
นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ คือ ปัจจัยความส าเร็จ 

ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญขององค์กร (key success factor): 
▪ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลและทีมน ำมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณภำพ กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  ของ

โรงพยำบำล มีกำรชี้น ำ สนับสนุน และติดตำมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
▪ บุคลำกรมีศักยภำพ มีควำมสำมัคคี และมีกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 
▪ มีกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน อปท. ส่วนรำชกำรต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี โดยได้รับควำมร่วมมือในกำร  

พัฒนำคุณภำพบริกำร กำรจัดบริกำรด้ำนสุขภำพ กำรส่งเสริมป้องกันโรค รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณจำก 
กองทุนต ำบลทุกต ำบล  

การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร:  
▪ ด้ำนผู้รับบริกำร ได้แก่ ประชำชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กระแส เรียกร้อง

เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกขึ้น ผู้รับบริกำรเขตรอยต่อเช่น อ.ลำดยำวมำใช้ บริกำร
จ ำนวนมำก ท ำให้มีรำยได้เพ่ิม แต่ขณะเดียวกันก็เพ่ิมระยะเวลำรอคอยส่งผลกระทบต่อควำมพึงพอใจ  ท ำให้
ต้องปรับเวลำกำรให้บริกำรเร็วขึ้น  

▪ ด้ำนนโยบำย ได้แก่ นโยบำยกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขของกระทรวง สสจ. นโยบำยกำรจ่ำย  
งบประมำณของ สปสช.และนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของโรงพยำบำล ซึ่งนโยบำยด้ำนงบประมำณที่มีควำม  
ผันแปรตลอดเวลำส่งผลกระทบต่อรำยได้ของโรงพยำบำลและมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนกิจกรรมกำร 
ด ำเนินงำนขององค์กรเป็นอย่ำงมำก  

▪ ด้ำนผู้ให้บริกำร ได้แก่ บุคลำกรมีศักยภำพ มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน มุ่งเน้นผู้รับบริกำร ท ำงำนเป็น
ทีม และมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง แต่บุคลำกรมีจ ำกัดท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเกิดควำมล่ำช้ำในกำร  
ด ำเนินกำรได ้ 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ : 
 ▪ ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของตัวชี้วัด และเปรียบเทียบกับ ข้อมูล

ย้อนหลัง 3 ปี 
 ▪ กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ รพ.ขนำดเดียวกัน หรือจ ำนวน เตียง

มำกกว่ำ บริบทเชิงกลยุทธ์(ที่มีผลต่อควำมยั่งยืนขององค์กร) 
 

 

 

 



 ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่ :  

โรงพยำบำลน ำข้อมูลจำก 10 อันดับโรคที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลทั้งผู้ป่วยนอก ได้แก่  
1.HT 2.DM  
3.common cold  4.ปวดหลัง  
5.ฟันผุ  6.Dyspepsia  
7 Asthma  8.เหงือกอักเสบ  
9. ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ 10.โรคระบบทำงเดินอำหำร  
10 อันดับโรคที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลทั้งผู้ป่วยใน  
1.Diarrhea  2.acute bronchitis  
3. Dyspepsia  4.acute nasopharyngitis  
5.vertigo  6.Viral infection  
7. ควำมผิดปกตอของทำงเดินปัสสำวะ  8.pneumonia  
9. Chronic kidney disease ,stage5  
10อันดับโรคที่เสียชีวิต  
1.CA ทุกระบบ  2.pneumonia  
3.pnemonitis  4. Chronic obstructive pulmonary disease  
5.ไตวำย  6.ควำมผิดปกติทำงเดินปัสสำวะ 
7.pancreatic  internal secretion  8.decubitis ulcer  
9.DM  10.โรคหัวใจ 

ทีมในกำรดูแลผู้ป่วยได้น ำข้อมูลจำก10อันดับโรคมำคุยเพ่ือจ ำแนกโรคและปัญหำสุขภำพท่ีส ำคัญ
พบว่ำ 5 อันดับโรค ได้แก่  
1.Stroke  2.MI  
3.sepsis  4.Pneumonia  
5.DM 
 ซึ่งจะต้องมีกำรพัฒนำหำแนวทำงในกำรดูแลผู้ป่วยต่อไป 

ส่วนในเรื่องของกำรประชุมท ำแผนพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยเฉพำะโรค โรคที่เป็นจุดแข็งหรือตำมควำม
เชี่ยวชำญของ องค์กร คือ โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง เนื่องจำกโรงพยำบำลได้วำงระบบกำรดูแล
ผู้ป่วยตำม แนวคิดเวชศำสตร์ครอบครัวและกำรดูแลด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
(ออกแบบ ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรดูแลกลุ่มโรค NCD จนเกิดเป็นควำมเชี่ยวชำญขององค์กร
มำกกว่ำโรคอ่ืนๆ) 

 

  



ส ำหรับโรคอ่ืนๆได้ก ำหนดเป็นจุดเน้นกำรพัฒนำประจ ำปี ดังนี้ 
 ปี 2558 โรค Sepsis  
 ปี 2559 โรค Stroke STEMI  
 ปี2560 โรค CKD  
 ปี2561 โรค CKD  
ปี 2562 โรค Sepsis  
ปี2563 ประกอบไปด้วย โรคเรื้อรัง HT DM (คัดกรองรำยใหม่)CKD  COPD  Asthma  
Fast track  Stroke  Stemi  sepsis  โรคติดเชื้อ  Pneumonia TB 
ปี2564  โรคเรื้อรั ง  HT DM (คุมได้ )  CKD  COPD  Asthma  Fast track  Stroke STEMI โรคติดเชื้อ  
Pneumonia TB CO-VID 19  

ส ำหรับโรคที่เหลือ ได้จัดท ำเป็น CTH มีกำรติดตำมกำรพัฒนำโดยคณะกรรมกำร PCT และติดตำม 
ตัวชี้วัดโดยคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล  

นอกจำกนี้โรงพยำบำลได้ส ำรวจข้อมูล Health Determinant และคืนข้อมูลให้คณะกรรมกำร 
District Health Board เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับอ ำเภอโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ส่งผลให้  
ประเด็นปัญหำที่ส ำคัญในพื้นที่ คือ เรื่องขยะ ท้องก่อนวัยอันควร ผู้สูงอำยุ และโรคเรื้อรัง ได้รับกำรแก้ไขอย่ำง 
เป็นรูปธรรม โดยเรื่องขยะมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะเป็นระบบทั้งอ ำเภอ โรงพยำบำลผ่ำนกำรประเมินและ 
เป็นตัวแทนจังหวัดน ำเสนอระดับเขต และได้รับรำงวัล GREEN&CLEAN ตั้งแต่ปี 2556-2560 เรื่องผู้สูงอำยุ 
มี กำรด ำเนินกำรจนผ่ำนมำตรฐำน LTC ทั้งอ ำเภอรำงวัลรองชนะเลิศชมรมสูงอำยุระดับจังหวัดในปี 2563ใน
ปี 2560 เรื่องกำรจัดกำรโรคเรื้อรังเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด น ำเสนอระดับเขตเป็นโรงพยำบำลต้นแบบของ
เขตภำคเหนือในกำรเข้ำร่วมกำรด ำเนินกำรสร้ำงโมเดลกำรดูแล ผู้ป่วยโรคเรื้อรังระดับภำคเหนือ เรื่องท้องก่อน
วัยอันควร มีกำรแก้ไขปัญหำและได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศในปี 2560 และในปี 
2562 โรงพยำบำลผ่ำนกำรประเมินโครงกำร GREEN&CLEAN ระดับ รำงวัลกำรประเมินกำรรับรองคุณภำพ
(accreditation)งำนยำเสพติด   

ปัญหำสุขภำพท่ีเป็นโอกำสพัฒนำ : กลุ่มโรคมะเร็ง โรคอุจจำระร่วง 

 โรคที่มีข้อจ ำกัดในกำรให้บริกำร / ต้องส่งต่อ : โรคทำงศัลยกรรมที่มีข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัด , กำรคลอดที่มีควำม
เสี่ยงสูงและผ่ำตัด  

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ :  
1.ปัญหำสุขภำพในพ้ืนที่ 
 2.ระบบบริหำรจัดทำงกำรเงินกำรคลังเพ่ือป้องกันวิกฤตทำงกำรเงิน 
 3.ควำมปลอดภัยในกำรรักษำพยำบำลและส่งต่อ  
 



ปัญหำส ำคัญท่ีโรงพยำบำลพยำยำมแก้ไข :  
1.เศรษฐกิจไม่ดี ผู้รับบริกำรUC มำกขึ้น 
 2.กำรเตรียมก ำลังคนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะและเพียงพอ 
 3.เงินบริจำคลดลง  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ : 
 1.พัฒนำระบบกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสำน 
 2.พัฒนำระบบป้องกันโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ 
3.พัฒนำระบบกำรเงินกำรคลังให้มั่นคง 
4.ส่งเสริมกำรสร้ำงสุขในเจ้ำหน้ำที่ขององค์กร  
 
 

อนุมัติ 
 
 

( นายปริญญา พวงศรีทอง ) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ ์ 
 
                                                 


