คือ แผนอุบตั เิ หตุและอุบตั ภ
ิ ยั หมู่มกี ารซ้อมแผนปี ละ 1 ครัง้ การเรียนรูจ้ ากการซ้อมแผน คือ
พบว่า การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนในกรณีท่เี จ้าหน้าทีไม่ได้เข้าร่วมการอบรมหรือชี้แจงแผนทาให้ไม่ปฏิบตั ิ
ตาม และก่อให้เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่ รวมทัง้ การประสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตารวจ ไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค ดับเพลิง พบว่า มาช้ากว่าเวลาทีม่ กี ารตกลงกันไว้ และยังไม่มกี ารซ้อมโรยตัวจากตึก รวมทัง้ ยังไม่ได้มกี าร
ซ้อมในช่วงต่อเวลา
 ให้ความรู้ในการช่ว ยฟื้ นคืนชีพ ปี ละ 1 ครัง้ จากการประเมิน พบว่ า ยัง ปฏิบ ัติไม่ ได้ต ามแผน เช่น ผู้ท่ท
ี าหน้ าที่
ควบคุมสังการยั
่
งปฏิบตั ิได้ไม่ครอบคลุม รวมทัง้ สมาชิกยังมีความสับสนในบทบาทหน้าที่อยู่บ้าง โอกาสพัฒนาจะ
ซ้อ มในหน่ ว ยงานต่ างๆ จาลองจากสถานการณ์ จริง ๆ รวมทัง้ การเรีย กขอความช่ว ยเหลือ เพื่อ ให้ทีมได้ซ้อ ม
ใกล้เคียงสถานการณ์จริงและทีมจะได้เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคเพื่อนามาปรับปรุงวางแผนในการซ้อมในปี ต่ อไปให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
 ในการซ้อมแผน MCATT พบว่าเครือ ข่ายยังไม่ทราบแนวทางการจัดการกรณีผู้ป่วยจิต เวชอาละวาด เนื่องจาก
เจ้าหน้าทีย่ งั มองเห็นเป็ นเพียงการซ้อมยังไม่ให้ความสาคัญเท่าทีค่ วร
ความพร้อมใช้ต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ:
Hosxp, MPI และ RCM
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
ผลงาน R2R/CQI/นวัตกรรม เพิม่ ขึน้ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
26. ก า ร อ อ ก แ บ บ บ ริ ก า ร แ ล ะ
กระบวนการทางาน การจัดการและ
ป รั บ ป รุ ง กร ะ บ ว น กา ร ท า ง า น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
27. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
28. การจัดการนวัตกรรม

Score
3

3
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
I
วางแผนการระบบบริการเพื่อรองรับการขยาย
บริการ

I
I

สนั บ สนุ น ให้ มีผ ลงานนวัต กรรม เผยแพร่ ใ น
ระดับเขต หรือประเทศ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2018) ส่วนเพิ่ มตามมาตรฐานใหม่
รพ.สังคม อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
29. การจัดการด้านการเรียนการสอน
3
I
สนันสนันการจัดการด้านการเรียนการสอนทาง
ทางคลินิก
คลินิกให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
30. ความพร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉินและ
3
I
มีการวางแผนให้มกี ารจัดการภาวะฉุ กเฉินทุกปี
ภัยพิบตั ติ ่างๆ
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