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1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทั่วไป
(ไทย)
โรงพยาบาลมหาชนะชัย
ชื่อองค์กร
(อังกฤษ)
Mahachanachai Hospital
ที่อยู่
164 หมู่ 4 ตาบลฟ้าหยาด อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร 35130
โทรศัพท์ 045-799114 , 045-799422-3 ต่อ 161 โทรสาร 045-799422-3 ต่อ 110
E-mail address : klaaa2004@yahoo.com
1
ประเภท / โรงพยาบาลชุมชน ให้บริการระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ระดับ2
F2
เจ้าของ / ต้น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
สังกัด
จานวนเตียง
อัตราครอง
ขออนุญาต
30
ให้บริการจริง
40
เตียง
3
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
ประกอบด้วย 1 รพช. , 16 รพ.สต., 1 ศูนย์สขุ ภาพชุมชน
ผู้นาสูงสุดของ
องค์กร

ผู้ประสานงาน 1

ชื่อ
ตาแหน่ง
e-mail
ชื่อ
ตาแหน่ง
e-mail

ผู้ประสานงาน 2

ชื่อ
ตาแหน่ง
e-mail

101.84%

นายสมชาติ อาจกมล
นายแพทย์เชีย่ วชาญ
Somchart_a@hotmail.co.th

โทร. 081-9993997 Fax.

045-799422 ต่อ
110

โทร. 088-5828294 Fax.

045-799422 ต่อ
110

นางวนิดา เศลารักษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
vanida.bua@hotmail.com
นายเดชา ไชยรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
dchaiyaruk@gmail.com

Fax 045-799422 ต่อ
.
110
20 ตุลาคม 2560

โทร. 096-4727747

สถานการณ์
ขั้นที่
3
วันหมดอายุ
รับรอง
สาขาที่ให้บริการ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน บริการด้านทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

1

ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน, คลินิกผู้ปว่ ยนอก
2 ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ
3 กรณีมีหลายทีต
่ ั้ง หรือมีการขออนุญาตการตั้งสถานพยาบาลแยกเป็นหลายส่วน
1
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ประชากรในเขตพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ4
ระดับอาเภอแยกรายตาบล
ลาดับที่
ตาบล
หมู่บ้าน

หลังคาเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

1

หัวเมือง

14

1,651

3,780

3,823

7,603

2

คูเมือง

12

1,449

3,402

3,315

6,717

3

สงยาง

8

1,078

2,482

2,404

4,886

4

ผือฮี

8

897

2,214

2,224

4,438

5

พระเสาร์

10

933

2,188

2,148

4,336

6

โนนทราย

7

645

1,561

1,574

3,135

7

ม่วง

12

1,330

3,295

3,264

6,559

8

บากเรือ

11

1,070

2,387

2,421

4,808

9

บึงแก

11

1,161

2,836

2,873

5,709

10

ฟ้าหยาด

10

2,358

5,068

4,911

9,979

รวม
103
(3) ประชากรเขตรับผิดชอบ PCUโรงพยาบาล
ตาบล
หมู่บ้าน

12,572

29,213

28,957

58,170

หลังคาเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

ฟ้าหยาด (ในเขตเทศบาล)
6
1,810
3,583
3,439
7,022
รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาชนะชัย ปี 2560
อันดับ
โรค
จานวนผู้ป่วย
อันตราป่วย/แสน
(คน)
1
Hypertension
2,679
4,465.29
2
Acute nasopharyngitis
1,752
2,920.19
3
Diabetes mellitus
1,667
2,778.51
4
การตรวจขอรับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ
1,431
2,385.15
5
การตรวจและการชันสูตรอื่นๆ
1,381
2,301.82
6
Dyspepsia
1,352
2,253.48
7
Acute pharyngitis
1,232
2,053.47
8
Dizziness and giddiness
1,183
1,971.79
9
การติดตามภายหลังการรักษาภาวะอื่นเหนือจากมะเร็ง
1,142
1,903.46
10 การติดตามทางศัลยกรรมอื่น
933
1,555.10

4

ระบุพื้นที่ จานวนประชากร (รวมทั้งจานวนเขตพื้นที่ทางการปกครอง เช่น ตาบล หมู่บ้าน ตามความเหมาะสม) และ
หน้าที่รับผิดชอบ

2
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รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาชนะชัย ปี 2560
อันดับ
โรค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diarrhea and gastroenteritis
Pneumonia
Acute bronchitis
Fever of unknown origin
Acute bronchiolitis
Dyspepsia
Bacterial pneumonia,not elsewhere classified
Other disorders of urinary system
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed
infectious origin
Non-insulin-dependent diabetes mellitus

จานวนผู้ป่วย
(คน)
196
128
119
100
96
89
88
78
78

อันตราป่วย/แสน

74

123.34

Top 10 Major Operation โรงพยาบาลมหาชนะชัย ปี 2557-2559
อันดับ
Major Operation
2557
2558
(คน)
(คน)
1
TR
7
13
2
Top 10 cause of Death อาเภอมหาชนะชัย ปี 2560
อันดับ
โรค
1
Circumscribed brain atrophy
2
Diabetes
3
Chronic kidney disease,stage 5
4
Essential ( primary) hypertension
5
Septicaemia
6
Acute myocardial infaction
7
Pneumonia
8
Cardiac arrest
9
Chronic renal failure
10
Stroke

จานวนผู้ป่วย (คน)
34
21
19
17
16
15
15
13
11
10

326.68
213.34
198.34
166.67
160.01
148.34
146.67
130.0
130.0

2559
(คน)
8

2560
( คน )

อันตราป่วย/แสน
56.67
35.0
31.66
28.33
26.66
25.0
25.0
21.66
18.33
16.66

3
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1.2 อัตรากาลัง/บุคลากรในโรงพยาบาล
แพทย์/ทันตแพทย์
สาขา

Full time (คน)

แพทย์ทั้งหมด
-อายุรแพทย์
-ศัลยแพทย์
-สูตินรีแพทย์
-กุมารแพทย์
-ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
-จักษุแพทย์
-โสตศอนาสิกแพทย์
-วิสัญญีแพทย์
-รังสีแพทย์
-พยาธิแพทย์
-แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
-แพทย์ทั่วไป
-แพทย์สาขาอื่นๆ (เวชศาสตร์ป้องกัน)
-แพทย์เวชปฏิบตั ิครอบครัว
-แพทย์เวชปฏิบตั ิฉุกเฉิน
ทันตแพทย์ทั้งหมด
-ทันตแพทย์
-ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ (ระบุ)
สาขาปริทันตวิทยา
-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

Part time (ชม./สัปดาห์)

4
1

2
1
2

บุคลากรสาขาอื่น

สาขา
เภสัชกร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พยาบาลวิชาชีพทั้งหมด
-พยาบาลวิชาชีพ
-พยาบาลเวชปฏิบัติ
-พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
-วิสัญญีพยาบาล
-พยาบาลเฉพาะทาง (ระบุ)

Full time (คน)
ระดับปริญญา
ต่ากว่าปริญญา
6
3

Part time
(ชม./สัปดาห์)

28
11
2

4
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-พยาบาลไตเทียม
-พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ
สาขา
-พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
-การพยาบาลและสารเสพติด
-การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรค
เรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
-การบาบัดทดแทนไตโดยการล้าง
ไตทางช่องท้อง
-การพยาบาลผู้ป่วยเอดส์
- พยาบาลเทคนิค
นักเทคนิคการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักรังสีการแพทย์
กายภาพบาบัด
สุขศึกษา
โภชนากร
นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์แผนไทยทั้งหมด
-แพทย์แผนไทย(ป.ตรี)
-ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
อื่น ๆ (ระบุ)
-นักจัดการงานทั่วไป
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-การเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข(EMS)
-เจ้าพนักงานเวชสถิติ
-เจ้าหน้าที่พัสดุ
-เจ้าหน้าที่ธุรการ
-นายช่างเทคนิค
-พนักงานขับรถ
-พนักงานบริการ
-พนักงานช่วยเหลือคนไข้
-พนักงานเปล
-อื่นๆ
รวม = ..155.... คน

Full time (คน)
ระดับปริญญา
ต่ากว่าปริญญา
2
1

Part time
(ชม./สัปดาห์)

2
1
2

1
1

1
5
1
2
1
1
3
2
1

1
1

1
1
1

79

5
7
16
1
35
76

5
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จานวนบุคลากรจาแนกตามสาขาวิชาชีพที่สาคัญ
ประเภทบุคลากร

จานวน

สัดส่วนเจ้าหน้าที่ 1 คน
ต่อประชากร

มาตร
ฐานGIS

ขาดเกิน+

แพทย์
5
11,634
1:10,000
-1
ทันตแพทย์
3
19,390
1:12,500
-2
เภสัชกร
6
9,695
1:15,000
+2
พยาบาลวิชาชีพ
44
1,323
1:1,500
+5
นักวิชาการสาธารณสุข
5
11,634
1:12,500
0
จพ.ทันตสาธารณสุข
2
29,085
1:10,000
-4
จพ.เภสัชกรรม
3
19,390
1:10,000
-1
นักกายภาพบาบัด
2
29,085
1:20,000
-1
1.3 สัดส่วนภาระงานกับจานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทางาน) ปีงบประมาณ 2560
1.3.1 ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยนอกสาขา
จานวน
จานวนผู้ป่วยเฉลี่ย5
ข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อคานวณภาระงาน
ผู้ป่วยทั้งปี
(ต่อวัน)
(ช่วงเวลา=ต่อวัน6)
ชม.ทางาน OPD ของ
ผป.นอก / ชม.
แพทย์
แพทย์
ทั่วไป
92,676
325
18
18
อุบัติเหตุ
35,555
98
10
10
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูติ-นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
1.3.2 ผู้ป่วยใน/พยาบาล
ผู้ป่วยใน
จานวนผู้ป่วย
จานวน RN ที่ขนึ้ เวรทั้งหมด
สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิชาชีพ
เฉลี่ยต่อวัน
เช้า
บ่าย
ดึก
เช้า
บ่าย
ดึก
ผู้ป่วยหนักทั้งหมด
ผู้ป่วยทั่วไปทั้งหมด
31
5
4
3
7
8
11

5

เป็นจานวนผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา ไม่รวมผู้ป่วยที่มาทาแผล
ให้ระบุช่วงเวลาของข้อมูลที่นาเสนอซึ่งอาจจะเป็น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปีก็ได้ตามข้อมูลที่มีอยู่แต่ให้เป็น
ช่วงเวลาเดียวกันทั้งจานวนผู้ป่วยและชั่วโมงการทางาน
6

6

Mahachanachai Hospital Profile 2017
1.3.3 ผู้ป่วยใน/แพทย์
ผู้ป่วยในสาขา7
จานวนผู้ป่วย วันนอนรวมทั้ง
ในรวมทั้งปี (1)
ปี (2)
ทั่วไป
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูติ-นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม

4,203
-

11,152
-

ผู้ป่วยใน/วัน
3=(2)/365

จานวนแพทย์
ในสาขานั้น (4)

31
-

5
-

ผู้ป่วยใน/
แพทย์
<(3)/(4)>
7
-

7

กรณีที่โรงพยาบาลไม่ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทั้งหมด ในช่องทั่วไป ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ
ให้จาแนกข้อมูลใส่ตามข้อมูลของแต่ละสาขา ข้อมูลส่วนที่จาแนกสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทั่วไป

7
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1.4 โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)
(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

8
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(2) โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ
(2) โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

9
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(3) โครงสร้างระบบกากับดูแลกิจการ / ธรรมาภิบาล8
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในโรงพยาบาลมหาชนะชัย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล
งำนตรวจสอบภำยใน

ฝ่ ำยทันต
สำธำรณสุ ข

ฝ่ ำยเภสัชกรรม
ชุมชน

กลุ่มงำนเทคนิค
บริ กำร

กลุ่มงำนเวช
ปฏิบตั ิ
ครอบครัวและ

หัวหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน

กลุ่มกำร
พยำบำล

งำนบริ หำรทัว่ ไป

งำนตรวจสอบภำยใน

1. เป็ นผูป้ ระสำนงำนตรวจสอบภำยใน 1. กำหนดเป้ ำหมำย ทิศทำง ภำรกิจ
2. งำนธุรกำร
ขอบเขตและแผนกำรตรวจสอบให้
3. เผยแพร่ เอกสำรควำมรู ้ทำงวิชำกำร
สอดคล้องกับเป้ำหมำยภำรกิจและ
หรื อข้อระเบียบกฎหมำยกับ
นโยบำยของโรงพยำบำล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของ
4. ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในหรื องำน
หน่วยงำนภำยใน รพ.ในด้ำนต่ำง ๆ
อื่นที่ได้รับมอบหมำย
เช่น ประสิ ทธิ ภำพ ประสิ ทธิ ผลและ
ควำมคุม้ ค่ำ กำรปฏิบตั ิงำนตำมระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
บริ หำรงำน รำยงำนทำงกำรเงิน ตรวจ
กรณี พิเศษและตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
3. รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำม
ข้อเท็จจริ งรวมถึงประเด็นควำมเสี่ ยง
ที่สำคัญรวมทั้งข้อเสนอแนะและ
แนวทำงในกำรปรับปรุ งแก่หวั หน้ำ
ส่ วนรำชกำร

8 ระบบทีจ่ ะกำกับดูแลควำมโปร่งใสในกำรทำงำนของผูบ
้ ริหำรระดับสูง เช่น

Board ของโรงพยำบำล, ระบบติดตำม

กำกับของส่วนรำชกำรต้นสังกัด
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ผังภูมิแสดงการตรวจสอบภายในและการรายงาน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลมหาชนะชัย
5

นพ.สสจ.

1

ขออนุมตั ิ
ผอ.
โรงพยำบำล

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตรวจเยีย่ ม

กลุ่มงำน/ฝ่ ำย,หน่วยงำน,
โครงกำร/แผนงำน

แผนงำน
ตรวจสอบ
Financial Aud. , OPERATION Aud. , Compliant Aud. ,
Management Aud. , Information/Comp. Aud. , Special Aud.

รำยงำนผล

2

4
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด
(สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
1.5
จังหวัแผนที
ด) ่แสดงที่ตั้งขององค์กร

3
สำนักงำนตรวจเงินแผ่ นดิน
ภูมภิ ำค

สำนักตรวจรำชกำรตำม
งวด

สป.

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

2. ลักษณะสาคัญขององค์กร (Organization Profile)
2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริการหลัก (Main Service)
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เป็ น โรงพยาบาลชุม ชนขนาด 30 เตี ยง ให้ บ ริก ารประเภทผู้ป่ วยนอกและผู้ป่ วยใน ดู แลสุข ภาพด้ าน
ส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ทั้งผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติ
นรีเวชกรรม ทันตกรรม และ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริการดีเลิศ ผลงานดีเยี่ยม”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีศกั ยภาพในการปฏิบัติอย่างมีความสุข
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมร่วม (Core Values) : We MAHA
We : Wellness : สุขภาพดีมีสุข
M : Modern : มีความทันสมัย
A : Activeness : อดทน ขยัน ทางานเชิงรุก
H : Humility : อ่อนน้อมถ่อมตน
A : Accountability : ทางานโปร่งใส ตรวจสอบได้
เข็มมุ่ง
1. สร้างวัฒนธรรมการรักษาพยาบาลที่คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Culture)
2. พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
ยุทธศาสตร์

1.
2.
3.
4.

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน
การพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
การส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดบริการ และระบบการเงินการคลังที่ดี

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency)
1. การดูแลที่ดินผู้ป่วยติดเชื้อ HIV แบบมีส่วนร่วมโดยสหะสาขาวิชาชีพและแกนนาเพื่อนช่วยเพื่อน
2. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยภาคีเครือข่าย อาเภอมหาชนะชัย
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce profile)
การจาแนกกลุ่มบุคลากร ระดับการศึกษา พร้อมจานวนในแต่ละกลุ่ม
ประเภทบุคลากร
จานวน
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ข้าราชการ
66
15
51
11
52
พนักงานราชการ
2
0
2
0
2
พนักงานกระทรวง
39
22
17
27
12
ลูกจ้างประจา
9
1
8
7
2
ลูกจ้างชั่วคราว
9
2
7
1
8
ลูกจ้างรายวัน
18
9
9
18
0
อื่น
12
4
8
12
0
รวม
155
53
102
76
75

ป.โท
3
0
0
0
0
0
0
4
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ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแล:
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแล อยู่ในความดูแลของผู้ที่ชานาญกว่ามีระบบการปฏิบัตงิ านคู่กับพี่เลี้ยง
การสอนงาน การให้คาปรึกษา แนะนา การ Coaching ,On the job training ควบคุม กากับโดยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง นโยบายโรงพยาบาล
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สาคัญ
(1) สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ
โรงพยาบาลมหาชนะชัยตั้งอยู่ที่ตาบลฟ้าหยาด อาเภอมหาชนะชัย ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้
โดยสะดวกเพราะติดถนนเส้นทางหลักจากอาเภอคาเขื่อนแก้ว – อาเภอมหาชนะชัย และอาเภอราศีไศล – อาเภอ
มหาชนะชัย ประกอบด้วยอาคารสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
1. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น จานวน 1 หลัง ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่าย
ยา คลินิกทันตกรรม LAB และ X-Ray
2. อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปิดบริการเป็นศูนย์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้บริการคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง COPD/Asthma คลินิกโรคไต คลินิกวาร์ฟาริน (Warfarin) ห้องจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ศูนย์ยานพาหนะ
และเป็นที่ตั้งของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. อาคารผู้ป่วยใน
4. อาคารคลอดและผ่าตัด
5. อาคารโภชนากร
6. ศูนย์การแพทย์แผนไทยและกายภาพบาบัด
7. หน่วยจ่ายกลาง และซักฟอก
8. อาคารเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
9. โรงทาน้าหมักชีวภาพและน้ายา N-Clean
10. ศาลาเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค
11. ระบบประปาโรงพยาบาล
12. ระบบบาบัดน้าเสีย
13. บ้านพักข้าราชการ จานวน 33 หลัง
14. แฟลตพยาบาล 3 ชั้น จานวน 1 หลัง
15. ส้วมสาธารณะ ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ
16. โรงรถ สาหรับจอดรถเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ
17. ห้องประชุมจานวน 4 ห้อง
18. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
19. ตู้ ATM (กรุงไทย)
(2) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สาคัญ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Hard ware
และระบบเครือข่าย
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จานวน 4 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) จานวน 71 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์ Notebook) จานวน 10 เครื่อง
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1. เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
 Soft ware
- โปรแกรมระบบบันทึกเวชระเบียน HOSxP
- ระบบปฏิบัติการ (OS) Windows , Linux
- โปรแกรมใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป Microsoft office
- โปรแกรมระบบบริหารจัดการ (งานสนับสนุน) เช่น ระบบงานพัสดุ ระบบ
การรายงานอุบตั ิการณ์เสี่ยง (HOIR)
- โปรแกรม E-Claim
- โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม เช่น OP-PP2010
- โปรแกรมระบาดวิทยา
- โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 Database
- ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ HOSxP
- ระบบเทคโนโลยีสาหรับการจัดเก็บข้อมูล ระบบสารองข้อมูล
 ระบบเครือข่าย
- ระบบอินเตอร์เน็ต จานวน 2 คู่สาย TOT และ CAT
- ระบบอินทราเน็ต และ LAN ภายในโรงพยาบาล
2. ระบบเทคโนโลยีด้านการสือ่ สาร
ระบบเทคโนโลยีด้านการ
- ระบบเสียงตามสายในโรงพยาบาล
สื่อสาร
- ระบบอินเตอร์เน็ต/ระบบอินทราเน็ต
- Facebook , Line
- โทรศัพท์/โทรสาร
- เครื่องโสตทัศนูปกรณ์สาหรับห้องประชุม (โปรเจคเตอร์และจอ)
3. อุปกรณ์ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์
เครื่องมือช่วยชีวิต
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator), เครื่องช่วยชีวิตในเด็กแรกเกิด
(Newborn resuscitation), รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency car), เครื่องช่วย
หายใจชนิดบีบ (Ambu bag) , AED
เครื่องมือช่วยการรักษา
Vaccuum ,Incubator, Radian warmer , Ultrasound therapy ,
Oxygen pipe line, Infusion pump
เครื่องมือช่วยวินิจฉัย
เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก เครื่อง NST, เครื่องตรวจคลื่น
หัวใจ (EKG) เครื่อง X-ray
ครุภัณฑ์สนับสนุน
-เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (กรณีเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับ) จานวน 2 เครื่อง
-รถตู้ 12 ที่นั่ง 1 คัน
-รถยนต์โดยสาร 4 คัน
-เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครือ่ ง
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กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:
ประเภท
หน่วยงานที่กากับ
การรับรองระบบงาน -สรพ.
-กรมอนามัย

วิชาชีพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

สิทธิบัตร

การเงิน

กฎหมาย ข้อบังคับ
-มาตรฐาน HPHA จาก
สรพ.
-HA ยาเสพติดจากสถาบัน
ธัญญารักษ์
-มาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็ก
-มาตรฐานสถานที่ทางาน
น่าอยู่น่าทางาน
-สภาวิชาชีพทุกสาขา
-พรบ.วิชาชีพ LA ,DNA ,
RA
-สิทธิผู้ป่วย
งานคุ้มครองผู้บริโภค
-พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2551
-พรบ.ยาเสพติดให้โทษ
-ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบล -มาตรฐานอาชีวอนามัย
ฯ
พ.ศ. 2540
-กรมอนามัย
-มาตรฐานการจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
-ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบล -พรบ.ส่งเสริมและรักษา
ฯ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
-กรมอนามัย
2535
-สถานที่ทางานน่าอยู่น่า
ทางาน
-สปสช.
-พรบ.หลักประกันสุขภาพ
-สานักงานประกันสังคม แห่งชาติ พ.ศ. 2535
-กรมบัญชีกลาง
-พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
ประกันสังคม
-พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
-พรบ.แรงงานต่างด้าว
-ระเบียบกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับการเบิกค่า
รักษาพยาบาลของ
ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการท้องถิ่น
-สตง.
-แนวทางการเบิกจ่ายอัตรา
-สสจ.
ค่าบริการของสถานบริการ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2550

เจตจานง
เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและการบริการ

เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพและเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย
เพื่อให้ผู้รับบริการหรือลูกค้ามีความ
ปลอดภัยได้รับประโยชน์เต็มที่
เพื่อให้บุคลากรและผู้มารับบริการมีความ
ปลอดภัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อ
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

-เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการ
-เพื่อจัดบริการที่ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับสิทธิการรักษา

เพื่อให้มีวินัยทางด้านการเงิน มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
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ประเภท

รังสี

หน่วยงานที่กากับ

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กฎหมาย ข้อบังคับ
เจตจานง
-ระเบียบการจ่าย
ค่าตอบแทน
-พระราชกฤษฎีกาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
-พรบ.ปรมาณูเพื่อสันติ
เพื่อควบคุมปริมาณรังสีไม่ให้เกินกาหนด
พ.ศ. 2504

ลักษณะสาคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและประชากร

ที่ตั้ง อาเภอมหาชนะชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 41
กิโลเมตร มีเนื้อที่ 455.268 ตร.กม. โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร และอาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางคมนาคม รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2083, 2227, 2351
อาเภอมหาชนะชัย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตาบล 103 หมู่บ้าน มีประชากร ทั้งสิ้น 58,170
คน เพศชาย 29,213 คน เพศหญิ ง 28,957 คน อาชีพหลักของประชากร ได้แก่ การทาเกษตรกรรม และ
ประมงน้าจืด มีรายได้เฉลี่ย 65,358 บาท/คน/ปี
2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ระบบกากับดูแลองค์กร (Governance system):
โรงพยาบาลมหาชนะชัย เป็นโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบังคับบัญ ชาและ
ควบคุมกากับ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยกากับดูแลทั้งการมอบหมายงานเชิงนโยบายและ
แผนงาน และการตรวจราชการและนิเทศงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
สานักงานตรวจราชการสาธารณสุขเขต 10 ทาหน้าที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานร่วมกับ
สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สานักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 กากับการเป็นผูซ้ ื้อบริการแทนประชาชน
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ควบคุมกากับด้านวินัยทางการเงินการคลัง
คณะกรรมการ CFO ระดับเขต/จังหวัด/โรงพยาบาล ควบคุมกากับการบริหารการเงินการคลัง
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) มหาชนะชัย ควบคุมกากับการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ และตรวจนิเทศงานเครือข่าย
ประจาปี
คณะที่ปรึกษาโรงพยาบาล กากับดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพบริการและทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการธรร
มาภิบาล ซึ่งกากับดูแลด้านความโปร่งใสและพิทักษ์ผลประโยชน์ผู้รับบริการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ควบคุมกากับการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
แผนงานโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ดาเนินการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพแบบมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่สาคัญและความต้องการ
ผู้รับบริการ
ความต้องการของผู้รับบริการ
กลุ่มผู้ป่วยนอก
1. การบริการรวดเร็ว ไม่ซ้าซ้อน เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
2. มีที่จอดรถสะดวก เพียงพอ
3. ได้พบแพทย์
4. การบริการที่รวดเร็ว ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โรคทั่วไปรักษาหาย
โรคเรื้อรังไม่มีภาวะแทรกซ้อน
5. การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เยี่ยมบ้านสม่าเสมอ
6. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ
7. ห้องน้าสะอาด เพียงพอ
8. มีสถานที่พักและรับประทานอาหารสาหรับผู้มารับบริการ
9. มีระบบการนัดทางโทรศัพท์
10. มีบริการการให้ข้อมูลที่สะดวก เข้าถึงง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ วิทยุ Internet เสียงตามสาย เป็นต้น
ผู้ป่วยใน
1. ต้องการการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจากบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เต็มใจและเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการทั้งในภาวะวิกฤตฉุกเฉินและเรื้อรังได้อย่าง
รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานและต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ แ รกรั บ จนกระทั่ ง
จาหน่าย
2. ห้องพิเศษเพียงพอ
3. WIFI
4. พัดลม 1 เตียง/1 ตัว
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กลุ่มผู้ป่วยอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

กลุ่มผู้รับบริการทางทันตกรรม
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอด / หลัง
คลอด
ผู้รับผลงานอื่นๆ และความต้องการ
กลุ่มผู้รับผลงานอื่นๆ
กลุ่มประชาชนทั่วไป

1. ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วโดยแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ
2. มีแพทย์ประจาการตลอดเวลา
3. มีรถฉุกเฉินบริการรับ ผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุรวดเร็วทันใจและพร้อม
ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นได้อย่างทันท่วงที
4. เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นเอาใจใส่และให้ข้อมูลที่เหมาะสมและจาเป็น
แก่ญาติ
5. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย ปลอดภัย และเพียงพอ
-ให้บริการผู้มีปัญหาทางช่องปากทุกกลุ่มและครอบคลุมตั้งแต่ การขูด
หินปูน ถอนฟัน ใส่ฟัน รักษาฟัน
- ลดระยะเวลารอคอย
- ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

ความต้องการ
1. เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ เป็นกันเอง เข้ากับชาวบ้านได้
2. สามารถให้ข้อมูลด้านสุขภาพทีถ่ ูกต้องเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย
3. ร่วมกิจกรรมของชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
4. เป็นแบบอย่างทีด่ ีด้านพฤติกรรมสุขภาพ
5. มีบริการการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบใกล้บ้านใกล้ใจ
ญาติผู้ป่วย
1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการรักษาพยาบาล
2. คาแนะนา ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
3. เรือนพักญาติ ห้องน้า
4. ไม่จากัดเวลาเยี่ยม
5. พฤติกรรมบริการที่ดี
ชุมชน
๑. ให้เจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน
๒. ให้เจ้าหน้าที่มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชน
๓. มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
บริษัท ห้าง ร้าน หน่วยราชการ
๑. จ่ายเงินให้รวดเร็ว
๒. ลดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ออกใบรับรองแพทย์ทางคดีให้รวดเร็ว
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และความต้องการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ความต้องการ
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลดาเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวง
ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ จัดบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม ระเบียบ
แห่งชาติ (สปสช.)
ของหน่ ว ยบริ ก ารที่ ขึ้ น ทะเบี ย น โรงพยาบาลส่ ง ข้ อ มู ล ได้ ค รบถ้ ว น
ทันเวลา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลตอบสนองต่อนโยบายของจังหวัดและหรือของกระทรวง
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สาธารณสุขอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ความต้องการ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ชุมชนอย่างเพียงพอ
โรงพยาบาลให้ความร่วมมือต่อการประสานงาน
โรงพยาบาลให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านวิชาการอย่างเพียงพอ
(รพ.สต.)
จัดระบบการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบการติดต่อสื่อสารทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารงานของโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการทางานของ รพ.สต.
การกาจัดขยะติดเชื้อ
อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน
พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้อย่างเพียงพอ
เงินค่าป่วยการเพิ่มขึ้น
สื่อมวลชน
โรงพยาบาลให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างของเครือข่ายบริการและเครือข่ายความร่วมมือ

โดยมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆอีก ดังนี้
- Call center (ศูนย์ส่งต่อ) บริหารจัดการเรื่องการส่งต่อของเขต 10
- เครือข่ายการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ทุก รพ.สต.
- เครือข่าย EMS 1669
- เครือข่าย SRRT อาเภอมหาชนะชัย
- เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
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ผู้ส่งมอบที่สาคัญ / ผลิตภัณฑ์และบริการที่สง่ มอบ
ผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์บริการที่ส่งมอบ
กระทรวงสาธารณสุข - การให้นโยบายและแนว
และ สสจ.ยโสธร
ทางการพัฒนาคุณภาพ
- การนิเทศติดตาม

ผลลัพธ์/บริการที่ส่งมอบ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้รับนโยบายการกากับดูแล
กิจการทีด่ ีจากกระทรวงสาธารณสุขและนามาทบทวน
กระบวนการที่จะส่งให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
กาหนด ทาการรายงานผลการดาเนินการ และได้มีการนิเทศ
ติดตาม ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดคุณค่าเพิ่มและปรับปรุงระบบงานใน
แต่ละระดับดังนี้
1. ระดับกระทรวง ปรับปรุงระบบส่งต่อในเครือข่ายสถาน
บริการสาธารณสุข และการปรับปรุงระบบการดูแลรักษา
พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้
2. ระดั บ จั ง หวั ด ปรั บ ปรุ ง ระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง
เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง หอบหื ด เอดส์ และวั ณ โรค
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
3. ระดับโรงพยาบาล ปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลต้นแบบลดโลก
ร้อน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การพัฒนาคุณภาพ
บริการ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงตึก
ผู้ป่วยใน
สานักงานหลักประกัน - ให้การสนับสนุนงบประมาณ 1.โรงพยาบาลดาเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ในการ
สุขภาพแห่งชาติ
และกาหนดแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในโรคที่คัดเลือก ได้แก่ผู้ป่วย
พัฒนาคุณภาพร่วมกัน
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะแทรกซ้อน ของความดัน
โลหิตสูง โรคหืด
2. ประเด็นคุณภาพที่กาหนดต่อเนื่องจากปี 2556
- หน่วยบริการมีคุณภาพมาตรฐาน
- ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
- รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพบริการ
- คุณภาพการใช้ยา
- รพ.สต.ในเครือข่าย - ให้ความร่วมมือในการ
- รพ.สต.ทุกแห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่มี
จานวน 16 แห่ง
ดาเนินกิจกรรมด้านบริการ
คุณภาพ มาตรฐาน ทั้งการส่งเสริม รักษา ป้องกัน และการ
สุขภาพและสาธารณสุขเชิง
ฟื้นฟูสภาพ
รุก
สถาบันพัฒนาและ
- ให้การสนับสนุนด้าน
- โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องจน
รับรองคุณภาพ
วิชาการ และติดตามการ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA เมื่อ 21 ตุลาคม 2557 และ
โรงพยาบาล (พรพ.)
พัฒนาคุณภาพ
กาลังขอรับการ Re-Accreditation 2 ในปี 2560
บริการที่มกี ารจ้างเหมาจากภายนอก
บริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการบางรายการ งานซ่อมบารุง และการกาจัดขยะติดเชื้อ
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การมีพันธะสัญญาในการให้บริการ (เช่น บริษทั ประกัน นายจ้าง)
โรงพยาบาลมหาชนะชัย ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการกับ สปสช. มี พันธะสัญ ญาในการให้บริการที่ได้
มาตรฐานแก่ผู้รับบริการตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม
เป็ น แหล่ ง ฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร์ บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ชุ ม ชน จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ขนาดและการเติบโตขององค์กร
โรงพยาบาลมหาชนะชัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 24
ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา มีการขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล ดังนี้
ปี 2523 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง
ปี 2535-ปัจจุบนั โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
รายชื่อผู้อานวยการตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
ปี 2523-2524 นายแพทย์ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
ปี 2525 นายแพทย์วินัย สวัสดิวร , นายแพทย์พินิจ เวชพานิชย์ , นายแพทย์เทียนชัย ชินกังสดาล
ปี 2526 นายแพทย์วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน์
ปี 2527 – 2559 พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ปี 2559 – พฤศจิกายน ปี 2559 พญ.ธิดารัตน์ จิตรมาส
เดือนพฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน นายแพทย์สมชาติ อาจกมล
ปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญขององค์กร (key success factor)
1. ระบบงานสาคัญผ่านการรับรองคุณภาพ (HA, LA, ระบบการเงิน,ระบบควบคุมภายใน)
2. มีความสัมพันธ์ที่ดกี ับภาคีเครือข่าย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อ.ส.ม.และ ส่วนราชการ)
การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร:
1. รัฐบาลมีนโยบายด้านสุขภาพที่ชัดเจน ทาให้เกิดการสนับสนุนการให้บริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
(DHS, งบประมาณ PP)
2. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเข้มแข็งทาให้การดาเนินงานด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญ:
1. สถิติกระทรวงสาธารณสุข เช่น อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเกิดมีชีพ เป็นต้น
2. โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มี
ขนาดเท่ากัน ประชากรใกล้เคียงกัน โดยเปรียบเทียบในเรื่อง การผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
สถานการณ์การเงิน สถิติการให้บริการสาคัญต่างๆ เป็นต้น
2.4 บริบทเชิงกลยุทธ์ (ที่มีผลต่อความยัง่ ยืนขององค์กร)
ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในพื้นที่
1. โรคเรื้อรัง :DM HT Asthma COPD
2. โรคติดต่อเฉียบพลัน : Diarrhea DHF
3. โรคมะเร็ง : มะเร็งตับและท่อน้าดี มะเร็งปากมดลูก
4. AMI และหลอดเลือดสมอง (Stroke)
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ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพัฒนา
1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ DM HT Asthma COPD พบปัญหาในการควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดและความดันโลหิตสูง และกระบวนการส่งเสริมในการดูแลตนเองของผูป้ ่วย ไม่ให้ต้องมา
Admit หรือ re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรค
2. กลุ่ม โรคติ ด เชื้ อ ได้ แก่ Dengue hemorrhagic fever และ Diarrhea พบปั ญ หาในการประเมิ น
ผู้ป่วย ทาให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อคและเสียชีวิตได้
3. กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต : AMI Stroke
4. กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้าดี และมะเร็งปากมดลูก
โรคที่มีข้อจากัดในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ
กลุ่มโรคฉุกเฉิน Stroke AMI พบปัญหาการเข้าถึงระบบบริการได้ล่าช้า การประเมิน การวินิจฉัยและส่ง
ต่อได้ล่าช้า
CKD ไม่มีหน่วยไตเทียม
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ขององค์กร
1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจานวนมากขึ้น ต้องการมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
2. ความต้องการให้การบริการมีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยมากขึ้น
3. การทาให้บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างปลอดภัย พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย
4. ผู้รับบริการทีเ่ พิ่มมากขึ้น
5. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอก/นโยบาย
1. นโยบาย District Health System Service plan และ PCC : Primary Care Cluster
2. ประชาชนป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค และการปฏิบัติตัว ส่งผลให้
เกิดโรคจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งตับและท่อน้าดี เป็นต้น
3. ปัญหาเศรษฐกิจ เกิดการเคลื่อนย้ายประชาชนวัยแรงงานออกนอกพื้นที่ ผู้สูงอายุไม่สามารถดูแลตนเองได้
มีปัญหาสังคม เช่น การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
4. นโยบายการลดต้นทุนค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ ส่งผลต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล
5. นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปัญหาสาคัญที่โรงพยาบาลกาลังพยายามแก้ไข
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง(DM/COPD) และกลุ่มผูป้ ่วยที่มีภาวะรุนแรง
เฉียบพลัน (MI, Stroke)
2. การบริหารจัดการ การเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
3. การปรับปรุงขยายทางเข้าของโรงพยาบาลที่ติดกับสานักงานเกษตรอาเภอมหาชนะชัยให้ได้มาตรฐาน
4. ER มีข้อจากัดในเรื่องสถานที่คบั แคบไม่ได้มาตรฐาน
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทสี่ าคัญ
1. โรงพยาบาลตัง้ อยู่ศูนย์กลางของพื้นทีอ่ าเภอ ติดถนนสายหลัก ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก
รวดเร็ว
2. เป็น Green and Clean Hospital และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ภาคีมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพ
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. มีการทางานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
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2.5 ระบบการปรับปรุง Performance ขององค์กร
ระบบการพัฒนาคุณภาพ:
โรงพยาบาลมหาชนะชัย ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธะกิจ ค่านิยมร่วม จากการวิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และนาเข้าข้อมูลข้อเสนอแนะจากการ Re Accreditationครั้งที่แล้ว เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ กรรมการที่ป รึกษาโรงพยาบาล ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มาจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ เพื่ อกาหนดทิ ศทางการน า เป้ าหมาย นโยบายองค์ก ร และถ่ายทอดพั น ธะกิ จ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผ่านระบบการนา ไปยังบุคลากรทุกคนและเครือข่าย เพื่อนาไปปฏิบัติ มีการกาหนดจุดเน้น
ร่วมกัน เพื่อทาให้เห็นภาพของวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันทุกระดับทั้งในระดับโรงพยาบาลและ
ระดับเครือข่ายบริการสาธารณสุข จัดทาตัวชี้วัดสาคัญ กาหนดกลยุทธ์ที่สาคัญ และสื่อสาร ถ่ายทอด สู่ทีมนาต่าง ๆ
ได้แก่ ทีมกรรมการบริหาร ทีมแผนยุทธศาสตร์ ทีมประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ (FA) ทีมดูแล
ผู้ ป่ ว ย (PCT) คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Development : HRD) ที ม ข้ อ มู ล
ข่าวสารสารสนเทศ (IM) ทีมเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ทีมบริหารความเสี่ยง (RM) ทีมโครงสร้าง
กายภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและเครื่องมือ (ENV) ทีมเครื่องมือและอุปกรณ์ ทีมเภสัชกรรมและการบาบัด
(PTC) และทีมทางานกับชุมชน และนาลงสู่การจัดกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ภายใต้งบประมาณและบริบทของพื้นที่ และได้กระจายลงสู่หน่วยงาน และระดับบุคคล รวมทั้ง ทีมนาทางคลินิก
ต่าง ๆ สื่อสารกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงยังระบบงานสาคัญ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ การเข้าถึงและรับบริการ
การประเมินผู้ป่วย การวางแผนการดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว การ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน เพื่อให้การดูแลกลุ่มผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณ ภาพ ปลอดภัย ชุมชนดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน และพัฒนาสู่ความเป็นชั้นนาด้านบริการในทุกมิติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของ
โรงพยาบาล
กระบวนการประเมินผล
1. โรงพยาบาลมหาชนะชัยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามลาดับโดยเริ่มจาก
ผู้บ ริห ารระดั บ ต้น คือ หั วหน้ างาน หั วหน้ าฝ่ายประเมิ นผู้ใต้ บั งคับ บั ญ ชา ในส่วนของหั วหน้ าฝ่ายหั วหน้ างาน
โรงพยาบาลจะแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาผลงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ของแต่ ล ะบุ ค คลโดยมี ก าร
ประเมินผลทุก 6 เดือน และให้มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินไม่ผ่านการประเมิน ผู้
ถูกประเมินจะต้องทาแผนพัฒนาตนเองและต้องปรับปรุงตนเองภายใน 2 รอบการประเมิน
๒. ในด้านคุณภาพการบริการ ผู้บริหารและศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลจัดให้มีระบบ
การประเมิ น ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพทุ ก ปี โดยใช้ ก ระบวนการเยี่ ย มส ารวจภายใน (Internal Survey) ติ ด ตาม
ประเมินตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ
3. มีการประเมินมาตรฐานงานบริการตามเกณฑ์ขององค์กรต่างๆ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
กระบวนการเรียนรู้ของโรงพยาบาล
- จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ( Knowledge management)
- เวทีนาเสนอผลงาน นวัตกรรมระดับโรงพยาบาล
- Internet สามารถค้นหางานวิจัย วารสารในและต่างประเทศ full paper ได้
- องค์กรวิชาชีพจัดกิจกรรมวิชาการ
- การสอนงาน
- การมอบหมายงาน (on the job training)
- การฝึกอบรม
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กระบวนการสร้างนวัตกรรม
- ส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลัก R2R
- ให้หน่วยงานต่างๆ มีการวิเคราะห์ตนเองและระบบงาน แล้วนาข้อบกพร่องของงาน เช่น ความล่าช้า
ความไม่ทันสมัย ความล้มเหลว ความไม่มีส่วนร่วมของทีมทางาน เป็นต้น มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติการทางด้านคลินิก ระบบบริการและระบบบริหารจัดการ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เวที การประชุมวิชาการต่างๆ การประชุม
นาเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล
1. สุดยอดส้วมแห่งปี 2550 ระดับประเทศ (Best Public Toilet of The Year 2007) โดยกระทรวง
สาธารณสุข
2. สถานที่ทางานน่าอยู่ระดับทอง ปี 2550
3. การดาเนินงานควบคุมการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง ( Dots ) ประสบความสาเร็จดีเยี่ยม ปี 2550
4. ผลงานยอดเยี่ยมด้านการดาเนินงานวัณโรค ปี 2550
5. ชนะเลิศ การประกวดผลการดาเนินงานเอดส์ในแม่และเด็ก ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2550
6. เป็นหน่วยงานทีม่ ีผลดาเนินงานดีเด่น ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับ รพช.
พื้นที่จงั หวัดยโสธร "สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ปี 2551
7. รองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายบริการสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2551 สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
8. การรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ระดับดีเยี่ยม ปี2551
9. รางวัลการดูแลรักษาวัณโรคยอดเยี่ยมระดับเขต ปี 2551
10. Re Accreditation1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ปี 2551
11. ผู้อานวยการได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ปี 2552
12. รางวัลชนะเลิศการประกวด " พัฒนาการดี เริ่มที่นมแม่ "กรมอนามัย ปี 2552
13. โรงพยาบาลชุมชนที่ดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย แผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติในระดับดีเด่น (ระดับ
A) ในปี 2552
14. ชนะเลิศ หน่วยงานดีเด่นด้านสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2553โครงการ
พหุภาคีจังหวัดยโสธรร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
15. สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ปี 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
16. โรงพยาบาลที่ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านขั้น 3 ทุก
ด้านโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิตร กระทรวงสาธารณสุข สิงหาคม 2554
17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สิงหาคม 2554
18. Re Accreditation2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ปี 2554
19. ผ่านการประเมิน รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง 23 กุมภาพันธ์ 2554
20. ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ขั้นที่ 3
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
21. ชนะเลิศโรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน ระดับเขต 10 ปี 2555
22. สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ประจาปี 2555 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
23. ชนะเลิศโรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ ปี 2555
24. ผ่านการรับรองมาตรฐานงานชันสูตร (Laboratory Accreditation : LA) ปี 2555
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25. อาเภอมหาชนะชัยผ่านการประเมินเป็นอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 กรมควบคุมโรค
26. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง (Re accredit) ปี2556
27. โรงพยาบาลที่ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านขั้น 3 ทุก
ด้านโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Re accredit สิงหาคม
2556)
28. โรงพยาบาลดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับดีมาก กรมควบคุมโรค 2556
29. ผ่านการรับรองการประเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับดีเด่น ประจาปี
2556
30. โรงพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับดีมาก ปี 2556
31. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA (Re Accreditation1) 21 ตุลาคม 2557
32. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติด ปี 2557
33. Re Accreditation3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นโรงพยาบาลแรกที่ผ่านการประเมิน โดยใช้แบบ
ประเมินใหม่ (HPHNQC) ในปีงบประมาณ 2557
34. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ปี 2557 ระดับเขต
35. สุดยอดส้วม Champ of the Champ ปี 2558
36. โรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน ปี 2558 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
37. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 R2R Oral Presentation เรื่อง “นวัตกรรมวงล้อฝากครรภ์ 5 ครั้ง” ระดับ
เขตสุขภาพที่10 ปี 2558
38. ผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลมหาชนะชัย โดยเขตสุขภาพที่ 10 ประจาปี 2558 ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 93.12 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (A) เป็นอันดับที่ 1 ในระดับโรงพยาบาลชุมชน ของเขต
สุขภาพที่ 10
39. ชนะเลิศการประกวดส้วมดีเด่น สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อ ระดับประเทศ ปี 2559
40. ผ่านการประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2559
41. ผ่านการรับรองมาตรฐานงานชันสูตร(Laboratory Accreditation : LA) Re Accreditation1 เมื่อวันที่
18 มกราคม 2559
42. โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก ปี 2559
43. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคลินิก NCD Plus ระดับดี ปี 2560
44. โรงพยาบาลผ่านการรับรอง ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับ ปี 2560
45. Best Practice การพัฒนาโปรแกรมการเติมยาใน รพ.สต.ด้วยแฟ้มมูลมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม ระดับจังหวัด
ปี 2560
46. ชนะเลิศการจัดอันดับหน่วยงานสาธารณสุขที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (Ranking) ปี 2560
47. ผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาและ ENV ระดับดีมาก ปี 2560
48. รางวัลผู้อานวยการชุมชนที่ปฏิบัติงาน มากกว่า 25 ปี ปี 2560
49. รางวัลชนะเลิศ อสม.เชี่ยวชาญระดับจังหวัดด้านทันตะกรรม ปี 2560
50. รางวัล นาเสนอผลงานวิชาการ สุขภาพเขต 110 การให้เลือดปลอดภัย โดยใช้แบบบันทึก MCH ปี 2560
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ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล
ลาดับ
KPI แผนยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1.
การเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
0 ราย
2.
การเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิด
0 ราย
3.
การเกิด Birth Asphyxia
< 15:1,000
4.
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
85%
5.
ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก
<90 นาที
6.
อัตราการติดเชื้อจากการรักษา<1:1000 วันนอน
<1:1000 วันนอน
7.
อัตรา Re-admit ใน 28 วัน
< 2.5%
8.
อัตราการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิก G-I
<1%
9.
อัตราการส่งต่อหลัง Admit ไม่ถึง 4 ชั่วโมง ลดลงอย่าง
<5%
น้อย 5%
10. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ไม่เกิน 10/1000
<10/1000
11. ค่าการบาบัดน้าเสียขอลงโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ผ่าน
12. อัตราการป่วยรายใหม่ของกลุ่มเบาหวาน<5%
<5%
13. อัตราป่วยรายใหม่ของกลุ่มความดันโลหิตสูงลดลง 10%
>=10%
14. ความสุขจากการทางานของบุคลากร>50%
>50%
15. ความผูกพันของบุคลากรต่อหน่วยงาน>80%
>80%
16. ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
>90%
17. ข้อร้องเรียนจากการบิการที่รุนแรงและฟ้องร้อง (ระดับ F)
=0
18. วิกฤตการณ์ทางการเงิน (Risk Score) ต้องไม่สูงกว่า
ระดับ 0- 3
ระดับ 3
19. อัตราการผ่านเกณฑ์การสอบเทียบเครือ่ งมือแพทย์ที่
90%
สาคัญ

ผลงาน ผลสัมฤทธิ์
28
ไม่ผา่ น
0
ผ่าน
0
ผ่าน
86.50
ผ่าน
86 นาที
ผ่าน
0
ผ่าน
1.20
ผ่าน
0.8
ผ่าน
12.12
ไม่ผา่ น
1.61
ผ่าน
1.29%
17.22%
62.09%
85.05%
95.58%
0
3

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

78.31

ไม่ผ่าน
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