1. ขอมูลพื้นฐานขององคกร
1.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
ที่อยู
ประเภท 1 /
ระดับ 2
เจาของ / ตน
สังกัด
จํานวนเตียง

(ไทย)
โรงพยาบาลคีรีมาศ
(อังกฤษ)
Khirimat Hospital
61 หมู 7 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ. สุโขทัย 64160
รพ.ชุมชน / ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ
ตนสังกัดในพื้นที่ เปนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ขออนุญาต

ความครอบคลุมหนวยบริการ 3
ชื่อ
ผูนําสูงสุดของ
ตําแหนง
องคกร
e-mail
ชื่อ
ตําแหนง
ผูประสานงาน 1
e-mail
ชื่อ
ตําแหนง
ผูประสานงาน 2
e-mail
สถานะการ
รับรอง
สาขาที่ใหบริการ

1

ขั้นที่

30

ใหบริการจริง

50

อัตราครองเตียง

นายชุมพล นุชผอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ
โทรศัพท 055โทรสาร 695145
นายเอกพงศ เกยงค
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
eakpongfox@gmail.com โทรศัพท 089โทรสาร 6315368
นางสะอาด พงษสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
Saardrat_08@hotmail.com โทรศัพท 055โทรสาร 695145
Re-accreditation
วันหมดอายุ 10 สิงหาคม 2561

1. บริการตรวจรักษาพยาบาลผูปวยโรคทั่วไปทั้งในและนอกเวลา
2. บริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการทีมเคลื่อนที่เร็ว (EMS)
3. บริการผูปวยคลอดตลอด 24 ชั่วโมง
4. บริการดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคโดยกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

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

121.06
%

3.3 การจัดทําโครงการชุมชนสัมพันธ โดยเจาหนาที่โรงพยาบาล รวมกับเจาหนาที่ PCU และ อบต.
ในการลงไปจัดกิจกรรมในหมูบานทุกเย็นวันศุกรเพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่ การ
ประชาสัมพันธ และเพื่อรับทราบขอมูลตางๆ
4. งานบริการในชุมชน
เครือขายคีรีมาศ มีนโยบายในการคนหาผูปวย กลุมเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบทางสุขภาพตางๆ ใน
ชุมชนและดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เพื่อเปนการปองกันและควบคุมโรคที่
อาจเกิดขึ้นในชุมชน
(3) โครงสรางระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล
เครือขายคีรีมาศประกอบดวย โรงพยาบาลคีรีมาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคีรีมาศ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 12 แหงดังนี้
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองกก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหมเจริญผล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขุนนาวัง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองจิก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงหลวง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาเชิงคีรี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปอม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําพุ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสามพวง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงยางเมือง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีคีรีมาศ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกระดิ่ง
ภายใตการบริหารโดยทีมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ. คีรีมาศ) โดยมี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศเปนประธานในการพัฒนางานสาธารณสุข สาธารณสุขอําเภอคีรีมาศเปนรอง
ประธาน คณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวยเจาหนาที่จากโรงพยาบาลคีรีมาศ และ ผูอํานวยการ รพ.สต. ทุก
แหง
การบริหารจัดการงานสาธารณสุขในเครือขายบริการสาธารณสุขอําเภอคีรีมาศบริหารจัดการโดยผาน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ คณะกรรมการจะรวมกันวางแผนในการปฏิบัติงานตางๆ ให
เหมาะสม และตรงตามความตองการของพื้นที่ รูปแบบการบริหารจัดการ โดยรูปแบบการบริหารจัดการจะ
แบงเปน 2 สวน คือ
1.ในเชิงการดําเนินงานสาธารณสุข มีการบริหารจัดการเปนรูปแบบเครือขายใหมีการดําเนินการ
ประสานงานรวมกันในเครือขาย เชน การใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน การสงตอกลุมผูปวย
2.ในเชิงการบริหารจัดการงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณตรงไปยังแตละแหง โดยการ
จัดสรรงบเปนแบบคงที่ (Fix cost)
1.4 แผนที่แสดงที่ตั้งองคกร

2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile)
2.1 สภาพแวดลอมขององคกร
บริการหลัก (main service): การใหบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสภาพ
กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข
วิสัยทัศน (vision): โรงพยาบาลนวัตกรรม
คานิยม (values): สรางคุณคาของโรงพยาบาล
พันธกิจ (mission):
1. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ ไดแก ดานการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู
2. พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
3. พัฒนานวัตกรรมดานบุคลากร ไดแก การบริหารบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. พัฒนานวัตกรรมดานภาคีเครือขายดานสุขภาพ
ความสามารถเฉพาะขององคกร (core competency): โรงพยาบาลคีรีมาศสามารถใหบริการสุขภาพใหครอบคลุม
ทั้ง 4 มิติ คือ สงเสริม รักษา ปองกัน ฟนฟู ผูรับบริการสวนใหญเปนกลุมที่มาตรวจรักษาโรคทั่วไป ความ
เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจึงมุงเนนในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพผูปวย รวมถึง
สามารถดําเนินงานรวมกับชุมชนไดโดยไมมีขอรองเรียน
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
การจําแนกกลุมบุคลากร พรอมจํานวนในแตละกลุม :
ระดับการบริหาร จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

บริหารระดับสูง(ผูอํานวยการ)

1

ผูบริหารระดับกลาง(หัวหนากลุมงาน)

10

ผูบริหารระดับตน(หัวหนางาน)

15

ผูปฏิบัติงาน

177

รวม

204

ระดับการศึกษา:
ระดับการศึกษา

จํานวน(คน)

รอยละ

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

114

55.9

ต่ํากวาปริญญาตรี

90

44.1

รวม

204

100

ผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแล:
- เจาหนาที่ในแผนกรังสีวิทยา 1 คน ที่ไมไดจบทางดานรังสีวิทยาโดยตรง แตมีประสบการณในการทํางาน
และทํางานภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่รังสีวิทยา
- เจาพนักงานทันตสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข 4 คน ไมมีใบประกอบโรคศิลป การทํางาน
ใหบริการการรักษา ภายใตการดูแลของทันตแพทย
- ลูกจางแพทยแผนไทย 8 คน ซึ่งผานการอบรมตามหลักสูตรแพทยแผนไทย ทํางานภายใตการดูแลของ
นักการแพทยแผนไทย
-นักศึกษาปฏิบัติงานหลักสูตรตางๆไดแก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต , พยาบาลวิชาชีพ, ทันตแพทย, ทันตภิบาล และเวชสถิติ
สิ่งแวดลอมดานกายภาพที่สําคัญ
อาคารสถานที่ที่สําคัญ:
- กลุมอาคารรักษาพยาบาล ประกอบดวย อาคารผูปวยนอก,อาคารผูปวยใน,หองแยกโรค,อาคารคลินิก
พิเศษเฉพาะโรค,อาคารแพทยแผนไทย และอาคารกายภาพบําบัด
- กลุมอาคารสนับสนุน ประกอบดวย อาคารซักฟอกจายกลาง,โรงครัว,โรงรถ,หองควบคุมระบบบําบัดน้ํา
เสีย,หองควบคุมระบบประปา, หองพักขยะ,หองชาง,โรงไฟฟา.อาคารคลังยาและเวชภัณฑ,หองประชุม
เทคโนโลยีและอุปกรณที่สําคัญ:
อุปกรณ / เครื่องมือ
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)
เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
Ultrasound
เครื่อง X- ray
เครื่องวัด O2 sat
เครื่องตรวจทางหองปฏิบัติการ
หมอนึ่งไอน้ํา
เครื่องชวยคลอดสุญญากาศ
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
ระบบไฟฟาสํารอง
กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ:
1. รัฐธรรมนูญ
2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

จํานวน
5
7
3
1
12
3
2
2
3
1

4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
6. พระราชบัญญัติคุมครองผูปวย
7. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
8. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
9. คําประกาศสิทธิผูปวย
ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และประชากร
อําเภอคีรีมาศ มีประชากร
41,789 คน อาชีพหลัก คือ การประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําไร-ทํานา
ไดแกขาวจาว ถั่วเหลือง ขาวโพด งา ฝาย ออย ถั่วเขียว พืชผัก มันสําปะหลัง อาชีพรอง คือ รับจาง เลี้ยงสัตว ทํา
การประมง รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ประมาณ 12,500 บาท ในฤดูแลง เกษตรกรสวนใหญ จะออกไปรับจาง
ทํางานนอกเขตอําเภอ ในฤดูแลง ตามตางจังหวัด หรือในกรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตอิฐดินเผา
1 แหง โรงซอมเครื่องยนต 3 แหง โรงซอมเคาะพนสีรถยนต 3 แหง โรงซอมรถจักรยานยนต 6 แหง
โรงงานผลิตปลารา 2 แหง โรงน้ําแข็ง 1 แหง ปมน้ํามัน 4 แหง ปมแก็ส 1 แหง มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ไดแก ทําเครื่องปนดินเผา สานเสื่อรําแพน ทําน้ําตาลโตนด กลวยฉาบอบเนย สามารถเปนอาชีพ เสริมรายไดของ
เกษตรกรในฤดูแลง
2.2 ความสัมพันธระดับองคกร
ระบบกํากับดูแลองคกร (governance system):
โรงพยาบาลคีรีมาศ นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good governance) และหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( ITA) มาใชในการดําเนินกิจกรรมบริหารองคกร
ของโรงพยาบาล ควบคูไปกับระบบบริหารงานคุณภาพ (HA) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และเปนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะและ
ปรับปรุงระบบการบริการ เพื่อมุงใหเกิดความปลอดภัย และความพึงพอใจแกผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
กลุมผูปวย/ผูรับบริการที่สําคัญและความตองการ:

กลุมผูรับผลงานอื่นๆ และความตองการ:

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ และความตองการ:

โครงสรางเครือขายบริการ:
การบริหารจัดการงานสาธารณสุขในเครือขายบริการสาธารณสุขอําเภอคีรีมาศบริหารจัดการโดยผาน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ คณะกรรมการจะรวมกันวางแผนในการปฏิบัติงานตางๆ ให
เหมาะสม และตรงตามความตองการของพื้นที่ รูปแบบการบริหารจัดการ โดยรูปแบบการบริหารจัดการจะ
แบงเปน 2 สวน คือ
1. ในเชิงการดําเนินงานสาธารณสุข มีการบริหารจัดการเปนรูปแบบเครือขายใหมีการดําเนินการ
ประสานงานรวมกันในเครือขาย เชน การใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน การสงตอกลุมผูปวย
2. ในเชิงการบริหารจัดการงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณตรงไปยังแตละแหง โดยการ
จัดสรรงบเปนแบบคงที่ (Fix cost)
ผูสงมอบและคูความรวมมือ
ผูสงมอบที่สําคัญ:

คูความรวมมือที่สําคัญและบทบาท:

บริการที่มีการจางเหมาจากภายนอก:
1) เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อดูแลสวนและสนามรอบโรงพยาบาลคาใชจาย 12,783 บาท/เดือน
2) จางเหมาบริษัท ส. เรืองโรจน จัดเก็บขยะติดเชื้อ คาใชจาย 10,000 – 14,000 บาท/เดือน
3) จางเหมาเทศบาลตําบลโตนด จัดเก็บขยะมูลฝอย คาใชจาย 2,000 บาท/เดือน
4) จางเหมาบริการบริษัทอินเตอรกําจัดแมลง จํากัด เพื่อกําจัดปลวก 4 ครั้ง/ป 12,500 บาท/ครั้ง
5) จางเหมาบุคคลธรรมดา (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 9,000 บาท/เดือน
6) จางเหมาบุคคลธรรมดา (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 6,600 บาท/เดือน

การมีพันธสัญญาในการใหบริการ:
1) บริษัทประกัน ไทยนิวยอคไลฟประกันอุบัติเหตุหมูใหบุคลากรในโรงพยาบาล(บุคลากรจายกันเอง)
จํานวน 360 / 118 คน / ป คิดเปนเงิน 42,840 บาท / ป
2) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ประกันชีวิตรายบุคคลใหบุคลากร 360 บาท /203 คน / ป คิดเปนเงิน
73,080 บาท / ป
3) เปนโรงพยาบาลเครือขายประกันสังคม มีถานะเปนลูกขายของโรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรี
สังวร
4) เปนโรงพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยมีโครงการที่จัดทําสัญญารวมขอรับ
งบประมาณสนับสนุน จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา
การฝกอบรมหรือเปนสถาบันสมทบในการฝกอบรม:
โรงพยาบาลคีรีมาศเปนแหลงรวมฝกอบรมใหสถาบันตางๆ ดังนี้
1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
3) วิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดสุโขทัย
4) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
5) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
6) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
2.3 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
ขนาดและการเติบโตขององคกร:
โรงพยาบาลคีรีมาศเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด
30 เตียง ตั้งอยูเลขที่ 61 หมู 7 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทัย มี พื้นที่ 31 ไร มีระยะทางหางจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 20 กิโลเมตร มีจํานวนประชากรในอําเภอ
ทั้งหมด 41,879 คน (จากการสํารวจในป 2560) เดิมโรงพยาบาลคีรีมาศเปนสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง เปดทําการ
เมื่อ ป พ.ศ. 2512 ตอมาไดยกระดับขึ้นเปน ศูนยการแพทยและอนามัยอําเภอ โดยมีแพทยประจําการ ทานแรก
คือ นพ. สมบัติ วัชรินทรยานนต ในป 2520 ยกระดับจากศูนยการแพทยและอนามัยอําเภอขึ้นเปน โรงพยาบาล
ประจําอําเภอขนาด 10 เตียง ผูมารับบริการเปนประชาชนในเขตอําเภอคีรีมาศ รวมทั้งอําเภอและจังหวัดใกลเคียง
จากนั้นผูอํานวยการโรงพยาบาล และ พระครูพิลาศ ธรรมคุณ สุโขทัย จึงดําเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อ
กอตั้งอาคาร รวมกับจัดหาทุนและที่ดินเพื่อสรางโรงพยาบาลใหม โดยความรวมมือจาก เจาคณะจังหวัดและผูมีจิต
ศรัทธาซื้อที่ดินและถมที่ ซึ่งหางจาก อําเภอคีรีมาศประมาณ 1 กิโลเมตร และยกระดับเปนโรงพยาบาล ขนาด 30
เตียงในป 2538 เปดใหบริการในเดือน พฤศจิกายน 2538 จนถึงปจจุบัน ซึ่งผูอํานวยการ คือ นพ.ชุมพล นุชผอง

ปจจัยความสําเร็จ
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (key success factor):
1. มีความสามารถในการอยูรวมกับชุมชน ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานและดําเนินโครงการ
ตางๆ จากประชาชนและหนวยงานตางๆในชุมชน เชน องคการบริหารสวนทองถิ่น สถานที่ราชการตางๆ วัด
โรงเรียน เปนตน
2. ไมมีขอขัดแยงในชุมชนเห็นไดจาก ไมมีขอรองเรียนจากการใหบริการแกชุมชนที่สงผลใหเกิดการ
เสื่อมเสียชื่อสียง
3. สามารถผลิตโครงการที่สามารถประสานความรวมมือกับหนวยราชการอื่นและตัวโครงการ สามารถ
เปนแบบอยางแกโรงพยาบาลอื่น
4. มีผลงานการดําเนินงานดานสาธารณสุขตามตัวชี้วัดการตรวจราชการอยูในเกณฑดี
5. มีระบบงานที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงดังจะเห็นไดจากการยอมรับและ
ปฏิบัตติ ามแนวนโยบายของกระทรวงและจังหวัดสามารถประยุกตแนวนโยบายนั้นเปนแนวทางของตนเอง
การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร:
1. โรงพยาบาลไดดําเนินการปรับกลยุทธในการดําเนินงานหลายตอหลายรูปแบบ เพื่อใหเหมาะกับการ
ดําเนินงานในแตละสถานการณ
2. หนวยงานตางๆในโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนโครงสรางในการทํางาน ใหสอดคลองกับนโยบาย
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ:

2.4 บริบทเชิงกลยุทธ (ที่มีผลตอความยั่งยืนขององคกร)
ปญหาสุขภาพ
ปญหาสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่:
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเปนกลุมโรคที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจํานวนผูปวยนอก (จํานวนครั้ง)
ทั้ง 2 โรคยังคงเปนปญหาสําคัญในพื้นที่ตั้งแตในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน อาจเนื่องมาจากรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไป รวมถึงภาวะแทรกซอนที่คอยๆเพิ่มมากขึ้น (การทํางานของไต, ไขมันในเลือด
สูง, ภาวะ IFG ในผูปวย HT) สวนหนึ่งอาจบอกไดวาการคัดกรองภาวะแทรกซอนที่เพิ่มมากขึ้นทําใหผูปวยไดรับ
โอกาสที่จะปองกันไมใหเกิดความรุนแรง ปญหาที่พบยังคงเปนความคาดหวังของบุคลากรโรงพยาบาลในความ
พยายามที่จะใหการดูแลกลุมผูปวยใหมีความครอบคลุม แตในความเปนจริงดวยภาระงานที่มีอยูอาจยังไมสามารถ
ทําไดตามที่คาดหวัง รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพที่มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระจายไปในหลายชุมชน ซึ่ง

ยังเปนสิ่งทาทายทั้งดานการรักษา การสรางเสริมสุขภาพ และการเสริมศักยภาพใหกับรพ.สต. ในการเปนเครือขาย
ดูแลผูปวย
ปญหาสุขภาพที่เปนโอกาสพัฒนา:
1. เบาหวาน
2. ความดันโลหิตสูง
3. ปอดอักเสบ
4. ผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
5. ไตเสื่อม
โรคที่มีขอจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ :
จากการดําเนินงานที่ผานมายังพบวายังมีกลุมโรคที่ยังเปนขอจํากัด ซึ่งเกิดจากความสามารถ และ
ศักยภาพของโรงพยาบาล ทั้งทางดานสถานที่ เครื่องมือ แพทยและพยาบาลผูเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุมโรคนี้จึงเปน
กลุมโรคที่ตองสงตอเพื่อรับบริการในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพรอมมากกวา พอสรุปกลุมโรคไดดังนี้
กลุมโรคติดเชื้อ ไดแก Sepsis cause, Septic shock กลุมโรคฉุกเฉิน ไดแก Acute MI, Stroke, Head injury,
Appendicitis, Fracture และกลุมผูปวยที่ตองรับการผาตัด
ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ:
1. การทําให โรงพยาบาลมี “ภาพลักษณ” ที่ดี ประชาชนในพื้นที่ยอมรับ ศรัทธา และใหความ
รวมมืออยางเต็มที่ในเรื่องที่โรงพยาบาลรองขอ
2. ความสามารถในการโนมนาวให เกิดเครือขายความรวมมือ ระหวางโรงพยาบาลกับหนวยงานอื่นใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุม ชมรม ในชุมชน และภาคประชาชน โดยที่เครือขายความรวมมือที่ตองการ
มีลักษณะที่รวมมือกันอยางแนนแฟน มีความรูสึกรวมอยางลึกซึ้งในการบรรลุเปาหมาย และมีการรวมมือและหรือ
สนับสนุนกันอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
3. ความสามารถในการใชตนทุน ที่มีในพื้นที่ ไดอยางเต็มที่ เพื่อใหการดูแลสุขภาพประชาชนทําไดมากขึ้น
และดีขึ้น
4. ความสามารถในการทําใหระบบงานของโรงพยาบาล สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่
สงผลตอการทํางาน
5. ความสามารถในการทําให เจาหนาที่ในโรงพยาบาล รักที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเองเสมอ โดยที่มี
ความสามารถในการ คิดเชิงวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค สามารถผลิต และเผยแพรความรูที่เกิด ขึ้นได
6. ความสามารถในการทําใหเจาหนาที่รักโรงพยาบาล รูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาล และผูกพันกับ
โรงพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมภายนอก / นโยบาย:
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เนนความสําคัญของ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่ง
กอใหเกิดการทํางานในเชิงเครือขายที่เปนความรวมมือกันของ โรงพยาบาล กับ รพ.สต. ภายใตชื่อเครือขายบริการ
สุขภาพระดับอําเภอ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย คลินิกหมอครอบครัว หรือPrimary Care Cluster : PCC ซึ่งมี
บทบาทใหบริการประชาชน ทุกคน ทุกอยาง ทุกที่ ทุกเวลาและทุกวัย ตั้งแตตั้งครรภ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัย

ทํางานจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งจะเนน การใหบริการ ตั้งแตการสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค งานรักษาพยาบาล งาน
ฟนฟูสภาพและงานคุมครองผูบริโภค เพื่อชวยลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการของภาครัฐ
โดยมุงหวังใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกันและยั่งยืน
ปญหาสําคัญที่โรงพยาบาลพยายามแกไข:
ปญหาเรื่องกําลังคน จากการที่กําลังคน มีความขาดแคลน มีปญหาขาดแคลนในวิชาชีพเฉพาะ เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ FTE เชน แพทย ทันตแพทย เปนตน ทําใหตองแบกรับภาระมากเกินไปสงผลตอ ปญหาเรื่อง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ แตในสวนของพยาบาลเมื่อเทียบกับภาระงานถึงแมจะเพียงพอถาอิง
ตามกรอบ FTE แตยังมีปญหาการกระจายงานของหนวยงาน
ปญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากในปจจุบัน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองไดรับการพัฒนา แต
เนื่องจากขอจํากัดในหลายดานที่ทําใหไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ เชน ๑) หลักสูตรที่มีความเหมาะสมและตรง
กับสวนขาดที่เจาหนาที่ตองไดรับการพัฒนาไมมีหนวยงานใดจัด หรือถาจะพัฒนาเองในหนวยงานก็อาจมีความ
เชี่ยวชาญไมพอ ๒) บางครั้งภาระงานที่ตองดําเนินการทําใหเวลาที่จะใชในการพัฒนาลดนอยลงไป และเจาหนาที่มี
ความเหนื่อยลา ทําใหลดแรงจูงใจที่จะเขาสูการพัฒนานอยลง
จากปญหาขางตนจึงพยายามดําเนิน
การแกไขโดย ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนทุน ซึ่งหลังจากจบ
การศึกษามีภาระผูกพันที่ตองมาทํางานที่โรงพยาบาล (กรณีที่มีการเปดใหสามารถทําได) จัดการทดแทนงาน โดย
ใหเจาหนาที่ที่อาจมีคุณวุฒิไมถึงหนาที่ที่ทํา ไดรับการฝกฝน และสอนงาน รวมถึงการจัดทํา Practice guideline
กอนทําหนาที่บางประเภทแทนผูที่มีหนาที่โดยตรง(ซึ่งขาดแคลน) เสริมสรางขวัญกําลังใจ โดยจัดใหมีการขึ้น
เงินเดือนลูกจางชั่วคราวตามที่กระทรวงเปดโอกาส เมื่อเจาหนาที่คนใดไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอผลงานใน
ระดับที่สูงกวาจังหวัด จะมีการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร โดยใหหัวหนาฝาย
พิจารณาตามสวนขาด หรือตามงานที่มอบหมายใหเจาที่ไดทํา และกรณีที่บุคลากรสามารถใหความรูกันเองได
สนับสนุนใหมีการจัดในหนวยงาน
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ:
สามารถทํางานรวมกับชุมชน มีเครือขายสุขภาพที่เขมแข็ง
ไมมีขอขัดแยงในชุมชน มีโครงการที่เกิดจาก
ความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของ มีระบบการจัดการโรคเรื้อรังในพื้นที่เขมแข็ง มีระบบการแพทยฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรขององคกร
วิสัยทัศน : โรงพยาบาลนวัตกรรม
คานิยม : สรางคุณคาของโรงพยาบาล
พันธกิจ :
1. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ ไดแก ดานการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู
2. พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
3. พัฒนานวัตกรรมดานบุคลากร ไดแก การบริหารบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. พัฒนานวัตกรรมดานภาคีเครือขายดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร:
1. พัฒนาคุณภาพบริการทั้งระบบบริการสุขภาพ (Service)
2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Governance)
3. พัฒนาวิชาการและองคกร (HR)
4. พัฒนากลไกการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (Networking)
2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององคกร
ระบบการพัฒนาคุณภาพ:
โรงพยาบาลคีรีมาศไดมีการกําหนดระบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกและงายในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยที่การดําเนินการพัฒนาคุณภาพสามารประสานงานการดําเนินการได
โดยไมตองรอกระบวนการประสานงานตามโครงสรางการบังคับบัญชาปกติ โดยมีผูประสานงานคุณภาพ
โรงพยาบาลที่เปนตัวแทนจากแตละหนวยงานเปนตัวกลางในการประสานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ มีศูนย
คุณภาพเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมของโรงพยาบาล
กระบวนการประเมินผล:
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ปละ 2 ครั้ง
- ประเมินผลการดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปละ 2 ครั้ง
- ประเมินคุณภาพโดยองคกรวิชาชีพ เชน สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย เปนตน
- ประเมินโดยองคกรภายนอก เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรม
อนามัย เปนตน
กระบวนการเรียนรูระดับองคกร:
โรงพยาบาลมีการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูทั้งจากการทํางานโดยมีระบบพี่สอนนอง การประชุมรวมสห
สาขาวิชาชีพ การทบทวนเหตุการณสําคัญ จนถึงการจัดวิชาการหรืออบรมในระบบบริการตางๆ ทั้งการสอน และ
การสรุปจัดทําเปนเอกสาร สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยจากงานประจํา สนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานสงประกวด
และมีการสนับสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนรู ทั้งงบประมาณ ชองทางในการคนควา เชน Internet หองสมุด
วิชาการ เปนตน
กระบวนการสรางนวัตกรรม:
ทางโรงพยาบาล
ไดสนับสนุนใหทุกหนวยงานและทุกทีมครอมสายงาน ใหมีการสรางนวัตกรรม ในการ
ทํางานโดยไดกําหนดเปนตัวชี้วัดในแบบประเมินความดีความชอบดวย โดยทุกหนวยงานและทุกทีมครอมสายงาน
ที่มีผลงาน สามารถสงผลงานเขาประกวดในเวทีนําเสนอผลงานคุณภาพและนวัตกรรมปละครั้ง และไดใหโอกาสแก
เจาหนาที่ทุกระดับโดยเฉพาะกลุมลูกจาง ซึ่งหัวหนาหนวยงานใหการสนับสนุนเปนอยางดี
ผลงานเดนและความภาคภูมิใจขององคกร:
- ไดรับรางวัลชนะเลิศในการนําเสนอ เรื่องเลา “เสริมพลังคนพิการรวมกันพัฒนาสังคม” ในวันที่ 18-19
ธันวาคม 2555 จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยนายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

- ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับดี โครงการคนหาบริการปฐมภูมิตัวอยางจังหวัดสุโขทัย ประจําป
2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 หนวยบริการปฐมภูมิ โรพงพยาบาลคีรีมาศ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
- ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานระดับดี ในโครงการคนหาบริการปฐมภูมิตัวอยาง จังหวัดสุโขทัย
ประจําป 2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2554
- ไดรับรางวัลอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนระดับเขต ป 2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
จาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
- ผานการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค คุณภาพ จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จ. พิษณุโลก
ระดับ A ตั้งป ป 2554 จนถึง ป 2557
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงาน การดูแลผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ระดับเครือขาย
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปงบประมาณ 2559
- ไดรับรางวัล โรงพยาบาลที่มีผลลัพธ NCD Clinic Plus ดีเดน ประจําป 2560 จากกรมอนามัย
- ไดรับรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเดนระดับประเทศ ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ประจําป
2560 จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ
- ผานเกณฑการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล(RDU) ในระดับจังหวัด ขั้นที่ 1 รอยละ 100 ป
2561
- ไดรับรางวัลการบันทึกขอมูลการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ดีเดนระดับประเทศ (ประเภทการ
บันทึกขอมูลครบถวนและทันเวลา) ประจําป 2560 จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ
- ปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน ITA โดยไดคะแนนรอยละ 100
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็กในการประกวด NCD Clinic Plus Awards
ประจําปงบประมาณ 2561

