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I-6 การจัดการกระบวนการ
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: คุณค่าแก่ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน ความสาเร็จขององค์กร การ
เรียนรู้
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2555
2556
2557
2558
2559
ร้อยละของการ
กลับมารักษาซ้า
ภายใน 28 วันใน
ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
กลุ่มเป้ าหมาย
(DM,HT,COPD)
ร้อยละผูป้ ่ วย DM ทีม่ ี
ระดับHbA1C<7%
ร้อยละผูป้ ่ วย HTที่
ควบคุมระดับ
BP<140/90 mmHg.
อัตราการเสียชีวติ
รวมต่อ 1,000 ราย

<5

3.13

2.57

4.09

2.90

3.88

>40

36.37

49.85

50.38

49.75

45.43

55

54.36

50.43

63.45

44.64

42.51

0.14

0.58

0.30

0.41

(3 visit)
<1

0.15
5/32,264

อัตราตายผูป้ ่ วยใน
รวมต่อ 1,000 ราย

<1

อัตราการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล
อัตราการเกิด Birth
Asphyxia

0.3

5/34,889 19/32,905 11/36,295 19/46,164

2.01

1.16

1.22

18/8,924

11/9,476

7/8,998

0.06

0.06

0

0

0.9

11.42

11.76

4.93

5.26

10:1,000 9.34(5/535)

1.07

1.56

11/10,225 18/11,486

Cash ratio

≥0.8

3.71

5.68

6.0

2.48

2.32

Quick ratio

≥1.5

2.66

2.79

3.64

2.61

2.55

Current ratio

≥1.0

2.56

2.92

3.49

2.68

2.63

บริ บท:
Core competency ขององค์กร:
ปั จจุบนั โรงพยาบาลกันตัง ใช้ Core Competency 4 ตัวของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ MOPH
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1. Mastery เป็ นนายตนเอง
2.Originality เร่งสร้างสิง่ ใหม่
3. People ใส่ใจประชาชน
4. Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
กระบวนการ:
Core competency:
การพัฒนาหรือเพิม่ พูน core competency ขององค์กร:
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้กาหนด Core Competency ของกระทรวงสาธารณสุข 4 ตัวนัน้
โรงพยาบาลกันตัง ได้นาสู่การปฏิบตั โิ ดยกาหนดเกณฑ์การวัด competency ของบุคลากรในทุก
หน่วยงานผ่านหัวหน้างานและกากับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม ดังนี้
Core Value
M= Mastery
เป็ นนายตนเอง

ความหมาย
คือเป็ นบุคคลทีห่ มันฝึ
่ กฝนตนเอง
ให้มศี กั ยภาพ ยึดมันในความ
่
ถูกต้อง มีวนิ ยั ปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ บนพืน้ ฐานของการมี
สานึก รับผิดชอบ คุณธรรม และ
จริยธรรม

O= Originality
เร่งสร้างสิง่ ใหม่

คือ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิง่ ใหม่
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
สุขภาพ
หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึด
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการ
ทางานเพื่อประโยชน์อนั ดีแก่
ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ
เข้าถึง พึง่ ได้

P= People
Center
ใส่ใจประชาชน

การปฏิบตั ิ
การตรงต่อเวลา
-การเซ็นชื่อมาปฏิบตั งิ านตรงความเป็ น
จริง
- การตรงต่อกาหนดเวลานัดหมาย เช่น
การเข้าประขุม/อบรมตามเวลาส่งงาน
ตามกาหนด
-การแสดงตัวตนในวิชาชีพ เช่น การติด
ป้ ายหรือปั กชื่อในทีท่ างาน
-มีคุณธรรม จริยธรรม
-มีกจิ รรม R2R และส่งประกวดผลงาน
วิชาการ ประจาปี
-มีการนานวัตกรรมในหน่วยงาน
-นาเสนอแนวคิดพัฒนางานใหม่ๆ
-การรับฟั งปั ญหาของผูร้ บั บริการและ
นามาปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ
-สารวจความต้องการและตอบสนองที่
เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
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Core Value
H= Humility

ความหมาย
หรืออ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสมั มา
คารวะ มีน้าใจ ให้อภัย รับฟั ง
ความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

การปฏิบตั ิ
-มีวฒ
ั นธรรมองค์กรการทักทายตอนเช้า/
พบกันครัง้ แรกของวัน
-การเป็ นสุภาพชน เช่นการพูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน ,มีมารยาทในการรับโทรศัพท์
เช่นการไม่วางหูก่อนปลายทางเสมอ
ทักทาย/หน่วยงานทีร่ บั สาย/การบอกชื่อ
ผูร้ บั สาย
-ร่วมกิจกรรม เพื่อสังคม(CSR.) เช่น
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

- การพัฒนาบุคลากรโดยกาหนดให้มแี ผนระดับโรงพยาบาล
1) การพัฒนาความรูต้ ามวิชาชีพเฉพาะ
2) การพัฒนาตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนเฉพาะ
3) การพัฒนางานพัฒนาคุณภาพบริการตาม service plan
- โรงพยาบาลมีการจัดบริการร่วมกับองค์กรภายนอก รพ. ได้แก่การให้บริการทันตกรรม
ร่วมกับ รพ.สต ทีไ่ ม่มที นั ตาภิบาลประจา จานวน 18 แห่ง หรือการ investigate เอ็กเรย์คอมพิวเตอร์
กับภาคเอกชน ในการบริการให้ผปู้ ่ วยได้รบั บริการทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย เป็ นต้น
- โรงพยาบาลมุง่ เน้นการปรับปรุงด้านสิง่ แวดล้อมเพื่อประโยชน์แก่ผรู้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการเป็ นสุข
กับการทางาน โดยจ้างทีป่ รึกษาด้านสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาลและการประหยัดพลังงานจากองค์กร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจปี 2555-2557
ปี 2555
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันการช่วยฟื้ นคืนชีพขัน้ สูง (ACLS) ระดับจังหวัด
( แข่งขันเมือ่ 14 - 15 สค.2555 รพ.ตรัง ) advance cardiac life support ( ACLS )
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานทีม่ ผี ลงานตามคารับรองปฏิบตั ริ าชการดีเด่น ระดับ
จังหวัด( เมือ่ 25 กย. 2555 )
- คะแนนอันดับ 1 การประเมินมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ ระดับ 5 ปี งบประมาณ2555 “ ด้านการบารุงรักษา “
- คะแนนอันดับ 9 การประเมินมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ ระดับ 5 ปี งบประมาณ2555 “ ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย “
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ปี 2556
- ประกาศเกียรติคุณ “ การนาเสนอเวชปฏิบตั ทิ ด่ี ี เรือ่ งการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วย
วิธกี ารแพทย์แผนไทย “ จากการประชุมวิชาการเวชปฏิบตั มิ ารดาและทารกในครรภ์
สาหรับโรงพยาบาลชุมชน ( เมือ่ 13 สิงหาคม 2556 )
- ประกาศเกียรติคุณ “ การนาเสนอเวชปฏิบตั ทิ ด่ี ี เรือ่ งการนาส่งทารก Transport incubator
โดยถุงอิม่ อุ่น “ จากการประชุมวิชาการเวชปฏิบตั มิ ารดาและทารกในครรภ์ สาหรับ
โรงพยาบาลชุมชน ( เมือ่ 13 สิงหาคม 2556 )
- ประกาศเกียรติคุณ “ การนาเสนอเวชปฏิบตั ทิ ด่ี ี เรือ่ งการจัดการภาวะ Hypoglycemia ใน
ทารก จากการประชุมวิชาการเวชปฏิบตั มิ ารดาและทารกในครรภ์ สาหรับโรงพยาบาลชุมชน
( เมือ่ 13 สิงหาคม 2556 )
- ได้รบั การตัดเลือกให้เป็ นศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขตพืน้ ที่
ปี 2556 “ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน “ ( เมือ่ 14 สิงหาคม 2556 )
ปี 2557
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคลินิกไร้พุงคุณภาพ ( DPAC Quality ) ระดับจังหวัด
( เมือ่ 20 มิย.2557 )
- Thailand Energy Award 2014 จากกรมอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
( รับรางวัลประมาณเดือนสิงหาคม 2557 )
- ชนะเลิศ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ
-

“ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน “ ( เมือ่ 14 สิงหาคม 2557 )
ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุ นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ระดับ ดีเยี่ยม ( 30 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2558 )
เป็ นสถานพยาบาลทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานการนวดไทย ระดับดีเยี่ยม
จากกรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2014 ประเภทการบริหารจัดการการพลังงานดีเด่น
ในอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว วันที่ 23 กันยายน 2557
ผ่านการประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน “ คลิ นิกวัณโรคคุณภาพ ” ระดับ A 5 ปี ซ้อน
ในการประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเครือข่ายด้านการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม
วัณโรคในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง ปี งบ 2557 ( Stop TB network meeting ) เมือ่ 4 กันยายน
2557 จากสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (ยกเว้นอัคคีภยั ซึง่ จะตอบใน II-3)
-การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 4 ระยะ ระยะก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ
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ภายหลังเกิดเหตุและ ระยะประเมินผล และวางระบบสนับสนุ นอื่นๆ ตามความจาเป็ น ได้แก่
ระบบสื่อสาร การลาเลียงและขนส่ง ฯ ซึง่ มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานระดับอาเภอเป็ นลายลักษณ์
อักษร แยกตามกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบโดยนายอาเภอเป็ นประธาน
ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉินที่ รพ.มีโอกาสเผชิญ ได้แก่
1) การระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่อุบตั ซิ ้า (ไข้หวัดนก, ซาร์, ไข้หวัดใหญ่ 2009 ไวรัสอีโบล่า)
2) การเตรียมรับอุบตั ภิ ยั หมู่/เหตุการณ์ไม่สงบ เช่น การแพ้สารเคมีกลุ่มคนงานในโรงงาน การ
เกิดอุบตั เิ หตุหมูท่ างน้าและทางบก
3) อุทกภัย มีแนวโน้มเกิดทุกปี ในปี 53-54 ไม่มนี ้ าท่วมหนักในพืน้ ทีอ่ าเภอกันตัง แต่มแี ผน
ช่วยเหลืออุทกภัยระดับอาเภอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4) ภัยพิบตั สิ นึ ามิ เกิดครัง้ แรกปี 2547 มีผบู้ าดเจ็บและผูเ้ สียชีวติ 1 ราย หลังจากนัน้ มีการซ้อม
แผนร่วมกันกับ รพ.แถบชายฝั ง่ อันดามันได้แก่ พืน้ ทีอาเภอสิเกาและอาเภอกันตัง ปี ละ 1 ครัง้
โดยจังหวัดเป็ นผูป้ ระสานงานทัง้ หมด
บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการฝึกซ้อมครัง้ ล่าสุด และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ :
 การซ้อมอุบตั เิ หตุหมู/่ อุบตั ภิ ยั หมู่ ปั จจุบนั จังหวัดกาหนดให้มแี ผน การเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ิ
ฉุกเฉิน (ICS) ในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ซึง่ เป็ นการวางแผนร่วมกันกับผูเ้ กี่ยวข้องทุก
หน่วยงาน จังหวัดตรังได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารไปแล้ว แต่การซ้อมแผนในระดับอาเภอนัน้ กาลัง
วางแผนซ้อมในปลายปี 2560
 การซ้อมแผน 17 กันยายน 2557 ซ้อมแผนการรับโรคติดต่ออีโบล่า ณ ท่าเทียบเรือ
ต่างประเทศกันตัง
การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทางาน
การเชื่อมโยง นวตกรรม การแลกเปลีย่ นเรียนรู:้
1.การแลกเปลีย่ นวิชาการในโรงพยาบาลมีทมี จัดการความรู้ (KM) รับผิดชอบ โดยมีการดาเนินการ
ดังนี้
1.1 การนาวิชาการทีไ่ ด้จากภายนอก (การประชุม อบรม) ให้นามาเผยแพร่ส่กู นั ภายใน รพ.ตาม
ตารางการแลกเปลีย่ นทีก่ าหนด ภายในเวลา 3 เดือนหลังการอบรม
1.2 การจัดประชุมวิชาการภายใน ได้แก่ การนาผลงาน/นวัตกรรม ทีผ่ ่านเวทีการนาเสนอภายใน
และส่งไปนาเสนอภายนอกมาแล้ว มาเผยแพร่ส่หู น่วยงานอื่นให้ได้นาไปใช้และเก็บข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของชืน้ งาน ทุกเดือน
1.3 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อนาเสนอผลงาน CQI และนวัตกรรม เพื่อการนาผลงานมาใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากขึน้ และสนับสนุ นให้ส่งผลงานทีผ่ ่านการคัดเลือกไปสู่เวทีภายนอก
1.4 จัดอบรมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพบริการด้วย R2R ในปี 2560 ใช้ทมี
วิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการวิจยั มาช่วย และส่งบุคลากรไปอบรมการเป็ น Facilitator จาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่ R2R ระดับประเทศ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช เพื่อนา
ความรูม้ าพัฒนาต่อเนื่องในองค์กร
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ผลการพัฒนาที่สาคัญ:

มาตรฐาน
26 การกาหนดงานทีเ่ ป็ นความ
เชีย่ วชาญพิเศษขององค์กรและการ
ออกแบบระบบงานโดยรวม
27 ความพร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบตั ติ ่างๆ
28 การจัดการและปรับปรุง
กระบวนการทางาน

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
-ผูน้ าด้านการดูแลแบบองค์รวมตามแนวทาง
DHS
 กาหนดการประเมินการเตรียมความพร้อม
รับภาวะฉุกเฉินและประเมินผล
-การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานด้วย R2R

