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ประวัติโรงพยาบาลสิงห์บรุ ีโดยสังเขป
โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่ถนนขุนสรรค์ ตาบลบางพุทรา อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มี
เนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ด้วยงบประมาณจากรัฐบาล มีเตียง
คนไข้ 10 เตียง ต่อมาได้รับความเมตตาจากพระธรรมมุนี ( หลวงพ่อแพ เขมังกโร ) ก่อสร้างอาคารมอบให้
โรงพยาบาลสิงห์บุรีจานวน 4 หลัง เป็นเงิน 250 ล้านบาท ปัจจุบันมีเตียงสามารถรองรับคนไข้ ถึง 310 เตียง
ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป (มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา) มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจานวน 789 คน รับผิดชอบในการดูแล
สุขภาพประชากรอาเภอเมืองสิงห์บุรี จานวนประชากร 57,976 คน และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัด
สิงห์บุรี ปัจจุบันมีแพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา เป็นผู้อานวยการ
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คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ปี 2563
1. คณะกรรมการอานวยการ
1. ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
2. รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
3. รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
4. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
5. รองผู้อานวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
6. รองผู้อานวยการด้านบริการปฐมภูมิ
7. รองผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี
1. นายวัชรินทร์
จันทร์เสม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
2. นายนิรันดร์
ชัยศรีสุขอาพร
รก.รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
3. นางโสน
เรืองมั่นคง
รก.รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
4. นายไวยวุฒิ
จันทร์เพ็ญ
รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
5. นายสมเจตน์
ฟุ้งพงษ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการแพทย์
6. นางลินจง
พันธ์ชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
7. นางสาวฐานิสรา
กนกการ
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
8. นายธรรมนูญ
มีศรเอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
9. นางสาวกชกร
ตันอารีย์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
10. นางสาววรรณชนก
เมืองทอง
นายแพทย์ชานาญการ
11. นายอภิชัย
วรภัทรชัย
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
12. นางสาวกันยารัตน์
รุ่งเรือง
หัวหน้างานกายภาพบาบัด
13. นางฐิตา
ภักดีศุภผล
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
14. นางศศิมา
บุญเลิศ
หัวหน้างานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
15. นางเพียรศรี
จันทร์พงษ์แก้ว
หัวหน้างานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
16. นางทองเปลว
ชมจันทร์
หัวหน้างานหอผู้ป่วยหนัก
17. นางสาวสนทนา
มีสกุลถาวร
หัวหน้างานหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 6
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ.
18. นางณิรดา
รวยอาจิณ
19. นางเบญญาภา
ปานเนียม
หัวหน้างานรักษาพยาบาลชุมชน
20. นางจีรวรรณ
บุญญฤทธิ์
หัวหน้างานส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค
21. นางผาสุก
มั่นคง
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22. นางสาวมัณฑนา
23. นายกฤษฎากร
24. นายธีรวัฒน์
25. นางสาวบวรลักษณ์
26. นายภูริต
27. นายธีรวัฒน์
28. นางสัมฤทธิ์
29. นางฉวี
30. นายวิทยา
31. นายนิรันดร์

ศรีรักษา
เจริญสุข
แก้วแสง
ดอกม่วง
นุชประภาเอี่ยม
แก้วแสง
ทาทอง
ศรีวิเชียร
ยอดเงิน
ชัยศรีสุขอาพร

32. นายวิโรจน์

มาเสนาะ

33. นายอริยวัตร

สันติพูนพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ทาหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานเวชระเบียน
หัวหน้างานสานักงานประกันสุขภาพ
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร/หัวหน้างาน
แผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

34. นายกิตติพิชญ์

อินวกูล

นักวิชาการสาธารณสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขาฯ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขาฯ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขาฯ
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ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลสิงห์บุรี
ตาราง 1 อัตรากาลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ปีงบประมาณ
ประเภท
2560
2561
2562
2559
1. ข้าราชการ
427
439
2. ลูกจ้างประจา
64
55
3. พนักงานราชการ
37
41
4. ลูกจ้างชั่วคราว
109
121
5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
135
128
รวม
772
784
ตาราง 2 อัตรากาลังบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ประเภท
1. แพทย์
1.1 รองแพทย์ ผู้บริหาร
1.2 อายุรกรรม
1.3 กุมารเวชกรรม
1.4 ศัลยกรรม
1.5 จักษุ
1.6 ศัลยกรรมกระดูก
1.7 สูติ-นรีเวชกรรม
1.8 รังสีแพทย์
1.9 โสต ศอ นาสิก
1.10 วิสัญญี
1.11 จิตแพทย์
1.12 เวชกรรมป้องกัน
1.13 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1.14 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1.15 แพทย์หมุนเวียน
1.16 แพทย์มาช่วยราชการ
1.17 แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต
- ลาศึกษาต่อ
1.18 แพทย์ตจวิทยา
1.19 แพทย์ยูโรวิทยา
รวม

435
52
46
125
123
781

427
45
47
54
177
750

2563
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

417
39
47
10
225
738(รายคาบ 42)
ด4242)

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2
5
3
2
2
4
3
2
1
2
1
1
3
10
2
1
12
56

2
6
3
2
2
4
4
3
2
2
1
3
3
1
10
2
1
11
62

1
3
3
3
2
4
4
3
2
2
2
3
2
1
7
3
1
12
1
1
60

2
3
3
4
3
4
3
3
2
2
2
3
2
1
8
1
1
16
1
1
65

2563
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

2
3
3
4
3
4
3
3
2
2
2
3
1
1
8
1
1
15
1
1
63

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี ประจาปี 2563

6
ตาราง 2 อัตรากาลังบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ต่อ)
ปีงบประมาณ
ประเภท
2. ทันตแพทย์
3. เภสัชกร
4. พยาบาล
4.1 พยาบาลวิชาชีพ
4.2 พยาบาลเทคนิค
4.3 วิสัญญีพยาบาล
4.4 พยาบาลจิตเวช
4.5 พยาบาลเวชกรรมสังคม
4.6 พยาบาลอาชีวอนามัย
รวม
5. เจ้าหน้าที่ห้องพยาธิวิทยา
5.1 นักเทคนิคการแพทย์/
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
5.2 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
รวม
6. นักรังสีแพทย์
7. นักกายภาพบาบัด
8. นักโภชนาการ
9. นักวิชาการสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น

2563

2559

2560

2561

2562

7
16

8
16

10
16

8
17

8
17(รายคาบ 1)

264
8
10
5
9
2
298

256
5
10
5
8
2
310

253
5
10
4
9
2
283

252
5
10
4
8
2
281

249
4
10
4
8
2
277

10

11

11

11

11

10

8

8

7

7

20
4
6
3
11
421

19
7
7
3
13
445

19
7
7
3
13
418

18
6
7
3
14
419

(ต.ค.62-ธ.ค.62)

18
6
6(รายคาบ 2)
3
13(รายคาบ 1)
411
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ข้อมูลการให้บริการ

ข้อมูลการให้บริการ
ข้อมูลการให้บริการเปรียบเทียบ 3 ปี
รายการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

จานวนผู้รับบริการรายใหม่

(คน)

72,049

72,620

70,154

8,640

จานวนผู้รับบริการทั้งหมด

(ราย)

332,800

345,118

331,804

82,190

จานวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน

(ราย)

1,164

1,207

1160

1,150

จานวนผู้ป่วยนอก

(ราย)

319,936

326,720

317,478

79,007

จานวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน

(ราย)

1,119

1,142

1,110

1,105

จานวนเตียง

(เตียง)

310

282

282

282

จานวนผู้ป่วยใน

(คน)

25,926

26,101

23,721

6,173

จานวนวันอยู่โรงพยาบาล

(วัน)

84,814

83,441

77,457

19,960

จานวนผู้ป่วยจาหน่าย

(ราย)

17,393

17,379

16,591

4,272

จานวนวันผู้ป่วยจาหน่าย

(วัน)

82,417

83,349

77,406

19,680

จานวนเตียงผู้ป่วยต่อแพทย์1 คน

(เตียง)

8

5

7

7

จานวนผู้ป่วยต่อแพทย์ 1 คน

(ราย)

701

555

608

518

(ร้อยละ)

74.96

81.07

75.25

77.57

อัตราหมุนเวียนการใช้เตียง

(คน/ตียง)

56

62

58

15

จานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน
จานวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่
โรงพยาบาล
จานวนผู้ป่วยถึงแก่กรรม

(ราย)

232

229

212

219

(วัน)

5

5

5

5

(ราย)

668

550

534

153

(ร้อยละ)

3.84

3.16

3.22

3.58

อัตราการครองเตียง

อัตราผู้ป่วยตาย
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ข้อมูลบริการ
ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ห้องผ่าตัด
จานวนเตียง ICU

20

ห้อง

6

ห้อง

17

เตียง

จานวนเตียงโรงพยาบาลสิงห์บุรี 282 เตียง
ลาดับ
ลาดับ
เตียงสามัญ
จานวน
เตียงพิเศษ
จานวน
ที่
ที่
1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
16
1 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 3
12
2 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
30
2 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 4
8
3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
28
3 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5
14
4 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
27
4 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 6
12
5 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
24
5 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 7
12
6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง 24
6 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 8
12
7 หอผู้ป่วยสูติกรรม
16
7 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 9
11
8 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 4
4
8 หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 90 ปี
14
9 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง
8
10 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
4
11 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
4
12 หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
2
รวม
169
รวม
113
รวมทั้งสิ้น 282 เตียง
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สถิติการบริการผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบ 3 ปี
ประเภท
ศัลยกรรม
ศัลยกรรมกระดูก
กุมารเวชกรรม
ตา
หู คอ จมูก
อายุรกรรม
สูติกรรม
นรีเวชกรรม
ทันตกรรม
จิตเวช

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

43,938
62,110
13,641
12,820
7,477
126,031
1,019
6,618
25,946
9,716

47,578
54,075
13,451
12,217
8,328
128,782
1,066
6,944
28,432
10,987

46,803
32,443
12,040
11,370
8,222
130,047
977
6,869
23,801
13,335

11,918
7,352
3,392
3,049
1,943
32,515
362
1,606
4,303
3,024

สถิติการบริการผู้ป่วยใน เปรียบเทียบ 3 ปี
ประเภท
ศัลยกรรม
ศัลยกรรมกระดูก
กุมารเวชกรรม
ตา
หู คอ จมูก
อายุรกรรม
สูติกรรม
นรีเวชกรรม
จิตเวช

(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

4,443
1,095
4,963
1,215
280
11,207
1,739
801
108

4,606
912
5,221
985
163
11,570
1,855
789
166

4,676
979
4,296
1,003
202
10,446
1,403
716
262

1,140
212
1,181
278
33
2,760
362
207
83
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สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560 – 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
กิจกรรม
ผ่าตัดใหญ่
ผ่าตัดเล็ก
คลอดปกติ
คลอด
ทัผิดนปกติ
ตกรรม
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

3,995
1,643
497
508
25,946
7,988
21,144

3,932
1,709
541
629
28,432
8,532
20,521

4,507
1,735
509
609
23,801
9,498
16,668

1,153
437
107
169
4,303
3,140
4,245

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอกปี 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรค
HT
DM
CKD
Common cold
DLP
BPH
Dyspepsia
Dizziness
HIV
Allergic rhinitis

จานวน(ครั้ง)
4,843
3,097
2,031
1,856
1,358
1,020
963
861
850
791
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อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ปี 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
โรค
Senile cataract
AGE
Pneumonia
Heart failure
Bronchitis
Gastritis
CKD
UTI
DM
Appendicitis

จานวน
232
200
150
135
102
74
73
70
56
53

อันดับ
1
2
3
4
4
6
7
7
9
9

10 อันดับโรค ผู้ป่วยเสียชีวิต ปี 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
โรค
Pneumonia
Intracerebral hemorrhage
Heart failure
Sepsis
Aspiration pneumonia
CA lung
CKD
Subarachnoid hemorrhage
CA liver
Intracranial Hemorrhage

จานวน
20
12
11
6
6
5
4
4
3
3
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อันดับ
1
2
3
3
5
6
6
6
9
9

10 อันดับโรค สาเหตุผู้ป่วยเสียชีวิต ปี 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
โรค
Pneumonia
CHF
CKD
Sepsis
CA lung
UTI
Subarachnoid hemorrhage
Intracerebral hemorrhage
IHD
UGIB

ยอดผู้ป่วยมะเร็ง ปี 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
1. CA colon
2. CA lung
3. CA rectum
4. CA liver
5. CA breast
จานวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด
112

19
15
13
12
7
ราย

จานวน
29
8
7
7
6
5
5
5
4
4

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 อันดับ สาเหตุการป่วยแยกตามกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก ปี 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
โรค
จานวน
Disease of the circulatory system
14,611
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
13,851
Disease of the digestive system
8,233
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
7,880
Diseases of the genitourinary system
7,019
Disease of the respiratory system
5,901
Mental and behivioural disorders
4,016
Certain infectious and parasitic diseases
3,728
Diseases of the eye and adnexa
2,242
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
1,911

10 อันดับ สาเหตุการป่วยแยกตามกลุ่มโรคผู้ป่วยใน ปี 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
อันดับ
สาเหตุการป่วย(แยกตามกลุ่มโรค)
จานวน(ราย)
1 Other endocrine, nutritional and metabolic diseases
1,500
2 Hypertensive diseases
1,018
3 Diseases of the blood and blood forming organs
689
4 Diabetes mellitus
572
5 Diseases of the eye and ednexa
500
6 Other diseases of the digestive system
420
7 Other heart diseases
392
8 Chronic renal failure
344
9 Complication of pregnancy
317
10 Other infections diseases
262
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สถานการณ์เงินโรงพยาบาลสิงห์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
เงินบารุง-ยอดยกมาจากเดือนกันยายน 2562
133,661,310.11 บาท
รายรับ (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค.62)
99,812,543.02
รายจ่าย (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค.62)
92,708,865.7
(7,103,677.25) บาท
เงินบารุงคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.62
140,764,987.36 บาท
ลูกหนี้คงเหลือ – สุทธิ
108,279,866.52 บาท
วัสดุคงคลัง
22,729,661.05 บาท
หนี้สินผูกพัน
45,740,101.07 บาท
ดัชนีชี้วัดทางการเงิน
Current Ratio
=
5.76
Quick Ratio
=
5.26
Cash Ratio
=
2.89
I/E (รายรับต่อรายจ่าย) =
1.05
ทุนหมุนเวียนสุทธิ
=
217,637,648.24 บาท

สถานการณ์เงินโรงพยาบาลสิงห์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
เงินบารุง
เงินฝากคลัง
เงินประกันสังคม
เงินบริจาค
รวมทั้งสิ้น

41,584,539.68 บาท
11,600,216.09 บาท
24,363,287.75 บาท
63,216,943.84 บาท
140,764,987.36 บาท
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ประเด็น
โครงสร้าง
(Structure)

กลยุทธ์
(Strategy)
บุคลากร
(Staff)

รูปแบบการ
บริหาร
(Style)

การวิเคราะห์องค์กรโดยหลักSWOT Analysisโรงพยาบาลสิงห์บุรี (ปี 2563)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดย McKinsey 7s Framwork Analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
S:strength (จุดแข็ง)
W:weakness (จุดอ่อน)
S1. โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
S2. มีการนา FTE มาใช้เพื่อให้มีการจัดอัตรากาลังที่
เหมาะสมช่วยลดงบประมาณรายจ่าย
S3.มีโครงสร้างของ คกก.ต่างๆที่เชื่อมโยงกับองค์กร
ภายนอก เช่น เทศบาล อบต. อบจ. สสจ.
S4. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
S5.กลยุทธ์มีความชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติและ
สามารถนาไปติดตามประเมินผลได้
S6. แพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาตามเกณฑ์รพ.ทุติย W1. อายุเฉลี่ยบุคลากรบางสาขาสูง
ภูมิระดับสูงมีแพทย์โรคไต,แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, (พยาบาล)ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ, จิตแพทย์, แพทย์ ในการเข้าเวร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ผิวหนัง เพื่อจัดบริการให้
ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
S7. พยาบาลเฉพาะทางมีครบทุกสาขาหลักตามเกณฑ์ W2. ปัญหาสุขภาพของบุคลากรไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามศักยภาพ
S8. มีนักจิตวิทยาทางานร่วมกันกับจิตแพทย์ครบทีม W3. สวัสดิการที่ให้กับบุคลากร ที่จอด
รถเพียงพอแต่ไม่มีหลังคา ไม่มีสถานที่ให้
เจ้าหน้าที่พักผ่อนในช่วงพักกลางวัน
S9. มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยเพียงพอกับบุคลากร
S10. บุคลากรของรพ.มีการตรวจสุขภาพประจาปีตาม
เกณฑ์
S11. มีการแก้ไขปัญหา Happy money /นา
Happinometer มาใช้แก้ปัญหาบุคลากร
S12. มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสูงถึง 98-99%
S13. มีระบบโลจิสติกส์และคลังพัสดุ เพื่อช่วยให้
สามารถบริหารการจัดการพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S14. มีระบบ MMIS ควบคุมระบบคลังยาทาให้ดูแลส
ต๊อกได้แม่นยา ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
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ประเด็น
ระบบ
(System)

S:strength (จุดแข็ง)
S15. เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยและมีความ
เพียงพอ
S16. โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการรับรองคุณภาพ(Re- Accreditation) ครั้ง
ที3่
S17. ระบบการดูแล NCD ระบบ Fast tract
เข้มแข็งและดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ายภาค
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง เป็นอีกทางเลือก
ในการรักษาแบบใหม่ให้กับผู้รับบริการและมีการ
ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ลงสู่
ชุมชน
S18. ความมั่นคงทางด้านการเงิน สามารถบริหาร
การเงินในการจัดบริการและสร้างขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากร
S19. อาคารสถานที่สวยงาม สะอาดปลอดภัยผ่าน
เกณฑ์ประเมิน Green & Clean hospitalระดับดี
มากplus ทาให้สามารถจัดบริการให้ผู้ป่วยได้ดีขึ้น
S20. มีระบบบริการแพทย์แผนไทยที่ทันสมัย พร้อม
บริการทาให้เพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล
S21. มีระบบการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
น้าประปาเพื่อลดค่าสาธารณูปโภค
S22. มีระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการ
นาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ ทาให้
ลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย
S23. มีเทคโนโลยีสารสนเทศระบบต่างๆ เช่น ระบบ
การลาออนไลน์ การส่งซ่อม การจองห้องประชุม
ฯลฯ
S24. มีระบบ Smart Hospital ทาให้การบริการมี
ความรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ
S25.มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
จานวน 4 คลินิก (ผิวหนัง,จิตเวช,ศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ, ทันตกรรม)
S26.ระบบการจัดการห้องพิเศษที่มีประสิทธิภาพทา
ให้เพิ่มรายได้ให้กับรพ.

W:weakness (จุดอ่อน)
W4. บุคลากรแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ น้อย
W5. ระบบการขนส่งกลางยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบ
W6. อุปกรณ์ทั่วไปงานซ่อมบารุงทั่วไป
ใช้เวลานานมาก

W7. อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมี
อายุการใช้งานมากและการส่งซ่อมใช้
เวลานาน
W8. ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าส่อง
สว่างทางเดิน,กล้องวงจรปิด) ในเขต
บ้านพักยังไม่เพียงพอ
W9. การบริหารจัดการขยะภายใน
บริเวณรพ.และเขตบ้านพักยังเป็นปัญหา
(การคัดแยก, ความเพียงพอของถังขยะ)
W10.ระบบการบริหารจัดการที่จอดรถ
สาหรับผู้รับบริการยังไม่เพียงพอ
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ประเด็น
S:strength (จุดแข็ง)
ค่านิยม
S27. (service mind) 1 วัด 1 โรงพยาบาล มี
(Share Value) โครงการตรวจสุขภาพพระ

ทักษะการ
บริหาร
(Skill)

W:weakness (จุดอ่อน)

S28. (Innovation) มีการนาเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ ทาให้ลดระยะเวลาและ
ลดค่าใช้จ่าย เช่น ระบบการลาออนไลน์ การส่งซ่อม
การจองห้องประชุมฯลฯ
S29. (Network) การทาเครือข่ายลงสู่ชุมชน มีการ
คลอดที่รพ.ทั่วไป /แพทย์แผนไทย/การดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง (Palliative care)
S30 (Governance) ระบบธรรมาภิบาลมีความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการด้านจัดซื้อยา พัสดุ และ
การเงินการคลัง
S31. แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัช/พยาบาลและ
W11. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
บุคลากรฯลฯ มีทักษะและมีประสบการณ์การทางาน สูงแต่ขาดช่องทางการใช้ศักยภาพในการ
สูง
ปฏิบัติงานทีเ่ อื้อต่อองค์กร
W12. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้
S32 มีโครงการสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่อง IT
ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
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ประเด็น
นโยบายการเมือง
การปกครอง
(Political)

เศรษฐกิจ
(Economic)

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ PEST HEP Model
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร
O:Opportunity (โอกาส)
T:Threats (อุปสรรค)
O1. มีนโยบาย service Plan ทาให้การดาเนินงาน
T1 นโยบายของสปสช.ในการจัดสรร
ดูแลผู้ป่วยมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น มีการช่วยเหลือกันใน เงินทาให้ส่งผลกระทบต่อภาวะ
เครือข่ายโดยเฉพาะการรับส่งต่อผู้ป่วยดีขึ้น
การเงินของรพ.
O2. นโยบายรมต. ทาให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
T2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปรับ
สปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขมีความชัดเจนขึ้น
นโยบายการบริหารงาน ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน
O3. นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นของคสช. มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง
O4. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เป็นช่องทางให้
ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนทาให้ รพ.
สามารถไกล่เกลี่ย/จัดการปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นได้
O5. การมีระบบนโยบาย Primary care Cluster ทา
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น โดยสามารถเข้าถึงการ
บริการได้สะดวก ลดความแออัดจากการเข้ารับการ
บริการในรพ. (PCC)
O6. ร่างกรอบความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก มี
เป้าหมายให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง ดารง
ชีวิตประจาวันได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กไทย
แข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย ใฝ่ความรู้
O7.นโยบายใช้บัตรประชาชนใบเดียว ทาให้ผู้ป่วย
เข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น
O8.ความร่วมมือของอปท./อบต/นโยบายงานเอกชน
ในการร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่
O9.ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีทาให้ผู้รับบริการที่เคยใช้
บริการของเอกชนมาใช้บริการที่รพ.มากขึ้น

T3 เศรษฐกิจไม่ดีทาให้ประชากรมี
รายได้ลดลง
T4 การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
บางส่วนได้ไม่ครบถ้วน
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ประเด็น
สังคม/วัฒนธรรม
(Socio culture)

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
(Technology)

Health

Environment
People

O:Opportunity (โอกาส)
O10. โรงพยาบาลผ่านการประเมินคุณภาพจากองค์กร
ภายนอก HA QSCประกันสังคมในดวงใจทาให้เป็นที่
ไว้วางใจของผู้รับบริการ
O11. โครงการ MIOทาให้เกิดผลดีโดยเจ้าหน้าที่มีสติ
ในการทางานและผู้ป่วยลดความว้าวุ่นใจขณะรับ
บริการ
O12. สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ ชอบทาบุญ
บริจาค ทาให้รพ.มีรายรับจากเงินบริจาคเพิ่มขึ้น
O13. เทคโนโลยี/สารสนเทศ ที่ทันสมัยทาให้มีโอกาส
พัฒนาระบบเพื่อดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น เช่น นโยบาย
Smart Hospital, OR code ยา, รพ.โลจิสติก, ระบบ
นัดออนไลน์เป็นต้น

T:Threats (อุปสรรค)
T5 ประชาชนไม่เคารพกฎจราจร
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
T6 สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้ต้อง
เตรียมการดูแลในอนาคต

T7 การร้องเรียนทางสื่อโซเชียล
เข้าถึงได้ง่ายทาให้เสียภาพลักษณ์

T8 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
O14.ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพตนเอง T9 มีโรคเรื้อรังมากส่งผลให้มีภาระใน
เรื่องค่าใช้จ่าย
O15. เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทาให้เป็นแกนนา T10 อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก
ด้านสุขภาพในชุมชน
เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง3 ปี
O16. มี อสม. อสค. Care giver ดูแลสุขภาพ
ประชาชน/ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
O17. การคมนาคมสะดวกเข้าถึงบริการได้ง่าย
T11 อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก
เพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับค่ามัธย
ฐาน ย้อนหลัง 3 ปี
O18. ประชาชนที่มีสิทธิเบิกได้มารับบริการเพิ่มขึ้น
T12 เรื่องร้องเรียนการให้บริการ
O19. ความครอบคลุมของสิทธิพื้นฐานของประชากร
ทาให้รพ.ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายกรณีไม่มีสิทธิ์
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Strength
S1. โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
S2. มีการนา FTE มาใช้เพื่อให้มีการจัดอัตรากาลังที่เหมาะสมช่วยลดงบประมาณรายจ่าย
S3.มีโครงสร้างของ คกก.ต่างๆที่เชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก เช่น เทศบาล อบต. อบจ. สสจ.
S4. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
S5.กลยุทธ์มีความชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติและสามารถนาไปติดตามประเมินผลได้
S6. แพทย์ เฉพาะทางครบทุ ก สาขาตามเกณฑ์ รพ.ทุ ติ ย ภู มิ ระดั บ สู ง มี แ พทย์ โรคไต,แพทย์ เวชศาสตร์ฉุ ก เฉิ น ,
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ, จิตแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ผิวหนัง เพื่อจัดบริการให้ผู้ป่วย
ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
S7. พยาบาลเฉพาะทางมีครบทุกสาขาหลักตามเกณฑ์
S8. มีนักจิตวิทยาทางานร่วมกันกับจิตแพทย์ครบทีม
S9. มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยเพียงพอกับบุคลากร
S10. บุคลากรของรพ.มีการตรวจสุขภาพประจาปีตามเกณฑ์
S11. มีการแก้ไขปัญหา Happy money /นา Happinometer มาใช้แก้ปัญหาบุคลากร
S12. มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสูงถึง 98-99%
S13. มีระบบโลจิสติกส์และคลังพัสดุ เพื่อช่วยให้สามารถบริหารการจัดการพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S14. มีระบบ MMIS ควบคุมระบบคลังยาทาให้ดูแลสต๊อกได้แม่นยา ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
S15. เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยและมีความเพียงพอ
S16. โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรับรองคุณภาพ(Re- Accreditation) ครั้งที่ 3
S17. ระบบการดูแล NCD ระบบ Fast tract เข้มแข็งและดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ายภาคการทางานอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพซึ่ ง เป็ น อี กทางเลื อกในการรักษาแบบใหม่ ให้ กับ ผู้ รับ บริการและมี การดู แลแบบประคับ ประคอง
(Palliative care) ลงสู่ชุมชน
S18. ความมั่นคงทางด้านการเงิน สามารถบริหารการเงินในการจัดบริการและสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากร
S19. อาคารสถานที่สวยงาม สะอาดปลอดภัยผ่านเกณฑ์ประเมิน Green & Clean hospitalระดับดีมาก plus ทา
ให้สามารถจัดบริการให้ผู้ป่วยได้ดีขึ้น
s20. มีระบบบริการแพทย์แผนไทยที่ทันสมัย พร้อมบริการทาให้เพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล
S21. มีระบบการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้าประปาเพื่อลดค่าสาธารณูปโภค
S22. มีระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการนาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ ทาให้ลดระยะเวลา
และลดค่าใช้จ่าย
S23. มีเทคโนโลยีสารสนเทศระบบต่างๆ เช่น ระบบการลาออนไลน์ การส่งซ่อม การจองห้องประชุมฯลฯ
S24. มีระบบ Smart Hospital ทาให้การบริการมีความรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ
S25.มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จานวน 4 คลินิก (ผิวหนัง,จิตเวช,ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ, ทัน
ตกรรม)
S26.ระบบการจัดการห้องพิเศษที่มีประสิทธิภาพทาให้เพิ่มรายได้ให้กับรพ.
S27. (service mind) 1 วัด 1 โรงพยาบาล มีโครงการตรวจสุขภาพพระ
S28. (Innovation) มีการนาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ ทาให้ลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย เช่น
ระบบการลาออนไลน์ การส่งซ่อม การจองห้องประชุมฯลฯ
S29. (Network) การท าเครื อข่ า ยลงสู่ ชุ ม ชน มี ก ารคลอดที่ รพ.ทั่ ว ไป /แพทย์ แ ผนไทย/การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ
ประคับประคอง (Palliative care)
S30 (Governance) ระบบธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านจัดซื้อยา พัสดุ และการเงินการ
คลัง
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S31. แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัช/พยาบาลและบุคลากรฯลฯ มีทักษะและมีประสบการณ์การทางานสูง
S32 มีโครงการสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

Weakness
W1. อายุเฉลี่ยบุคลากรบางสาขาสูง(พยาบาล)ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในการเข้าเวร
W2. ปัญหาสุขภาพของบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามศักยภาพ
W3. สวัสดิการที่ให้กับบุคลากร ที่จอดรถเพียงพอแต่ไม่มีหลังคา ไม่มีสถานที่ให้เจ้าหน้าที่พักผ่อนในช่วงพัก
กลางวัน
W4. บุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ น้อย
W5. ระบบการขนส่งกลางยังไม่ครอบคลุมทุกระบบ
W6. อุปกรณ์ทั่วไปงานซ่อมบารุงทั่วไปใช้เวลานานมาก
W7. อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีอายุการใช้งานมากและการส่งซ่อมใช้เวลานาน
W8. ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน,กล้องวงจรปิด) ในเขตบ้านพักยังไม่เพียงพอ
W9. การบริหารจัดการขยะภายในบริเวณรพ.และเขตบ้านพักยังเป็นปัญหา (การคัดแยก, ความเพียงพอของ
ถังขยะ)
w10.ระบบการบริหารจัดการที่จอดรถสาหรับผู้รับบริการยังไม่เพียงพอ
W11. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูงแต่ขาดช่องทางการใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อองค์กร
W12. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้เรื่อง IT
Opportunity
O1. มีนโยบาย service Plan ทาให้การดาเนินงานดูแลผู้ป่วยมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น มีการช่วยเหลือกันใน
เครือข่ายโดยเฉพาะการรับส่งต่อผู้ป่วยดีขึ้น
O2. นโยบายรมต. ทาให้เกิดการบูรณาการระหว่างสปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขมีความชัดเจนขึ้น
O3. นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นของคสช. มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง
O4. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เป็นช่องทางให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนทาให้ รพ.
สามารถไกล่เกลี่ย/จัดการปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นได้
O5. การมีระบบนโยบาย Primary care Cluster ทาให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น โดยสามารถเข้าถึงการ
บริการได้สะดวก ลดความแออัดจากการเข้ารับการบริการในรพ. (PCC)
O6. ร่างกรอบความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง ดารงชีวิตประจาวัน
ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กไทยแข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย ใฝ่ความรู้
O7.นโยบายใช้บัตรประชาชนใบเดียว ทาให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น
O8.ความร่วมมือของอปท./อบต/นโยบายงานเอกชน ในการร่วมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่
O9.ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีทาให้ผู้รับบริการที่เคยใช้บริการของเอกชนมาใช้บริการที่รพ.มากขึ้น
O10. โรงพยาบาลผ่านการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก HA QSCประกันสังคมในดวงใจทาให้เป็นที่
ไว้วางใจของผู้รับบริการ
O11. โครงการ MIOทาให้เกิดผลดีโดยเจ้าหน้าที่มีสติในการทางานและผู้ป่วยลดความว้าวุ่นใจขณะรับบริการ
O12. สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ ชอบทาบุญ บริจาค ทาให้รพ.มีรายรับจากเงินบริจาคเพิ่มขึ้น
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O13. เทคโนโลยี/สารสนเทศ ที่ทันสมัยทาให้มีโอกาสพัฒนาระบบเพื่อดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น เช่น นโยบาย
Smart Hospital, OR code ยา, รพ.โลจิสติก, ระบบนัดออนไลน์เป็นต้น
O14.ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพตนเอง
O15. เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทาให้เป็นแกนนาด้านสุขภาพในชุมชน
O16. มี อสม. อสค. Care giver ดูแลสุขภาพประชาชน/ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
O17. การคมนาคมสะดวกเข้าถึงบริการได้ง่าย
O18. ประชาชนที่มีสิทธิเบิกได้มารับบริการเพิ่มขึ้น
O19. ความครอบคลุมของสิทธิพื้นฐานของประชากรทาให้รพ.ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายกรณีไม่มีสิทธิ์
Threat
T1 นโยบายของสปสช.ในการจัดสรรเงินทาให้ส่งผลกระทบต่อภาวะการเงินของรพ.
T2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปรับนโยบายการบริหารงาน ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
"T3 เศรษฐกิจไม่ดีทาให้ประชากรมีรายได้ลดลง
T4 การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้บางส่วนได้ไม่ครบถ้วน
T5 ประชาชนไม่เคารพกฎจราจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
T6 สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้ต้องเตรียมการดูแลในอนาคต
T7 การร้องเรียนทางสื่อโซเชียลเข้าถึงได้ง่ายทาให้เสียภาพลักษณ์
T8 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
T9 มีโรคเรื้อรังมากส่งผลให้มีภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย
T10 อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง3 ปี
T11 ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของประชาชน
T12 ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดความแออัด การรอคอยนาน เกิดความไม่พึงพอใจ
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หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ทั้งปัจจัยภายใน (IFAS) และปัจจัยภายนอก (EFAS)ของหน่วยงานแล้ว
พบค่าคะแนน ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
เท่ากับ
3.63
จุดอ่อน (Weaknesses) เท่ากับ
3.40
โอกาส (Opportunities) เท่ากับ
3.56
ภาวะคุกคาม (Threats) เท่ากับ
3.53
จากนั้นนาผลคะแนนมาวิเคราะห์ด้วยกราฟ ผลการวิเคราะห์พบว่าส่ วนใหญ่ ตกอยู่ในช่วง จุดแข็ง
และโอกาส จึงได้นามากาหนดเป็นกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังนี้
3.4 การวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร และการกาหนดกลยุทธ์
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ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสิงห์บุรี
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ปี 2563
วิสัยทัศน์
เป็นSmart hospital ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
พันธกิจ
ให้บริการ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพที่มีคุณภาพแบบงมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
1.
2.
3.
4.

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเป็นเลิศ
ด้านบริการเป็นเลิศ
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร
SING
1. Service Mind (บริการด้วยใจ)
2. Innovation (นวัตกรรม)
3. Network (เครือข่าย)
4. Governance (ธรรมาภิบาล)
เข็มมุ่ง
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ทั้งองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (PP&P Excellence)
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าประสงค์
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัยให้มีภาวะแทรกซ้อนป้องกันได้
และมีความพึงพอใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
เป้าประสงค์
5. เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจมีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี มีการนา
นวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governace Excellence)
เป้าประสงค์
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและรพ.คุณธรรม
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ
(PP&P Excellence)

เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และ
มีพฤติกรรมสุขภาพ
ทึ่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการดูแลด้วยหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว

ตัวชี้วัด

แผนงานโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี

1. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก

ร้อยละ 85

-

มีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของตาบลมีระบบการ

กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก

ร้อยละ 100

414,500

เวชกรรมสังคม

(Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์

กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

3. ผู้สูงอายุมีความรู้และพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์

3. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก

ร้อยละ 60

39,500

สุขศึกษา

4. ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มเสี่ยง DM/HT
- DM
- HT

4. แผนงานการป้องกันควบคุมโรคและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

5. ร้อยละของประชาชนในเขต
รับผิดชอบได้รับการบริการสุขภาพ
ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

5. แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

เวชกรรมสังคม
(สิริพร วิจารณ์ปรีชา)

กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
125,140

เวชกรรมสังคม

ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 40

-

เวชกรรมสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง
6. ร้อยละโรคหลอดเลือดสมองตีบ
ด้านบริการเป็นเลิศ
บริการและได้รับการดูแล ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
(Service Excellence) รักษาอย่างมีคุณภาพ

แผนงานโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

6. แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคหัวใจ (Service Plan)

ร้อยละ 7

7. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI

7. แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

≥ ร้อยละ 80

ได้รับการรักษาเปิดเส้นเลือดภายใน
เวลาที่กาหนด

สาขาโรคหัวใจ (Service Plan)

8. อัตราตายในผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
Community - acquired

8. แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาอายุรกรรม (Service Plan)

9. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลาไส้
9. โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยมะเร็ง
ใหญ่และทวารหนักได้รับการรักษา
ลาไส้ใหญ่และทวารหนักมะเร็งเต้านม
ภายในเวลาที่กาหนด
- ผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์
- เคมีบาบัดภายใน 6 สัปดาห์
- ฉายแสงภายใน 6 สัปดาห์
10. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รบั
การรักษาภายในเวลาที่กาหนด
- ผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
-

คกก.Service Plan
สาขาโรคหลอดเลือด
สมอง
- คกก.Service Plan
สาขาโรคหัวใจ

≤ ร้อยละ 30

-

คกก.Service Plan
สาขาอายุรกรรม

-

คกก.Service Plan
สาขามะเร็ง

-

คกก.Service Plan
สาขามะเร็ง

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี ประจาปี 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงานโครงการ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563
- เคมีบาบัดภายใน 6 สัปดาห์
- ฉายแสงภายใน 6 สัปดาห์

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

11.อัตราการเสียชีวิตวิกฤตฉุกเฉิน
(triage level 1)ภายใน 24 ชั่วโมง

10. พัฒนาระบบการดูแลรักษาทีป่ ลอดภัย ไม่มี
ภาวะ
แทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และมีความพึงพอใจ

12. อัตราสาเร็จของการรักษาวัณ
โรคปอดรายใหม่

11. แผนงานการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ 13. อุบัติการณ์ความเสีย่ งรุนแรง
ด้านบริการเป็นเลิศ ดูแลรักษาที่ปลอดภัย
ระดับ (G/H/I)
(Service Excellence) ให้มีภาวะแทรกซ้อน
ระดับ G
ป้องกันได้ และมีความ
ระดับ H
พึงพอใจ
ระดับ I
14. อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยาที่มีผลกระทบรุนแรงระดับ
E ขึ้นไป

12. พัฒนาระบบการดูแลรักษาทีป่ ลอดภัย
ไม่มภี าวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
และมีความพึงพอใจ

13. เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา

<ร้อยละ 12

45,000

คกก.Service Plan
สาขาอุบัติเหตุฯ

ร้อยละ 85

150,000

เวชกรรมสังคม

-

คกก.ความเสี่ยง

99,100

คกก.เภสัชกรรม

≤ 3 ครั้ง
≤ 3 ครั้ง
≤ 3 ครั้ง
≤ 5 ครั้ง

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี ประจาปี 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
15. อัตราการติดเชื้อใน รพ.
VAP
CAUTI

14. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล

16. อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
OPD
IPD
17. จานวนข้อร้องเรียน
พฤติกรรมบริการที่มคี วามรุนแรง
ระดับ 3 ขึ้นไป

15. โครงการ Smart OPD

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 5. เพื่อให้บุคลากรมีความ 18. ร้อยละบุคลากรผ่าน
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ พึงพอใจมีความรู้ทักษะ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
(People Excellence) ด้านเทคโนโลยี มีการ
นานวัตกรรมมารใช้ให้
เกิดประโยชน์ในหน่วย
งาน

แผนงานโครงการ

19. ร้อยละหน่วยงานมีและใช้
นวัตกรรมและงานวิจยั ในการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

15,000

คกก.IC

460,000

กลุ่มการพยาบาล

50,000

กลุ่มการพยาบาล

≤ 3 : 1000
≤ 2 : 1000

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
≤ 12 ครั้ง

16. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

ร้อยละ50

-

17. โครงการพัฒนาทักษะการทา R2R/วิจัย

ร้อยละ 80

180,000

กลุ่มภารกิจพรส.
(งานพัฒนาบุคลากร/
ศูนย์คอมฯ
/การเจ้าหน้าที่)

พัฒนา และใช้ปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี ประจาปี 2563

คกก.R2R

30

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล

6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความโปร่งในการ
บริหารงานโดยยึด

(Governance
Excellence)

หลักธรรมาภิบาลและ
รพ.คุณธรรม

ตัวชี้วัด

แผนงานโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

20. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร
21. ร้อยละหน่วยงานที่นา
อัตลักษณ์คา่ นิยมองค์กร
รพ.คุณธรรมนาสู่การปฏิบัติ

18. โครงการ Happy 8 และการจัดสวัสดิการให้
เจ้าหน้าที่
19. โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี

≥ร้อยละ70

22. คะแนนการประเมิน ITA

20. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ

ร้อยละ 100

23. รพ.ผ่านเกณฑ์การใช้อย่าง
สมเหตุสมผล (RDU)

21. พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างเหมาะสม RDU
(Rational Drug Use)

24. รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน
GREEN&CLEAN Hospital

22. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในการ
ดูแลผูป้ ่วย สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital รพ.สิงห์บุรี

25. สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย
I/E ratio

23. เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
- คกก.Happy 8คกก.
สวัสดิการ
คกก.คุณธรรม

ร้อยละ100

14,000

บริหารทั่วไป

ขั้นที่ 2

-

เภสัชกรรม

ระดับดีมาก
PLUS

-

บริหารทั่วไป

>1

-

การเงิน

รวมเป็นเงิน

1,592,240

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี ประจาปี 2563

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และมีพฤติกรรมสุขภาพทึ่ถูกต้อง
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
1. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 85
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/
1. สารวจและจัดทาทะเบียนเด็ก 0-5 ปีในพื้นที่ในชุมชน
/ / / / / / / / / / / /
ร้อยละ 100
2. เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5 ปีในพื้นที่ในชุมชน
โดยใช้คู่มือ DSPM ตั้งแต่เยี่ยมหลังคลอด
/ / / / / / / / / / / /
3. คัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มอายุ 9 เดือน,18 เดือน,30
ร้อยละ90
เดือน,42 เดือน, 60 เดือน ทุกคนในชุมชนที่รับผิดชอบ
4 .กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า
ร้อยละ90
/ / / / / / / / / / / /
โดยใช้คู่มือDSPMและประเมินซ้าภายใน 1 เดือน
/ / / / / / / / / / / /
ร้อยละ 60
5.ส่งต่อเด็กที่ประเมินซ้าแล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้าให้
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้
เครื่องมือTEDA4I

รวมเป็นเงิน
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-

ผู้รับผิดชอบ
สิริพร วิจารณ์ปรีชา

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และมีพฤติกรรมสุขภาพทึ่ถูกต้อง
เป้าประสงค์
แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของตาบลมีระบบการ (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 100
งบประมาณ
414,500 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. สารวจ และประเมินการทากิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุโดย
ร้อยละ 60
0
วรรณอุษา รัตนสิทธิ์
ใช้แบบประเมินคัดกรองความสามารถในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล สรุปข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่มีคะแนนประเมิน เอดีแอล เท่ากับหรือน้อยกว่า 11
โดยจาแนกเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการ
2. สรุปข้อมูลผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน เอดีแอล เท่ากับหรือ
ร้อยละ 100
0
วรรณอุษา รัตนสิทธิ์
น้อยกว่า 11 โดยจาแนกเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการ
3. จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ(โครงการชมรมดีวิถีบ้าน)
ร้อยละ 100
50,200
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ได้รับความรู้การดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
4. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้าน
ร้อยละ 100
204,300 เบญญาภา ปานเนียม
สาธารณสุข (Care Manager : CM) และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (Care Giver) จัดทาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) และบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม LTC กรมอนามัย
5. มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ผ่าน
ร้อยละ 100
0
พจนีย์ ธนัครสมบัติ
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แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และมีพฤติกรรมสุขภาพทึ่ถูกต้อง
เป้าประสงค์
แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของตาบลมีระบบการ (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 100
งบประมาณ
414,500 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โปรแกรม Smart COC ติดตามเยี่ยมบ้านโดยบุคลากร
สาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ
6. มีการส่งเสริมป้องกันทันตกรรม โดยการตรวจสุขภาพ
ร้อยละ 100
0
ช่องปากกับผู้ป่วยในชุมชน
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน อย่างน้อย 1 ครั้ง
160,000
ชุมชน จัดทารายงานเสนอ care planและสรุปผลการดาเนินงาน
ต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รวมเป็นเงิน 414,500
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ผู้รับผิดชอบ

งานทันตกรรม
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
เวชกรรมสังคม

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และมีพฤติกรรมสุขภาพทึ่ถูกต้อง
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
3. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
ตัวชี้วัด
3. ผู้สูงอายุมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 60
งบประมาณ
39,500 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 ครั้ง
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
36,000
จานวน 209 คน
(โครงการสร้างเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรพ.สิงห์บุร)ี
(ยุทธ์1งานประจา)
1.1ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต เจาะDTX
1.2สวดมนต์ นั่งสมาธิ
1.3ออกกาลังกาย
1.4ให้ความรู้ วิชาการด้านสุขภาพ
1.5กิจกรรมสันทนาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู/้ วันเกิด
2.การตรวจสุขภาพ/ทันตกรรม
1 ครั้ง
⁄
1 ครั้ง
3.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
⁄
4.กิจกรรมทางศาสนา บาเพ็ญประโยชน์
⁄
2 ครั้ง
⁄
5.เยี่ยมเยียนสมาชิกเจ็บป่วย
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
6.กิจกรรมรดน้าดาหัว วันสงกรานต์
1 ครั้ง
⁄
3,500
7.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจในผู้สูงอายุ
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
14 ชุมชนๆละ 70 คน
(โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพกายใจสาหรับผู้สูงวัย)
รวมเป็นเงิน
39,500
34

ผู้รับผิดชอบ
ก.สุขศึกษา

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
และก.สุขศึกษา

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และมีพฤติกรรมสุขภาพทึ่ถูกต้อง
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
4. แผนงานการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด
4. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยง DM/HT
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 60
งบประมาณ
125,140 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ให้บริการเชิงรุกเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
ร้อยละ 90
86,500 นางสาวลลิตา บุญงาม
โลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
2.กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2562 ได้รับการ
ร้อยละ 60
0
นางสาวลลิตา บุญงาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มย่อยในชุมชน
และกลุ่มงานสุขศึกษา
และ ได้รับการตรวจน้าตาลซ้า
3.กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2562 ได้รับ
ร้อยละ 60
0
นางสาวลลิตา บุญงาม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มย่อยใน
และกลุ่มงานสุขศึกษา
ชุมชนและ ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตซ้า
4. มีระบบการส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัยโดยแพทย์กรณีสงสัยป่วย
ร้อยละ 100
0
นางสาวลลิตา บุญงาม
5.พัฒนาศักยภาพและกากับติดตามการดาเนินงานของอสม.
ร้อยละ 100
นางสาวลลิตา บุญงาม
ในการติดตามและค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน
6.บันทึกข้อมูลการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 90
38,640 นางสาวลลิตา บุญงาม
และบันทึกข้อมูลการตรวจวัดและประเมินซ้าซ้า
และบันทึกข้อมูล Home BP ใน Hos XPและระบบรายงาน HDC

รวมเป็นเงิน
35

125,140

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
5. แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด
5. ร้อยละของประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับการบริการสุขภาพด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 40
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อย่างน้อย 1 ครั้ง /
1.ประชุมวางแผนจัดตั้ง PCU และNPCU สาหรับ
โรงพยาบาลระดับ S
/
อย่างน้อย 1 ครั้ง
2.ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในPCU และ NPCU เพื่อ
กาหนดแนวทางการให้บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ให้ครอบคลุมตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
3.ประชุมวิชาการทบทวนความรู้พยาบาลวิชาชีพ
/
/
/
/
อย่างน้อย 4 ครั้ง
ประจา PCU และ 'NPCU ทุก 3 เดือน
4.ติดตามปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
/
/
/
/
อย่างน้อย 4 ครั้ง

รวมเป็นเงิน
36

-

ผู้รับผิดชอบ
เวชกรรมสังคม

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2. ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
6. แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ (Service Plan)
ตัวชี้วัด
6. ร้อยละโรคหลอดเลือดสมองตีบได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 7
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ให้ความรู้แก่ประชาชน/กลุ่มเสี่ยง
1 ครั้ง
/
2. ฟื้นฟูให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
1 ครั้ง
/
3. ติดตาม วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Fast trackอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
4.จัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ไม่เป็ฯไปตามเกณฑ์
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
และวางแผนแก้ไบขลูกข่ายติดตามและพัฒนาระบบส่งต่อ
5.ประสานงานกั
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
6.พัฒนา Competency เจ้าหน้าที่ ส่งอบรมเฉพาะทาง
1 ครั้ง
/
7.จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จาเป็น
1 ครั้ง
/

รวมเป็นเงิน
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-

ผู้รับผิดชอบ
คกก.Service Plan
สาขาโรคหลอด
เลือดสมอง

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2. ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
7. แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ (Service Plan)
ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับการรักษาเปิดเส้นเลือดภายในเวลาที่กาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ≥ ร้อยละ 80
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ให้ความรู้แก่ประชาชน/กลุ่มเสี่ยง
2 ครั้ง
/
/
2. ฟื้นฟูให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
1 ครั้ง
/
3. ติดตาม วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Fast trackอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
4.จัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ไม่เป็ฯไปตามเกณฑ์
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
และวางแผนแก้ไบขแม่ข่ายติดตามและพัฒนาระบบส่งต่อ
5.ประสานงานกั
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
6.พัฒนา Competency เจ้าหน้าที่ ส่งอบรมเฉพาะทาง
1 ครั้ง
/
7.จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จาเป็น
1 ครั้ง
/

รวมเป็นเงิน
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-

ผู้รับผิดชอบ
คกก.Service Plan
สาขาโรคหัวใจ

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2. ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
8. แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอายุรกรรม (Service Plan)
ตัวชี้วัด
8. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด Community acquired
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 < ร้อยละ 30
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ฟื้นฟูให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
1 ครั้ง
/
2. ติดตาม วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Fast trackอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
3.จัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ไม่เป็ฯไปตามเกณฑ์
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
และวางแผนแก้
4.ประสานงานกัไบขแม่ข่ายติดตามและพัฒนาระบบส่งต่อ
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / / / /
5.พัฒนา Competency เจ้าหน้าที่ ส่งอบรมเฉพาะทาง
1 ครั้ง
/
6.จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จาเป็น
1 ครั้ง
/

รวมเป็นเงิน
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ผู้รับผิดชอบ
คกก.Service Plan
สาขาอายุรกรรม

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง บริการและได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
9. โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งเต้านม
ตัวชี้วัด
9. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนักได้รับการรักษาภายในเวลาที่กาหนด
-ผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ - เคมีบาบัดภายใน 6 สัปดาห์ - ฉายแสงภายใน 6 สัปดาห์
10. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาภายในเวลาที่กาหนด
-ผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ - เคมีบาบัดภายใน 6 สัปดาห์ - ฉายแสงภายใน 6 สัปดาห์
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 80
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คน
1. ขอบุคลากร ทาหน้าที่รับผิดชอบในการส่งต่อ
ผู้ป่วยมะเร็งและติดตามผลการรักษา ให้ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและการลงทะเบียน TCB
1 ครั้ง/ปี
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูล TBC
ทุก 3 เดือน
/
/
/
/
3. monitor เครื่องชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมาย
ติดตามตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
SP. มะเร็ง

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2. ด้านการเป็นเลิศเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
10. พัฒนาระบบการดูแลรักษาที่ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัด
11. อัตราการเสียชีวิตวิกฤตฉุกเฉิน(triage level 1)
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 12
งบประมาณ
45,000 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1ครั้ง
1.อบรมACLS สาหรับเจ้าหน้าพยาบาล
25,000
⁄ ⁄
1ครั้ง
2.อบรมBLS สาหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
3.โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
1ครั้ง
⁄
20,000
4.โครงการอบรมการใช้ Dispatch Protocal Medical ของ
1ครั้ง
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
เขตสุขภาพที่ 4
หน่วยปฏิบัติการร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4
5.ฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ
1 ครั้ง
⁄ ⁄
สสจ
6.ฟื้นฟูความรู้เรื่องการTriage
2ครั้ง
⁄
⁄
-

รวมเป็นเงิน
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45,000

ผู้รับผิดชอบ
งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (ใหม่)
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตัวชี้วัด
12. อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 85
งบประมาณ
150,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ (คณะทางานควบคุม
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ป้องกันวัณโรค)
1. ให้บริการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีการเอกซเรย์ปอด
นายเทพรังสรรค์
ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังผู้ป่วย
จันทร์แจ่ม
- ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ร้อยละ 80
0
(เวชกรรมสังคม)
- เรือนจาจังหวัดสิงห์บุรี
ร้อยละ 100
150,000
2. มีระบบการส่งต่อ เพื่อรับการวินิจฉัย โดยแพทย์กรณีสงสัย
ป่วย

ร้อยละ 100

0

นางตวงทิพย์ ศุกระ
จันทร์
(คลินิกวัณโรค)

3. ดาเนินการขึ้นทะเบียนการรักษาผู้ป่วยผ่านโปรแกรม NTIP
ภายใน 1 เดือน และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องจนครบ
course ไม่ขาดยา ไม่ดื้อยาและหายจากโรค

ร้อยละ 100

0

นางตวงทิพย์ ศุกระ
จันทร์
(คลินิกวัณโรค)

4. การกากับติดตาม
- กากับการกินยา (DOT)
- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ ผู้ป่วยดื้อยา
- ติดต่อประสานการรักษา และเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน
โปรแกรม NTIP

ร้อยละ 100

0

นายเทพรังสรรค์
จันทร์แจ่ม
(เวชกรรมสังคม)
นางตวงทิพย์ ศุกระ
จันทร์
(คลินิกวัณโรค)
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แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (ใหม่)
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตัวชี้วัด
12. อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 85
งบประมาณ
150,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(คณะทางานควบคุม
5.บันทึกข้อมูลการคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง
ร้อยละ 100
0
นายเทพรังสรรค์
และผู้ต้องขังในเรือนจาผ่านโปรแกรม NTIP
และรายงานผลการคัดกรอง
การดาเนินงานวัณโรคในกลุ่มบุคลาการสาธารณสุข
1. ดาเนินการตรวจคัดกรองด้วยวิธีเอกซเรย์ทรวงอก
1 ครั้ง
0
อาชีวเวชกรรม
2. รวบรวมข้อมูลเอกซเรย์ทรวงอกในบุคลากร
1 ครั้ง
0
อาชีวเวชกรรม
3. กระตุ้นและติดตามบุคลากรรายบุคคล
1 ครั้ง
0
อาชีวเวชกรรม
4. สรุปผลการคัดกรองและการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา ใน
3 ครั้ง
0
อาชีวเวชกรรม
รายที่ผิดปกติทาการนัดเข้า
รวมเป็นเงิน
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150,000

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2. ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
เป้าประสงค์
4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และมีความพึงพอใจ
แผนงานโครงการ
12. พัฒนาระบบการดูแลรักษาที่ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และมีความพึงพอใจ
13. อุบัติการณ์ความเสี่ยงรุนแรงระดับ G/H/I
ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ≤ 3 ครั้ง
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / /
1. ติดตามข้อมูลการตอบกลับความเสี่ยง
ระดับ G, H, I และสรุปข้อมูลเสนอผู้อานวยการ
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / /
2. ข้อมูลความเสี่ยงระดับ G, H, I ที่ไม่มีผลการทา RCA
ตอบกลับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่
ประสานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันทา RCA
3. ความเสี่ยงที่รุนแรง และเสี่ยงต่อการเกิดข้อร้องเรียน
ภายใน 24 ชั่วโมง
/ / / / / / / / / /
กระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล และรายงานในระบบ
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่
ประสานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันทา RCA
4. สื่อสารแนวทางการปฏิบัติที่ได้จากการทา RCA
ทุกเดือน
/ / / / / / / / / /
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาง Intranet

รวมเป็นเงิน
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-

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563

2. ด้านการบริการเป็นเลิศ(Service excellent)
4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัย

13. เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา
14. อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีผลกระทบระดับ E ขึ้นไป
≤ 5 ครัง้ /ปี
งบประมาณ
99,100 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา on line
เพิ่มรายงาน ME
ระดับ AและB
1.1) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
⁄
1.2) กาหนดแนวทาง กระบวนการ การรายงาน
เพิ่มขึ้น 10%
⁄
1.3) จัดเตรียมอุปกรณ์ ทดลองระบบ
⁄
3,100
1.4) สรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ หาแนวทางพัฒนา
⁄
1.5) ประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขยายสู่ระบบ
⁄
1,000
1.6) วัดผล วิเคราะห์ หาแนวทางพัฒนา
⁄
2. จัดทาใบบันทึกการใช้ยาผู้ป่วยใน(MAR) อิเล็กทรอนิกส์
ปรับใช้ใบ Electronic
(MAR: Medication admication record)
๒.1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจการใช้ eMAR
⁄
MAR ในการบันทึกการ
๒.2) ดูงานรพ.ที่ใช้โปรแกรมHOSxP และมีการใช้ eMAR
บริหารยาบนหอผู้ป่วย
⁄
5,000
๒.3) กาหนดแนวทาง กระบวนการ จัดทาโปรแกรม
⁄
๒.๔) ทดลองระบบการใช้ eMAR ในหอผู้ป่วยต้นแบบ
⁄
๒.๕) สรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบ
⁄
๒.๖) จัดเตรียมอุปกรณ์ ขยายการทา eMAR ทั้ง รพ.
⁄
90,000
๒.๗) วัดผล วิเคราะห์ หาแนวทางพัฒนา
⁄
45

รวมเป็นเงิน

99,100

ผู้รับผิดชอบ
ค.พัฒนาระบบ
ความปลอดภัย
ด้านยา

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563

2 ด้านบริการเป็นเลิศ
4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
14. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
15. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. อัตราการเกิด Vap < 3 ครั้ง/1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ
2. อัตราการเกิด CAUTI < 2 ครั้ง/1,000 วันคาสายสวนปัสสาวะ
งบประมาณ
15,000 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทุกเดือน
1.เฝ้ารังการติดเชื้อในผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงต่อ
/ / / / / / / / / / / /
การติดเชื้อสูงทุกราย เช่น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ, ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ
รวมทั้งผู้ป่วยที่ทาหัตถการต่างๆ
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตาม
4 ครั้ง/ปี
/
/
/
/
มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
3. ประเมินและสนับสุน PPE อย่าเพียงพอ
1 ครั้ง/ปี
/ /
และเหมาะสม
4. ฟื้นฟูความรู้และทักษะในการป้องกันและ
1ครั้ง
/ /
15,000
ควบคุมการติดเชื้อแก่บุคลากรทุกระดับ
5. ประเมินและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่
ทุก 3 เดือน
/
/
/
/
กาหนดเพื่อวางแผนในการพัฒนา
รวมเป็นเงิน
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15,000

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ IC

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัย ไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนป้องกันได้ และมีความพึงพอใจ
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
15. Smart OPD
ตัวชี้วัด
16. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ตัวชี้วัด
17. จานวนข้อร้องเรียนพฤติกรรมบริการที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 (1) ร้อยละ 80
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 (2) ≤ 6 ครั้ง
งบประมาณ
510,000 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
≤ 90 นาที
1. ลดระยะเวลารอรับบริการ (ยื่นบัตร-รับยา)
460,000
- ลดขั้นตอนการรับบริการ (Lean Process)
/ / / / / / / / / /
- นาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ (ตู้kiosk)
/ / / / / / / /
- พัฒนาระบบนัด Online
/ / / / / / / /
2. จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสาร
มีโครงการ 1 โครงการ
/
50,000
และการทางานเป็นทีม

รวมเป็นเงิน
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510,000

ผู้รับผิดชอบ
คกก.Smart OPD

คกก พัฒนา
พฤติกรรมบริการ
และไกล่เกลี่ยฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563
งบประมาณ

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
5. เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจมีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี มีการนานวัตกรรมมารใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน
16. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
18. ร้อยละบุคลากรผ่านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ร้อยละ 50
กิจกรรม

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart OPD
- หลักสูตรเตรียมความพร้อม smart opd เวชระเบียน
- หลักสูตรเตรียมความพร้อม smart opd ผู้ป่วยนอก
- หลักสูตรเตรียมความพร้อม smart opd ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
- หลักสูตรเตรียมความพร้อม smart opd X-ray
- หลักสูตรเตรียมความพร้อม smart opd Lab
- หลักสูตรเตรียมความพร้อม smart opd ห้องการเงิน
2. ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ. (Line, OR code, Microsoft office)

เป้าหมายกิจกรรม
ปี 2563
...หลักสูตร

ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

ศูนย์คอมฯ/
เวชระเบียน

-

ศูนย์คอมฯ/
งานพัฒนาฯ

/
/
/
/
/
/
จานวน 20 รุ่น
(รุ่นละ 20 คน)

/
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/

/

/

/

/

/
(คอม 20 ชุด)17000*20

รวมเป็นเงิน

-

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจมีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี มีการนานวัตกรรมมารใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
17. โครงการพัฒนาทักษะการทา R2R/วิจัย
ตัวชี้วัด
19. ร้อยละหน่วยงานมีและใช้นวัตกรรมและงานวิจัยในการพัฒนา และใช้ปฏิบัติงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 80
งบประมาณ
180,000 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางาน R2R
/
40,000
1 ครั้ง
2. การติ
จดทะเบี
ยนผลงานาCQI/นวั
ตกรรม/R2R/วิ
ัย
/
≥ 50 เรื่อง
3.
ดตามความก้
วหน้าการท
า CQI/นวัตจกรรม/R2R/วิ
จัย
3 ครั้ง
/ / /
4. โครงการประกวดและนาเสนอผลงาน CQI/นวัตกรรม/
1 ครั้ง
/
70,000
R2R/วิ
จัย นวิจัยในการพัฒนาการทางานวิจัย
7 ทุน
4.
การขอทุ
/ / / / / / / / /
70,000

รวมเป็นเงิน
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180,000

ผู้รับผิดชอบ
คกก. R2R

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
5. เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจมีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี มีการนานวัตกรรมมารใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
18. โครงการ Happy 8 และการจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด
20. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ≥ร้อยละ70
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
มีความพึงพอใจ
- โครงการ Happy 8
1 โครงการ
/ / / / / / / / / / / /
- การมอบสวัสดิการต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่
/ / / / / / / / / / / /

รวมเป็นเงิน
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-

ผู้รับผิดชอบ
คกก.Happy8/
คกก.สวัสดิการ

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและรพ.คุณธรรม
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
19. โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ตัวชี้วัด
21. ร้อยละหน่วยงานที่นาอัตลักษณ์ค่านิยมองค์กร รพ.คุณธรรมนาสู่การปฏิบัติ
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 100
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครั้ง
1. ชี้แจงแนวทางการดาเนินโครงการรพ.คุณธรรมปี 2563
/
ให้การหน่วยงานต่างๆในรพ.ได้ทราบ พร้อมทั้งกาหนด
อัตลักษณ์ รพ. SING
2. ประกาศอัตลักษณ์และพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละหน่วยงาน
1 ครั้ง
/
3. ดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเป็น
รพ.คุณธรรม
3.1 กิจกรรม สวดมนต์ตอนเช้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ทุกวันราชการ
/ / / / / / / / / /
1 ครั้ง
3.2 การคัดเลือกและมอบรางวัลบุคคลดีเด่น รพ.
/
3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 ครั้ง
/
3.4 ส่งรพ.ประกวดรพ.คุณธรรม
1 ครั้ง
/ / /
3.5 ส่งจนท.ประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
1 ครั้ง
รวมเป็นเงิน
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-

ผู้รับผิดชอบ
คกก.คุณธรรม

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและรพ.คุณธรรม
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
20. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด
22. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 ร้อยละ 100
งบประมาณ
14,000 บาท
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.อบรมปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
100 คน
/ / / / / /
14,000
และประพฤติมิชอบ
2. การรณรงค์การส่งเสริมการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3 ครั้ง
/ / / / / / / / / /

รวมเป็นเงิน
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14,000

ผู้รับผิดชอบ
บริหาร/นิติกร
บริหาร/นิติกร

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและรพ.คุณธรรม
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
21. พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างเหมาะสม RDU (Rational Drug Use)
ตัวชี้วัด
23. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 100%
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน
/ / / / / / / / / / / /
2. กาชับติดตามการสั่งใช้ยาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด ใน
/ / / / / / / / / / / /
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (CKD,Pregnancy,
สูงอายุ)
3. จัดทาแบบบันทึกการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก
/ / / /
อุบัติเหตุแต่ละชนิด เพื่อเพิ่มการติดตามการใช้ยาในเชิงลึก
4. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและกระจายยา
ร้อยละ 80 ของ
/ / / / / / / / / / / /
จานวน
ร้านยา
Antibiotic , NSAIDs ในร้านยาและชุมชน
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รวมเป็นเงิน

-

ผู้รับผิดชอบ
คกก.RDU

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบิรหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโรงพยาบาลคุณธรรม
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
22. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ตัวชี้วัด
24. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กลุ่มงานบริหาร
วางแผนการ
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดาเนินงาน
/
ดาเนินงาน
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
/
ทั่วไป
3. จัดกิจกรรมสิงห์บุรีเมืองสะอาดคนสุขภาพดีโรงพยาบาล
/ / / / / / / / / / / /
คณะกรรมกา
สิงห์บุรี
4. กากับติดตามการดาเนินงาน
/ / / / / / / / / / / /
GREEN & CLEAN
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
/
/
Hospital
โรงพยาบาลสิงห์บุรี

รวมเป็นเงิน
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-

แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบิรหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโรงพยาบาลคุณธรรม
เป้าประสงค์
แผนงานโครงการ
23. เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ตัวชี้วัด
25. สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย I/E ratio
เป้าหมายตัวชี้วัดปี 2563 >1
งบประมาณ
ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เก็บข้อมูลของรายได้ค่ารักษาพยาบาลได้
- มีการเก็บข้อมูลได้ / / / / / / / / / / / /
ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามรายสิทธิ
ผ่านการตรวจสอบ
จากศูนย์เรียกเก็บ
2. รับชาระหนี้ค่ารักษาพยาบาล ได้ครบถ้วน
- มีระบบจัดการทวง / / / / / / / / / / / /
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ถามหนี้ค่ารักษาพยาบาล
โดยส่งหนังสือติดตาม
ทวงถามหนี้ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 หลังจาก 30 วัน
และ ครั้งที่ 2 หลังจาก
60 วันนับจากวันที่
ในหนังสือส่งเรียกเก็บ
ของงานประกันสุขภาพ
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,592,240
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ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน/
สานักงานประกัน
สุขภาพ

