


ผลการด�าเนินงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

เสนอ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



	 เอกสารเล่มนีจั้ดท�าขึน้เพือ่ประกอบการตรวจเยีย่มโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชหล่มเก่า	ประจ�าปี	๒๕๖๒

โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญในการตรวจเยี่ยม	๔	ประการ	อันได้แก่	๑)	เพื่อ

สนองพระราชด�าริและพระราโชบาย	ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	องค์นายก

กิตติมศักดิ์	ในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง	๒)	เพื่อสร้างเครือข่ายในการประสานงานการ

พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ของกระทรวงสาธารณสุขกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ	และคณะกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขา	รวมทั้งช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อน�าไปสู่ความร่วมมือและการประสานงาน

ที่ดีต่อไป	๓)	เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ	และผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นสภาพความเป็นจริง

และติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	๔)	เพื่อเป็นขวัญ	ก�าลังใจ	และส่งเสริมการพัฒนา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งเข้าสู่มาตรฐานสากล

	 เนื้อหาในเล่มเอกสารประกอบด้วย	ส่วนของข้อมูลทั่วไปของอ�าเภอหล่มเก่า	และของโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชหล่มเก่า	และส่วนของข้อมูลที่เป็นผลงานส�าคัญในระยะเวลา	๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๑)	ซึ่งประกอบ

ด้วย	๑)	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒)	ความก้าวหน้าในการพัฒนางานส�าคัญของโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช	๓)	ผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการให้บริการและการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะ

กรรมการจากการตรวจเยี่ยมครั้งที่แล้ว	๔)	แผนการด�าเนินงานส�าคัญในรอบ	๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๒ - ๒๕๖๓)	และ	๕) 

ปัญหาด้านการเงิน	งบประมาณ	และการสนับสนุนที่ต้องการ

	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เอกสารฉบับนี้	จะน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจ

เยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน	และคณะผู้จัดยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์	เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป	ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

 

 
คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ค�าน�า



สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป ๕

อ�าเภอหล่มเก่า ๕

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ๑๐

อัตราก�าลังบุคลากร ๑๓

จ�านวนตึกผู้ป่วย/จ�านวนเตียง ๑๕

อาคารสถานที่ ๑๖

โครงสร้างองค์กร ๑๘

ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญขององค์กร ๒๑

การเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จขององค์กร ๒๒

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ๒๓

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ๒๓

ผลงานการให้บริการ ๒๕

สถานการณ์การเงินการคลัง ๒๘

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๓๐

ผลการด�าเนินงานส�าคัญ ๓๘

งานพัฒนาชุมชน ๓๘

การด�าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ๕๔

การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบบริบาลบรรเทา ๕๖

งานการแพทย์แผนไทย ๖๐

งานบริการผู้สูงอายุ ๖๕

งานพัฒนาคุณภาพบริการ ๗๒

งานพัฒนาบุคลากรและจิตตปัญญาศึกษา ๗๘

ผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ๙๑

แผนการด�าเนินงานส�าคัญ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ๙๙

ความต้องการขอรับการสนับสนุน ๑๐๘
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อ�าเภอหล่มเก่า

	 อ�าเภอหล่มเก่า	เป็นอ�าเภอเหนือสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งอยู่ห่างจากอ�าเภอเมือง	๕๗	กิโลเมตร	และ

ห่างจากกรุงเทพฯ	๔๐๑	กิโลเมตร	มีพื้นที่	๙๒๗.๐๗	ตารางกิโลเมตร	ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา	(๗๒๔.๔๒ 

ตารางกิโลเมตร)	ส่วนน้อยเป็นพื้นที่ราบ	(๒๐๒.๖๕	ตารางกิโลเมตร)	เป็นอ�าเภอที่ล้อมรอบด้วยทิวเขาเพชรบูรณ์

ทางด้านทิศตะวันออก	และทิวเขาหลวงพระบางทางด้านทิศตะวันตก

ข้อมูลทั่วไป

อาณาเขต

• ทิศเหนือ		 จด	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย

• ทิศใต้	 	 จด	อ�าเภอหล่มสัก	จังหวัดเพชรบูรณ์

• ทิศตะวันออก	 จด	อ�าเภอน�้าหนาว	จังหวัดเพชรบูรณ์	และอ�าเภอภูหลวง	จังหวัดเลย

• ทิศตะวันตก	 จด	อ�าเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	และอ�าเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก

เขตการปกครอง 

แบ่งออกเป็น	๙	ต�าบล	๙๘	หมู่บ้าน	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	๙	แห่ง	

เทศบาลต�าบล	๑	แห่ง	

หลังคาเรือน	๑๗,๒๓๗	หลัง	
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ค�าขวัญอ�าเภอหล่มเก่า

เมืองขนมจีน ถิ่นมะขามหวาน

เทศกาลแข่งเรือยาว หมอกหนาวภูทับเบิก 

จิตรกรรมล�้าเลิศวัดนาทราย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อใหญ่วัดตาล

ประชากร

	 ประชากร	มีทั้งสิ้น	๖๖,๙๔๐	คน	เป็นชาย	๓๒,๘๓๖	คน	และหญิง	๓๔,๑๐๔	คน	ช่วงอายุที่มีประชากร

มากที่สุดคือ	๔๐-๔๔	ปี	รองลงมาคือ	๔๕-๔๙	ปี	และ	๓๕-๓๙	ปี	ตามล�าดับ

ตารางที่ 1	จ�านวนประชากรอ�าเภอหล่มเก่า	รายช่วงอายุ

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม

๐-๔ ๑๖๘๗ ๑๕๘๙ ๓๒๗๖

๕-๙ ๑๙๓๒ ๑๘๑๘ ๓๗๕๐

๑๐-๑๔ ๒๑๒๑ ๒๐๑๗ ๔๑๓๘

๑๕-๑๙ ๒๐๑๒ ๑๙๙๗ ๔๐๐๙

๒๐-๒๔ ๒๐๓๔ ๒๒๒๖ ๔๒๖๐

๒๕-๒๙ ๒๑๓๘ ๒๑๕๑ ๔๒๘๙

๓๐-๓๔ ๒๑๙๑ ๒๒๒๕ ๔๔๑๖

๓๕-๓๙ ๒๖๗๒ ๒๕๓๓ ๕๒๐๕

๔๐-๔๔ ๒๘๔๓ ๒๖๘๑ ๕๕๒๔

๔๕-๔๙ ๒๖๕๒ ๒๗๑๘ ๕๓๗๐

๕๐-๕๔ ๒๔๑๓ ๒๕๗๖ ๔๙๘๙

๕๕-๕๙ ๒๒๘๒ ๒๔๗๗ ๔๗๕๙

๖๐-๖๔ ๑๘๐๘ ๒๐๐๙ ๓๘๑๗

๖๕-๖๙ ๑๔๒๖ ๑๖๕๑ ๓๐๗๗

๗๐-๗๔ ๑๐๑๗ ๑๒๑๒ ๒๒๒๙
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	 จากตารางที่	๑	พบว่า	อ�าเภอหล่มเก่า	มีประชากรทั้งสิ้น	๖๖,๙๔๐	คน	เป็นชาย	๓๒,๘๓๖	คน	และหญิง	

๓๔,๑๐๔	คน	ช่วงอายุที่มีประชากรมากที่สุดคือ	๔๐-๔๔	ปี	รองลงมาคือ	๔๕-๔๙	ปี	และ	๓๕-๓๙	ปี	ตามล�าดับ

ภาพที่ 1	ปิรามิดประชากรแยกชาย-หญิง	และกลุ่มอายุอ�าเภอหล่มเก่าปี	๒๕๖๑ 

ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	(๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๑) 

๗๕-๗๙ ๗๐๑ ๙๐๑ ๑๖๐๒

๘๐-๘๔ ๔๖๓ ๗๐๑ ๑๑๖๔

๘๕-๘๙ ๒๙๔ ๓๙๘ ๖๙๒

๙๐-๙๔ ๑๐๓ ๑๖๓ ๒๖๖

๙๕-๙๙ ๓๖ ๔๓ ๗๙

๑๐๐+ ๑๑ ๑๘ ๒๙

รวม 32,836 34,104 66,940
ที่มา	:	ที่ว่าการอ�าเภอหล่มเก่า	วันที่ประมวลผล	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๑
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	 จากภาพที่	๑	ปิรามิดประชากรของอ�าเภอหล่มเก่า	เป็นแบบคล้ายระฆังคว�่า	เมื่อจัดกลุ่มประชากรตาม

กลุ่มวัย	จะพบว่า	กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	(๐-๔	ปี)	คิดเป็นร้อยละ	๔.๘๙	กลุ่มเด็กวัยเรียน	(๕-๑๔	ปี)	ร้อยละ	

๑๑.๗๘	กลุ่มเด็กวันรุ่น/นักศึกษา	(๑๕-๒๔	ปี)	ร้อยละ	๑๒.๓๕	กลุ่มวัยท�างาน	(๑๕-๕๙	ปี)	ร้อยละ	๖๓.๙๗	และ

กลุ่มผู้สูงอายุ	(๖๐	ปีขึ้นไป)	คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๓๕

	 อ�าเภอหล่มเก่าในปัจจุบันเป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	(มีสัดส่วนผู้สูงอายุกว่าร้อยละ	๒๓)	ซึ่งส่งผล

ให้เกิดปัญหาสุขภาพ	เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจ�านวนเพิ่มขึ้น	ประชากรส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยส่วนน้อยเป็นชาวไทย

ภูเขา	(เผ่าม้ง)	ที่หมู่บ้านทับเบิก	และหมู่บ้านดอยน�้าเพียงดิน

	 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ	๘๕	ที่ส�าคัญ	คือ	สวนมะขามหวาน	ปลูกข้าวโพด	ยาสูบ	พืช

ผักต่าง	ๆ	ในด้านอุตสาหกรรม	ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	เช่น	การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	การท�า

มะขามกวน	มะขามแก้ว	มะขามแช่อิ่ม	เป็นต้น

ทรัพยากรทางสาธารณสุข

สาธารณสุข จ�านวน หมายเหตุ

-	โรงพยาบาลชุมชนขนาด	๖๐	เตียง ๑ แห่ง 	(ให้บริการจริง	๑๒๑	เตียง)	

-	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ ๑ แห่ง	

-	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	 ๑๔ แห่ง

-	คลินิกหมอครอบครัว	(Primary	Care	Cluster	:	PCC)	 ๑ แห่ง

-	สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ๒ แห่ง

-	คลินิกเอกชน ๔ แห่ง

-	อาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	 ๑,๓๗๕ คน
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	(ระดับ F1)	ขนาด	๖๐	เตียง	แต่สามารถรับผู้ป่วยได้จริง	๑๒๑	เตียง	 

มีแพทย์เวชปฏิบัติ	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	และแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักบางสาขา	แต่ไม่ครบทุกสาขา	เป็น

โรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิเป็นหลัก	เดิมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ตั้งอยู่ที่เลขที่	๔๑๖ 

หมู่	๕	ถนนนฤพัฒน์	ต.หล่มเก่า	ในเนื้อที่เพียง	๑๖	ไร่เศษ	ไม่สามารถขยายพื้นที่ส�าหรับรองรับการก่อสร้างอาคาร

สถานที่เพื่อขยายบริการได้	จนกระทั่งได้มีการขออนุมัติใช้พื้นที่แห่งใหม่	ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่เรียกกัน

ว่า	“โคกหนองปลาซิว”	ในพื้นที่ต�าบลนาแซง	เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลฯแห่งใหม่	ซึ่งจะสามารถรองรับ

การขยายตัวและความเจริญเจริญเติบโตในอนาคตได้	จึงได้ย้ายที่ท�าการจากโรงพยาบาลฯส่วนเดิม	มาเปิดท�าการ 

ในพื้นที่แห่งใหม่	ซึ่งมีพื้นที่	จ�านวน	๒๕๙	ไร่	ตั้งอยู่ที่	เลขที่	๑๘๐	หมู่	๑	บ้านนาแค	ต.นาแซง	อ.หล่มเก่า	

จ.เพชรบูรณ์	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๙	อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอหล่มเก่า	และ	“โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  

ส่วนแรกตั้ง”	เป็นระยะทางประมาณ	๔	กม.	มี	นายแพทย์พนา	พงศ์ช�านะภัย	เป็นผู้อ�านวยการ

จงรักภักดี : 

๑.	มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.	น้อมน�าพระราชด�ารัสสู่การปฏิบัติ

๓.	มีความรัก	ความภาคภูมิใจในองค์กร

มีคุณธรรม :

๑.	ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

๒.	บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป็นผู้น�า :

๑.	มีภาวะผู้น�า

๒.	การสร้างสรรค์นวัตกรรม

๓.	เป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น

สร้างความสุข :

๑.	สร้างความสุขให้กับผู้รับบริการ

๒.	สร้างความสุขให้กับตนเอง

๓.	สร้างความสุขให้กับองค์กร

๔.	สร้างความสุขให้กับชุมชนและสังคม

ค่านิยม (Values) 

“จงรักภักดี มีคุณธรรม เป็นผู้น�า สร้างความสุข”

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงพยาบาลชุมชนแห่งความสุข 

เป็นผู้น�าด้านการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ
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เข็มมุ่ง

• พัฒนาระบบความปลอดภัย Patient Safety Goal (SIMPLE) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ

	 -	แพ้ยา,	Patient	Identify,	Emergency	response	(PPH,	MI,	Sepsis)	

	 -	การบริหารจัดการความเสี่ยง

• พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

	 -	ความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน

	 -	ระบบฐานข้อมูลและการลงบันทึกข้อมูล

• พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผู้จัดการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

พันธกิจ (Mission) 

๑.	 เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.	 การบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	รักษาพยาบาล	ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้

บริโภค	อย่างมีคุณภาพ	รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นที่พึ่งของหน่วยบริการอื่นได้

๓.	 สร้างความศรัทธา	เป็นที่พึ่งของประชาชน	และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

พ.ศ. 2563
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ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core Competency) 

1. บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาในระบบบริการสุขภาพและการบริหารองค์กร

2. การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ (District Health System: DHS) 

เป้าประสงค์ (GOALS) 

เป้าประสงค์ที่ 1 (G1) : ผู้รับบริการ	ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 2 (G2) : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

เป้าประสงค์ที่ 3 (G3) : บุคลากรมีขีดความสามารถ	มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ที่ 4 (G4) : บุคลากร	มีความสุข	และมีความผูกพัน

เป้าประสงค์ที่ 5 (G5) :	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

เป้าประสงค์ที่ 6 (G6) :	โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 7 (G7) :	มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม	มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 8 (G8) :	เป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข

เป้าประสงค์ที่ 9 (G9) :	ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. Happy Customer 	(ยุทธศาสตร์ผู้รับบริการมีความสุข)	

ยุทธศาสตร์ที่ 2. Happy Workforce	 	(ยุทธศาสตร์บุคลากรมีความสุข)		

ยุทธศาสตร์ที่ 3. Happy Senile		 	(ยุทธศาสตร์ผู้สูงวัยมีความสุข)	

ยุทธศาสตร์ที่ 4. Happy Organization	 	(ยุทธศาสตร์องค์กรแห่งความสุข)	

ยุทธศาสตร์ที่ 5. Happy Society	 	(ยุทธศาสตร์ชุมชนและสังคมมีความสุข)	
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กลยุทธ์ (Strategic Objectives) 

S1	 พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

S2  การฟื้นฟูสภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

S3  การสร้างเสริมสุขภาพ 

และการดูแลสุขภาพตนเอง

S4  ลดการป่วยจากโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

S5		 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม 

ป้องกันโรคติดต่อ

S6		 ยกระดับความพึงพอใจในระบบบริการสุขภาพ

ทั้งในสถานบริการและชุมชน

S7		 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

S8 ยกระดับความสุขและความผูกพัน 

ของบุคลากร

S9		 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

S10	ยกระดับหน่วยงานและองค์กร 

สู่การรับรองมาตรฐาน

S11		พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

ให้มีประสิทธิภาพ

S12		พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ

S13		สร้างเสริมจิตตปัญญา	คุณธรรม	 

และธรรมาภิบาลในองค์กร

S14		สร้างความมั่นคงทางการเงินการคลัง

S15		การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ	

อาหาร	และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

S16		การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการสร้างเสริมและจัดการสุขภาพ

อัตราก�าลังบุคลากร (Workforce Profiles) 

บุคลากร	รวม	๓๓๔	คน	แบ่งตามประเภทการจ้าง	ได้เป็น	ข้าราชการ	๑๕๐	คน	ลูกจ้างประจ�า	๑๓	คน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	๖๙	คน	ลูกจ้างชั่วคราว	๑๐๒	คน	แบ่งตามสายวิชาชีพ	ได้เป็น	แพทย์	๑๔	คน 

	(รวมผู้อ�านวยการ)	ทันตแพทย์	๖	คน	เภสัชกร	๑๑	คน	พยาบาลวิชาชีพ	๑๐๔	คน	และบุคลากรอื่น	ๆ	๑๙๙	คน

Happy Customer
S1

พัฒนาคุณภาพ
การรักษาพยาบาล

Happy Customer
S3

การ
สรางเสร�ม

สุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพตนเอง

Happy Customer
S4

ลดการ
ปวยจากโรค
ไมติดตอและ
ภัยสุขภาพ

Happy Workforce
S7

พัฒนา
ข�ดความสามารถ
ของบุคลากร

Happy Workforce
S8

ยกระดับ
ความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากร

Happy Organization
S10

ยกระดับ
หนวยงานและ

องคกรสูการรับรอง
มาตรฐาน

Happy Organization
S13

สรางเสร�ม
จ�ตตปญญา
คุณธรรมและ

ธรรมาภิบาลในองคกร

Happy Organization
S14

สราง
ความมั่นคง

ทางการเง�นการคลัง

Happy Society
S16

การมีสวนรวม
ของชุมชนในการสราง
เสร�มและจัดการสุขภาพ

Happy Customer

S2
การฟนฟูสภาพและ
คุณภาพช�ว�ต

Happy Senile

S9
การพัฒนา
คุณภาพช�ว�ต
ผูสูงอายุ

Happy Customer

S5
เพิ่มประสิทธ�ภาพ
การควบคุม
ปองกันโรค
ติดตอ

Happy Customer
S6

ยกระดับ
ความพึงพอใจ

ในระบบบร�การสุขภาพ
ทั้งในสถานบร�การและชุมชน

Happy Organization

S11
พัฒนาระบบการจัด
การความรูใหมี
ประสิทธ�ภาพ

Happy Society

S15
การคุมครองผูบร�โภค
ดานบร�การอาหาร
และผลิตภัณฑ

สุขภาพ

Happy Organization

S12
พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธ�ภาพระบบ
ขอมูลและสาร

สนเทศ
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ตารางที่ 2 จ�านวนบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ปีงบประมาณ	๒๕๖๑

ต�าแหน่ง ขรก. พรก. ลจ.ปจ. พกส. ลจช. รวมมีจริง
๑ แพทย์ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔

๒ ทันตแพทย์ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖

๓ เภสัชกร ๑๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๑

๔ พยาบาลวิชาชีพ ๗๖ ๐ ๐ ๘ ๒๐ ๑๐๔

๕ นักเทคนิคการแพทย์ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓

๖ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๗ นักกายภาพบ�าบัด ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๕

๘ นักรังสีการแพทย์ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒

๙ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

๑๐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

๑๑ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๕ ๐ ๐ ๒ ๒ ๙

๑๒ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๓ นักจิตวิทยาคลินิก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๔ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๕ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๖ นักกายอุปกรณ์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๗ นักกิจกรรมบ�าบัด ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑

๑๘ นักโภชนาการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๙ นักสังคมสงเคราะห์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๒๐ แพทย์แผนไทย ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๔

๒๑ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒

๒๒ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

๒๓ จพ.สาธารณสุข	(เวชกิจฉุกเฉิน)	 ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔

๒๔ จพ.สาธารณสุข+นวก.สาธารณสุข ๑๒ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๖

๒๕ พนักงานช่วยเหลือคนไข้/เปล/รง.โรค ๐ ๐ ๘ ๑๔ ๓๖ ๕๘

๒๖ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาชีพ ๐ ๐ ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๘

๒๗ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	(Back	office)	 ๖ ๐ ๓ ๓๐ ๑๙ ๕๗

รวม 150 0 13 69 102 334

ที่มา	:	ข้อมูลงานทรัพยากรบุคคล	ณ	วันที่	๑๙	มิถุนายน
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จ�านวนตึกผู้ป่วย/จ�านวนเตียง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด	๖๐	เตียง	และถูกจัดให้เป็นโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดใหญ่	(F1)	ตามการจัดในระบบ	Service	plan	มีจ�านวนตึกผู้ป่วย	๖	ตึก	จ�านวนเตียงที่รับผู้ป่วยได้จริง	

๑๒๑	เตียง	แบ่งเป็น	เตียงสามัญ	๘๙	เตียง	เตียงพิเศษ	๓๒	เตียง	(ตารางที่	๓)

ตารางที่ 3	จ�านวนเตียงแยกตามหอผู้ป่วย

หอผู้ป่วย จ�านวนเตียง หมายเหตุ

สามัญ พิเศษ รวม

๑.	ตึกผู้ป่วยในชาย ๒๘ ๖ ๓๔

๒.	ตึกผู้ป่วยในหญิง ๒๘ ๖ ๓๔

๓.	ตึกผู้ป่วยพิเศษดัชมิลล์ ๐ ๒๐ ๒๐

๔.	ตึกผู้ป่วยเด็ก ๒๐ ๐ ๒๐

๕.	หออภิบาลผู้ป่วยเด็กแรกเกิด	(NICU)	 ๓ ๐ ๓

๖.	ตึกผู้ป่วยหลังคลอด ๑๐ ๐ ๑๐

รวม 89 32 121

ที่มา	:	กลุ่มการพยาบาล	รพร.หล่มเก่า	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๑
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พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

อาคารสถานที่

อาคารบริการ ๑๑ อาคาร

๑.		 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๒.		 อาคารผู้ป่วยนอก/ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด/ 

หอผู้ป่วยหลังคลอด

๓.		 อาคารผู้ป่วยในชาย/หญิง

๔.		 อาคารพิเศษดัชมิลล์

๕.		 อาคารกุมารเวชกรรม	(ไทยเข้มแข็ง)	

๖.		 อาคารอ�านวยการ/ส่งเสริมสุขภาพ/ 

สุขาภิบาลและป้องกันโรค

๗.		 อาคารธมโม	ปทีโป	 

	(กายภาพบ�าบัด/กิจกรรมบ�าบัด/สุขภาพจิต)	

๘.		 อาคารศูนย์ไตเทียม

๙.		 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหล่มเก่า	 

	(ส่วนแรกตั้ง)	

๑๐.		อาคารคลินิกหมอครอบครัวหล่มเก่า	(ส่วนแรกตั้ง)	

๑๑.		อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอโรคยา	(ส่วนแรกตั้ง)	

อาคารสนับสนุนบริการ ๑๒ อาคาร

๑.		 อาคารโรงครัว

๒.		 อาคารหน่วยจ่ายกลาง

๓.		 อาคารซักฟอก

๔.		 อาคารซ่อมบ�ารุง

๕.		 อาคารโรงอาหารสวัสดิการ

๖.		 อาคารยานพาหนะ

๗.		 อาคารภูมิทัศน์

๘.		 อาคารพัสดุ

๙.		 อาคารพักขยะ

๑๐.		อาคารพักญาติเฉลิมพระเกียรติ

๑๑.		อาคารธมโม	ปทีโป	 

	(หอประชุมเอนกประสงค์)	

๑๒.	 อาคารสุคติ	(ส่วนแรกตั้ง)	





18ผลการด�าเนินงานิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

โครงสร้างองค์กร

๑) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการ	หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน	ตัวแทนจากหัวหน้าหน่วยงาน	ประธานและ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคุณภาพ	ตัวแทนจากทีมน�าเฉพาะด้าน	ประธานกลุ่มลูกจ้างประจ�า	ประธาน

กลุ่มพกส.และลูกจ้างชั่วคราว	๑	คน	รวมทั้งสิ้น	๒๓	คน	ท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทางขององค์กร	ติดตามประเมิน

ผลการท�างานของ	๑๕	กลุ่มงาน	๓๘หน่วยงานและคณะกรรมการบริหารคุณภาพ

๒) กลุ่มงานและหน่วยงาน 

จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน	ออกเป็น	๑๓	กลุ่มงาน	และ	๒	งาน	เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

และรองรับภารกิจได้มากยิ่งขึ้น	ดังนี้

๑.	 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒.	 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๓.	 กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

๔.	 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๕.	 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

๖.	 กลุ่มงานสุขาภิบาลและป้องกันโรค

๗.	 กลุ่มงานการพยาบาล

๘.	 กลุ่มงานการแพทย์

๙.	 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

๑๐.	 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

๑๑.	 กลุ่มงานรังสีวิทยา

๑๒.	 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๑๓.	 คลินิกหมอครอบครัวหล่มเก่า	(PCC)	

๑๔.	 งานสนับสนุนภารกิจอ�านวยการ

๑๕.	 งานสื่อสารองค์กร
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พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๓) คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

ประกอบด้วยประธานทีมน�าเฉพาะด้านทุกทีม	ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการงานบริหารโรง

พยาบาล	ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	ก�ากับติดตามประเมินผลและประสานงานด้านคุณภาพในแนวราบ 

กับกลุ่มงานและหน่วยงานต่าง	ๆ	

๔) ทีมน�าเฉพาะด้าน

มีทั้งหมด	๑๙	ทีมเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ	มาจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วมกันด�าเนินการ

ในกระบวนการที่จ�าเป็นต้องมีหลายกลุ่มงาน/หน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ	เช่น	ทีมทรัพยากรบุคคล	(HR)	ทีม

น�าทางคลินิก	(PCT)	เป็นต้น	ท�าหน้าที่วางแผน	ด�าเนินการและติดตามประเมินผลการท�างานให้บรรลุเป้า

หมายของแต่ละทีม
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พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
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พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญขององค์กร (Key Success Factors)

๑.	 ผู้น�ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทุ่มเทในการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเปิดโอกาส 

การพัฒนาและบริหารอย่างมีส่วนร่วม	เสียสละและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

๒.	 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	และชุมชน	ทั้งในด้านการก�ากับนโยบาย	 

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องธรรมาภิบาลและขวัญก�าลังใจ	มีงบประมาณสนับสนุนหลายแหล่ง 

ท�าให้มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการให้บริการ

๓.	 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่	มีความรักองค์กรและท้องถิ่น	มีประสบการณ์สูง	มีความมุ่งมั่น 

ในการพัฒนาคุณภาพ	

๔.	 อาคารสถานที่เหมาะสม	เพียงพอภูมิทัศน์สวยงามและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเยียวยา	มีพื้นที่กว้างขวาง 

พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวในอนาคต

๕.	 น�าแนวคิดจิตตปัญญามาบูรณาการในการบริหารองค์กรและการให้บริการสุขภาพ	เช่นโครงการโรงพยาบาล

สร้างสุข	การสร้างสุขด้วยสติในองค์กรเพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองจากภายใน	เห็นคุณค่าของงานที่ท�า	 

มีความสุขในการท�างานเกิดผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพผู้รับบริการมีความสุข

๖.	 มีสัมพันธภาพอันดีกับหน่วยงานภายนอก	ภาคีเครือข่ายและชุมชน

๗.	 การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ	(District	Health	System:	DHS)	เป็น	๑	ใน	๒๐	อ�าเภอน�าร่องของประเทศ 

มีความเข้มแข็งท�าให้เกิดความร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทั้งอ�าเภอ	โดยมีเครือข่าย

บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ	และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	และปี	๒๕๖๐	ได้รับคัดเลือกเป็นอ�าเภอ

น�าร่องของประเทศในการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอ�าเภอ	(DHB)	ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน 

ดีเด่นจนได้รับเลือกเป็น	๙	เมืองที่พ่อสร้าง	ก้าวย่างที่ลูกตาม	ถ่ายทอดผลงานในรายการคนค้นคน	 

วันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๖๐

๘.	 การประสานงานและความร่วมมือในเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา

คุณภาพ	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารและการสนับสนุนทรัพยากรระหว่างกัน

๙.	 การมีแพทย์เฉพาะทางกุมารแพทย์,	อายุรแพทย์,	สูติแพทย์และวิสัญญีแพทย์ดูแลผู้ป่วยกลุ่มส�าคัญ 

และโรคส�าคัญที่มีความเสี่ยงสูงของอ�าเภอ	ได้รับการดูแลตามมาตรฐานและปลอดภัยมากขึ้น 

และแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพส่วนตัว	มีความมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อองค์กร
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การเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จขององค์กร

๑.	 อ�าเภอหล่มเก่า	เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	ท�าให้เกิดโรคของผู้สูงอายุมากซึ่งอาจส่งผลถึงการใช้งบ

ประมาณและทรัพยากรสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น	รวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงไม่เพียงพอ	 

จึงเป็นเหตุให้ก�าหนดต้องมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

๒.	 โลกาภิวัฒน์และ	ASEAN	Community	รวมถึงนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

ทางการแพทย์	(Medical	Hub)	ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	สังคม	 

ตลาดบริการสุขภาพ	ตลาดแรงงาน	การแข่งขันของผู้ให้บริการสุขภาพ	โรคติดต่ออุบัติใหม่	

๓.	 ปัญหาการคลังสุขภาพและทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศที่มีแนวโน้มขาดแคลนมากขึ้น	ซึ่งมีผลต่อความ

ยั่งยืนทางการเงินของระบบสุขภาพ	และอาจส่งผลการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข 

และส�านักงานหลักประกันสุขภาพให้โรงพยาบาลไม่เพียงพอ

๔.	 ปัญหาบุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุข	ข้าราชการใกล้เกษียณอายุ	แต่บุคลากรใหม่ไม่มีต�าแหน่ง

ข้าราชการ	ท�าให้เกิดความไม่มั่นคงในอาชีพ	มีแนวโน้มลาออกมาก	อาจเกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

ที่ส�าคัญ	รวมถึงมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากเนื่องจากเงินเดือนสูง	

๕.	 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ท�าให้ต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย

พันธกิจและการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการใช้ประโยชน์และการตอบสนองต่อสื่อสังคม

ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.	 การเปลี่ยนแปลงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ	การคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิผู้ป่วย	 

และการคุ้มครองความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)

• SC1 – Aged Society	การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ทั้งในกลุ่มบุคลากรและประชาชน

• SC2 – Resources การสร้างคุณภาพและความศรัทธา	ภายใต้ทรัพยากรจ�ากัด	 

มีภาระค่าใช้จ่ายด้าน	บุคลากรสูงและจ�านวนผู้ป่วยที่มาก

• SC3 – Information & Communication การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรและการบริหารสื่อสังคมออนไลน์

• SC4 – District Health System (DHS) การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ	 

การพัฒนาระบบปฐมภูมิ	(PrimaryCare)	และเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อมุ่งสู่สุขภาวะ	(Wellness)	 

และลดการใช้งบประมาณและทรัพยากรสาธารณสุข

• SC5– Health Promotion	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

ทั้งผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	และชุมชนเพื่อลดภาระการเกิดโรคและส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง	

• SC6 – Workforce	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ให้มีขีดความสามารถ	มีความสุข 

และความผูกพัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กร

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ (Strategic Advantages)

• SA1 - เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ท�าให้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลและชุมชน	 

ทั้งในด้านงบประมาณ	การก�ากับนโยบายและธรรมาภิบาล	และขวัญก�าลังใจ	 

รวมทั้งมีการประสานงานและความร่วมมือในเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 

โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ

• SA2	–	มีบุคลากรที่มีศักยภาพ	มีประสบการณ์สูงมีความรักองค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ	

	 และมีแพทย์เฉพาะทาง

• SA3	–	มีสัมพันธภาพอันดีกับหน่วยงานภายนอก	ภาคีเครือข่าย	ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

• SA4	–	มีการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาในการบริหารและการให้บริการสุขภาพ

• SA5	–	มีระบบสุขภาพอ�าเภอ	(District	Health	System:	DHS)	ที่เข้มแข็ง

• SA6	-	มีอาคารสถานที่	ภูมิทัศน์สวยงามและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ	และพร้อมต่อการขยายตัวในอนาคต

• SA7	-	มีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลโปร่งใส	ตรวจสอบได้	
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ผู้ป่วยนอก

ตารางที่ 4	สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก	ปีงบประมาณ	๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

กิจกรรม หน่วยนับ 2559 2560 2561

จ�านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด รายใหม่ ๓๓,๓๘๔ ๓๔,๐๕๗ ๓๔,๕๓๐

ราย ๑๕๒,๐๓๕ ๑๕๘,๙๕๘ ๑๖๖,๑๐๘

จ�านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย ราย/วัน ๖๒๓ ๖๔๘ ๖๘๓

การรับ	Refer ราย ๑,๖๕๖ ๑,๑๓๖ ๑,๑๐๘

การส่ง	Refer	 ราย ๗,๕๖๕ ๘,๑๑๐ ๘,๕๕๐

ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๑

ผู้ป่วยใน

ตารางที่ 5 สถิติการให้บริการผู้ป่วยใน	ปีงบประมาณ	๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

 กิจกรรม หน่วยนับ 2559 2560 2561

จ�านวนผู้ป่วยใน	ทั้งหมด ราย ๗,๗๔๙ ๘,๑๐๙ ๘,๕๕๓

จ�านวนวันนอน	ทั้งหมด วัน ๓๔,๓๑๕ ๓๔,๒๖๙ ๓๔,๒๑๔

เฉลี่ย	คนต่อวัน ราย ๒๑.๒๓ ๒๒.๒๒ ๒๓.๔๓

เฉลี่ย	วันนอนต่อคน วัน ๔.๔๒ ๔.๒๓ ๔.๒๒

ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๑

ผลงานการให้บริการ
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ข้อมูลการบริการและภาระงาน

ตารางที่ 6 ข้อมูลการบริการและภาระงาน

ล�าดับที่ รายการ
ปีงบประมาณ

2559 2560 2561
๑ จ�านวนเตียงจริง ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑

๒ ประชากรทั้งหมด ๖๗,๑๐๕ ๖๙,๓๔๗ ๖๙,๒๖๐

๓ OPD	ทุกสิทธิ์	(ครั้ง)	 ๑๕๕,๘๐๓ ๑๕๗,๒๘๐ ๑๖๖,๐๗๘

๔ IPD	ทุกสิทธิ์	(ครั้ง)	 ๗,๗๔๙ ๘,๑๐๙ ๘,๕๕๓

๕ แพทย์ทั้งหมด ๑๓ ๑๓ ๑๔

๖ แพทย์เฉพาะทาง ๗ ๖ ๓

๗ แพทย์ทั่วไป ๖ ๗ ๑๑

๘ พยาบาลวิชาชีพ ๑๑๔ ๑๐๗ ๙๙

๙ อัตราการครองเตียง	 

	(Bed	occupancy	rate)	

๑๕๓.๕๘ ๑๖๑.๓๘ ๑๕๖.๒๒

๑๐ อัตราการใช้เตียง ๑๒๙.๑๕ ๑๓๙.๗๕ ๑๔๒.๕๕

๑๑ Average	Los ๔.๔๓ ๔.๒๐ ๔

๑๒ CMI	(Average	AdjRW)	 ๐.๘๕๑๒ ๐.๖๕๔๒ ๐.๗๑๔๕

๑๓ AdjRw ๖๕๙๕.๙๕๕๘ ๖๔๙๔.๑๓๒๗ ๖๑๑๐.๙๗๒

๑๔ ร้อยละของผู้ป่วยในที่	RW<๐.๕  

	(ไม่รวม	NI-NB	ที่	RW<๐.๕) 

๔๔.๗๕ ๔๗.๑๕ ๔๗.๕๖

๑๕ OP	Visit	/ประชากร ๒.๓๒๑๗ ๒.๒๖๖ ๒.๓๙

๑๖ เตียงต่อประชากร	๑,๐๐๐	คน ๑.๔๑ ๑.๗๔ ๑.๗๕

๑๗ แพทย์ต่อประชากร ๕๑๖๑.๙๒ ๕๓๓๔.๓๘ ๔๙๔๗.๖๔

๑๘ พยาบาลต่อประชากร ๕๘๘.๖๔ ๖๔๘.๑๐ ๖๙๙.๖๖

๑๙ Total	AdjRw/Active	Bed ๗๑.๕๘ ๖๙.๓๔ ๖๖.๒๔

๒๐ Total	AdjRw/แพทย์ ๕๐๗.๓๘ ๔๗๙.๒๖ ๔๓๖.๔๙

๒๑ Total	AdjRw/พยาบาลวิชาชีพ ๕๗.๘๕ ๕๙.๙๔ ๖๑.๗๒

ที่มา	:	งานการเงินและบัญชี	ณ	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๑
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สถานการณ์/ปัญหาการเจ็บป่วยในพื้นที่

สาเหตุการเจ็บป่วยที่พบได้บ่อย	ส�าหรับผู้ป่วยนอก	และผู้ป่วยใน	๑๐	อันดับแรก	พบว่า	อันดับแรกของผู้ป่วย

นอก	ได้แก่	ความดันโลหิตสูง	(Hypertension)	ส่วนอันดับแรกผู้ป่วยใน	ได้แก่	หลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลัน 

	(Acute	Bronchitis)	(ตารางที่	๗	และ	ตารางที่	๘)

โรค ๑๐ อันดับแรก ผู้ป่วยนอก

ตารางที่ 7	โรค	๑๐	อันดับแรกผู้ป่วยนอก
PDX ICD NAME
I10 Essential	(primary)	hypertension
E119 NIDM	Without	complications
J00 Acute	nasopharyngitis	[common	cold]
K30 Dyspepsia

M6269 Muscle	strain,	site	unspecified
R42 Dizziness	and	giddiness
K021 Caries	of	dentine
J029 Acute	pharyngitis,	unspecified
J209 Acute	bronchitis,	unspecified
K041 Necrosis	of	pulp

ที่มา	:	ข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๑

โรค ๑๐ อันดับแรก ผู้ป่วยใน

ตารางที่ 8	โรค	๑๐	อันดับแรกผู้ป่วยใน
PDX ICD NAME
J209 Acute	bronchitis,	unspecified
J189 Pneumonia,	unspecified
N10 Acute	tubulo-interstitial	nephritis
A049 Bacterial	intestinal	infection,	unspecified
A099 Gastroenteritis	and	colitis	of	unspecified	origin
R509 Fever,	unspecified
J180 Bronchopneumonia,	unspecified
L031 Cellulitis	of	other	parts	of	limb
A090 Other	and	unspecified	gastroenteritis	and	colitis	of	infectious	origin
A084 Viral	intestinal	infection,	unspecified

ที่มา	:	ข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๑
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สถานการณ์การเงินการคลัง 

ตารางที่ 9 สถานการณ์การเงินการคลัง	ปี	๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

ล�าดับ รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

๑ Current Ratio 

<1.5 

๐.๓๘ ๐.๕๔ ๐.๗๒ ๐.๕๓

2 Quick Ratio 

<1 

0.30 0.50 0.64 0.46

3 Cash Ratio 

<0.8 

0.31 0.36 0.26 0.24

4 Networking Capital  

 (ทุนส�ารองสิทธิ) 

-45,280,920.02 -35,794,743.39 -15,868,757.06 -29,276,598.93

5 เงินบ�ารุงคงเหลือ  19,286,825.22  33,620,228.05  15,937,179.80 14,645,980.66

6 หนี้สิ้นหมุนเวียน 78,475,522.72  72,208,551.24  56,320,627.24  61,805,820.30

7 มูลค่าวัสดุคงคลัง  5,610,080.30 3,442,363.53  4,140,683.01 3,895,432.80

8 รายได้สูงกว่า 

 (ต�่ากว่า)  

ค่าใช้จ่ายสุทธิ

-5,257,416.74  15,623,861.75  20,118,467.95 -8,673,947.40

9 Risk Scoring  

 (ระดับวิกฤต) 

7 4 6A- 7D

ที่มา	:	งานการเงินและบัญชี	ณ	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๑
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑) กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร

วนัที	่๒๘	กรกฎาคม	ของทกุปี	นบัว่า	เป็นวนัทีม่คีวามส�าคญัสงูสดุของชาวโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ทกุแห่งทีจ่ะร่วมกนัแสดงออกถงึความจงรกัภกัด	ีเทดิพระเกียรตต่ิอองค์	สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกูร	และจัดกิจกรรมอันเป็นไปเพื่อการเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี	ในช่วงเวลา	๒	ปี 

ที่ผ่านมา	(๒๕๖๐-๒๕๖๑)	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย	เช่น	 

การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณทางเสียงตามสายของโรงพยาบาล	เสียงตามสายของเทศบาล	

สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่อ�าเภอหล่มเก่าและอ�าเภอใกล้เคียง	การท�าบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

แด่พระภิกษุ/สามเณร	การถวายราชสดุดีของเหล่าข้าราชการจากระดับจังหวัดและอ�าเภอ	รวมทั้งพ่อค้า/

คหบดี	คณะกรรมการมูลนิธิฯ	สาขาหล่มเก่า	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	อาสาสมัครสาธารณสุข	และประชาชน

ทั่วไปของอ�าเภอหล่มเก่า	การมอบถุงของขวัญพระราชทานส�าหรับเด็กทารก	ที่เกิดในช่วงวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	และผู้ป่วยในที่อยู่ในระหว่างรับการรักษาอยู่	การแจกทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที ่

โรงพยาบาลจากกองทุนเด็กชายณรงค์ศักดิ์	คล้ายหิรัญ	(น้องตี๋เล็ก)	จ�านวน	๔๐	ทุน	ๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาท

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่บริเวณที่ว่าการอ�าเภอหล่มเก่า	โดยร่วมพิธีดังนี้

๑.	 พิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล	

๒.	 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี	

๓.	 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

	 	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๖๖	พรรษา	

๔.	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล	

๕.	 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	

นอกจากนั้นบุคลากรและประชาชนจิตอาสา	ยังได้ร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสา	บ�าเพ็ญประโยชน์และ

ปลูกต้นไม้	ในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	



31ผลการด�าเนินงานิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒)  โครงการเยาวชนจิตอาสารวมพลังแห่งความภักดี ร่วมท�าดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	ด�าเนินการ

โครงการร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัดเพชรบูรณ์	และสถานีวิทยุกระจายเสียง	๙๒๑	กรป.กลาง	

อ�าเภอหล่มเก่า	ในวันที่	๑๒ - ๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิด	ได้น้อมส�านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐	ได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเจ็บป่วย	โรคภัย

ต่าง	ๆ	และการดูแลพยาบาลในการเจ็บป่วยเบื้องต้น	มีความเมตตาต่อผู้ป่วย	รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน

เกิดความภาคภูมิใจ	มองเห็นคุณค่าของตนเอง	ได้เรียนรู้ความสุขในอีกมิติคือความสุขที่เกิดจากการให้	ได้

ทบทวนเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิตและตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเอง	ในการก้าวเดินสู่ชีวิตใหม่ที่งดงามในอนาคต

โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เทศบาลต�าบลหล่มเก่า	จ�านวน	

๖๐,๐๐๐	บาท	(หกหมื่นบาทถ้วน)	และงบประมาณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	

จ�านวน	๔๐,๐๐๐	บาท	(สี่หมื่นบาทถ้วน)	รวมเป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
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3) โครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะ ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยระยะสุดท้าย “บริบาลบรรเทา” 

ด�าเนนิการในปี	พ.ศ.๒๕๖๑	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	

โดยปรับปรุงห้องจ�านวน	๒	ห้อง	(หอผู้ป่วยในชาย	๑	ห้องและหอผู้ป่วยในหญิง	๑	ห้อง)	

เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้นอนพักรักษาอย่างสบาย	สงบ	จัดบรรยากาศด้วยการตกแต่งภายในอย่าง

สวยงามพร้อมเครื่องอ�านวยความสะดวกสบาย	เอื้อต่อการบรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งทางกาย	จิตใจ	 

และจิตวิญญาณตามความเชื่อในแต่ละศาสนา	และด�ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จวบจนวาระสุดท้าย 

ของชีวิต	เคารพต่อการเตรียมพร้อมของญาติในวาระส�าคัญ	

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	โดยการประสานงานของบด�าเนินการจาก	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	

(มหาชน)	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	โดยนางสาวอาภาพรรณ	แสงสีดา	(พยาบาลวิชาชีพ	

จากสหราชอาณาจักร)	
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๔)  โครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะ ปรับภูมิทัศน์และทาสีภายใน ภายนอกอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ด�าเนินการในปี	พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒	จ�านวน	๑๘	หลัง	ทั้งนี้	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวิชราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ในหลวงรัชกาลที่	๑๐	และเป็นการสร้างสังคมสุขภาวะจากสภาพ

แวดล้อมการท�างานที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการเยียวยา	ปรับภูมิทัศน์และสร้างความสวยงามให้กับอาคาร	 

ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ	ด้วยการประสานงานของบประมาณ	 

โดยนางสาวอาภาพรรณ แสงสีดา	(พยาบาลวิชาชีพ	จากสหราชอาณาจักร)	โดยมีพันธมิตรส�าคัญ	 

ที่สนับสนุนงบด�าเนินการ	ได้แก่

๑.	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์

คุณภาพทีโอเอ	เพื่อใช้ในงานซ่อมแซม	ปรับผิว	และสนับสนุนสีทาอาคารภายนอก	จ�านวน	๑๘	หลัง	 

รวมถึงทางเดินเชื่อมระหว่างทุกอาคาร	โดยทีมงานสถาปนิกโครงการ	เป็นจ�านวนเงิน	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 

	(สามล้านบาทถ้วน)	

๒.	ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)	สนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการซ่อมแซม	ปรับผิว	ค่าแรง

งานทาสีอาคารภายนอก	จ�านวน	๑๕	หลัง	รวมถึงทางเดินเชื่อมระหว่างทุกอาคาร	โดยทีมงานสถาปนิก

โครงการ	เป็นจ�านวนเงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(สองล้านบาทถ้วน)	

๓.	มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า	สนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการซ่อมแซม	

ปรับผิว	ค่าแรงงานทาสีอาคารภายนอก	จ�านวน	๓	หลัง	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	๕๐๐,๐๐๐	บาท	 

	(ห้าแสนบาท)	

รับมอบเงินบริจาค	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	จากท่านประจักษ์	ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้อนุมัติโครงการ
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๕) โครงการ “ออมขวัญ ปันสุข” 

เป็นโครงการทีส่นบัสนนุทนุด้วยการเปิดสมดุบญัชีธนาคารออมสนิให้แก่เดก็แรกเกดิรายละ	๑,๐๐๐	บาท

ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม	ปี 2560 จ�านวน 26 คน	เป็นเพศชาย	๑๕	คน	เพศหญิง	๑๑	คน	และเดือน

กรกฎาคม	ปี 2561 จ�านวน 20 คน	โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สนับสนุนทุนคนละ	๒๐๐	บาท	

และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	สนับสนุนทุนคนละ	๓๐๐	บาท	ธนาคารออมสิน

สนับสนุนทุนคนละ	๕๐๐	บาท	รวมเป็นเงิน	๑,๐๐๐	บาท
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๖)  โครงการแข่งขันฟุตบอลยุพราชคัพ ครั้งที่ ๑๑ และ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ครั้งที่ 11 ในวันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ชิงถ้วยเกียรติยศ	ศ.	ธานินทร์	กรัยวิเชียร	ประธานกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ณ	สนามกีฬาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	โดยมูลนิธิโรง

พยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน	จ�านวน	๔๐,๐๐๐ 

บาท	โดยจัดการแข่งขัน	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	มีผลการแข่งขัน	ดังนี้	

1. ประเภทหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย 4 ทีม	ได้แก่	

 ๑.	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ชนะเลิศ

 ๒.	อบต.	นาซ�า	รองชนะเลิศ	อันดับ	๑

 ๓.	อบต.	ศิลา	รองชนะเลิศ	อันดับ	๒

 ๔.	เทศบาลต�าบลหล่มเก่า	รองชนะเลิศ	อันดับ	๓

2. ประเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประกอบด้วย 4 ทีม	ได้แก่	

 ๑.	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร	ชนะเลิศ

 ๒.	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	รองชนะเลิศอันดับ	๑

  ๓.	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จังหวัดเลย	รองชนะเลิศอันดับ	๒

  ๔.	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	รองชนะเลิศอันดับ	

และยังมี	คู่พิเศษ	จากภาคส่วนราชการและเอกชน	มาร่วมแข่งขัน	เพื่อเป็นเกียรติส�าหรับการแข่งขัน

ฟุตบอลยุพราชคัพ	จ�านวน	๔	คู่	ดังนี้	

 คู่ที่ 1	หัวหน้าส่วนราชการอ�าเภอหล่มเก่า	ชนะ	ชมรมผู้บริหารการศึกษา	อ.หล่มเก่า	

 คู่ที่ 2	ทหารอากาศสถานีเรดาร์ภูทับเบิก	ชนะ	ชมรมผู้ใหญ่บ้านก�านัน	อ.หล่มเก่า	

 คู่ที่ 3	สภ.	บ้านติ้ว	FC	พบกับ	แพ้	อาวุโสหล่มเก่า	FC	

 คู่ที่ 4	รวมดาว	ยุพราช	๔	จังหวัด	เสมอ	๒/๒	อาวุโสหล่มเก่า	FC

ครั้งที่ 12	ในวันที่	๒๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	ชิงถ้วยเกียรติยศ	ศ.นพ.	เกษม	วัฒนชัย	ประธาน

กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	วันที่	๒๐ – ๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ณ	สนามกีฬาโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	โดยมีผลการแข่งขัน	ดังนี้

 ประเภทอาวุโส

 ๑.	ทีมเต็งสิบทีม	ชนะเลิศ	

 ๒.	อาวุโสหล่มเก่า	FC	รองชนะเลิศ	อันดับ	๑ 

 ๓.	ทีมชมรมครูอ�าเภอหล่มเก่า	รองชนะเลิศ	อันดับ	๒

 ๔.	สภ.หล่มเก่า	รองชนะเลิศ	อันดับ	๓
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ประเภทประชาชนทั่วไป

 ๑.	ทีมเต็งสิบ	ชนะเลิศ	

 ๒.	รพร.	หล่มเก่า	รองชนะเลิศ	อันดับ	๑ 

 ๓.	ชมรมฟุตซอลหล่มเก่า	รองชนะเลิศ	อันดับ	๒

 ๔.	ท้องถิ่นอ�าเภอหล่มเก่า	(อบต.	และเทศบาล)	รองชนะเลิศ	อันดับ	๓

ประเภทกิตติมศักดิ์ (คู่พิเศษ)

	 ทีมหัวหน้าส่วนราชการอ�าเภอหล่มเก่า	เสมอ	ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอ�าเภอหล่มเก่
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ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

งานพัฒนาชุมชน 

ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชุมชน	หรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายนั้น	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	 

ได้ด�าเนินการทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติของงานสาธารณสุข	ทั้ง	๔	มิติ	คือ	ด้านการส่ง

เสริมสุขภาพ	ด้านการป้องกันโรค	ด้านการรักษาพยาบาล	และด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย	และการ

ปฏิบัติหรือร่วมปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือไปจากงานปกติ	ตามนโยบายหรือสภาพปัญหา/บริบทของพื้นที่

อีกด้วย	เช่น	การร่วมปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมทุกมิติ	โดยการบูรณา

การความร่วมมือ/บุคลากร/และทรัพยากรในการท�างานร่วมกัน	ในบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) ซึ่งในระยะ	๒	ปีที่ผ่านมา	มีผลการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นที่น่าพึงพอใจยิ่ง	ผลงาน	

“พชอ.”	อ�าเภอหล่มเก่า	ได้รับค�าชื่นชมจากระดับจังหวัดและเขต	เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการมาศึกษาดูงานของ

อ�าเภออื่น	ๆ	

นอกจากนั้น	การด�าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทางถนน	ก็เป็นอีกงานหนึ่ง	ที่

มีผลการด�าเนินงานที่ดี	ได้รับรางวัลดีเด่นของจังหวัดและเขตฯ	ได้รับรางวัลอ�าเภอด�าเนินงานป้องกันการบาด

เจ็บจากจราจรทางถนน (D-RTI) ระดับดีมาก	(Excellece)	จากกรมควบคุมโรค	รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพชรบูรณ์	ยังได้ชื่นชมผลการด�าเนินงานและมีนโยบายให้อ�าเภออื่นได้น�าไปเป็นแบบอย่างในการ

ด�าเนินงานอีกด้วย

๑) การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.)  
อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงสาธารณสุข	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.) 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เมื่อ

วันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๙	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยระบบสุขภาพ

อ�าเภอ	ตามหลักการ	“พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	ซึ่งต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ	มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแล

สุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง	ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง	โดยการสร้างกลไกของ

เครือข่ายที่ประสานการท�างานร่วมกัน	เป็นการด�าเนินงานที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่	มีส่วนร่วมในการ
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จัดการระบบสุขภาพของตนเอง	และ	อ�าเภอหล่มเก่า	เป็น	๑	ใน	๗๓	พื้นที่น�าร่องระดับประเทศ	ที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เข้าร่วมการขับเคลื่อนในลักษณะดังกล่าว	โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และสุขภาพของประชาชน

2. เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากร ด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้  

และงบประมาณร่วมกัน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่อ�าเภอหล่มเก่า	ได้น้อมน�าพระราชด�ารัสที่ทุกพระองค์ทรง

พระราชทานไว้	มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนหล่มเก่า	ให้เกิดความ	

มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ภายใต้ร่มใหญ่ของโครงการ	“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จนได้รับคัดเลือก	ให้เป็น	

“1 ใน 9 เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม”	ถ่ายท�าสารคดีตอนพิเศษผ่านรายการคนค้นคน	ซึ่งจะออก

อากาศทางช่อง	9	Mcot	HD ประมาณเดือนมิถุนายน	๒๕๖๐	ในการเผยแพร่ความส�าเร็จ	ของการท�างาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนของทุกภาคส่วนในระบบสุขภาพอ�าเภอ	น�าเสนอผลงานของ 

แต่ละพื้นที่	ที่น้อมน�าหลักการทรงงาน	แนวพระราชด�าริ	และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทาง	และสร้างแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน	

และพัฒนาต่อยอดสิ่งที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 

ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์ปัญหา	ก�าหนดประเด็นการพัฒนาร่วมกัน	เมื่อ

วันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๑	และได้ร่วมกันการคัดเลือกปัญหาเพื่อด�าเนินการในปี	๒๕๖๑	ดังนี้

1. การลดการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร     

2. การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส      

3. การบริหารจัดการขยะในชุมชน 21 คะแนน   

4. ลดการเกิดโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า วัณโรค)   

การด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาคุณภาพชีวิต

การด�าเนินการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอหล่มเก่า	 

โดยมีนายอ�าเภอหล่มเก่า	เป็นประธาน	สาธารณสุขอ�าเภอ	ท�าหน้าที่เลขานุการ	มีผู้แทนภาคประชาชน	 

ภาคส่วนต่าง	ๆ	ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	รวม	๒๑	คนเป็นกรรมการ	โดยมีบทบาทที่ส�าคัญ
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ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในอ�าเภอ	มีการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา	ก�าหนดประเด็นการพัฒนาร่วมกัน	

เมื่อวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๑	สร้างกลไกของเครือข่ายที่ประสานการท�างานร่วมกัน	น�าไปสู่การจัดท�าแผน

พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอหล่มเก่าแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	

กลไกการขับเคลื่อน	นอกจากมีค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	ได้แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการขับเคลื่อนรายพื้นที่	มีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ท�าหน้าที่ประธาน	ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ท�าหน้าที่เลขานุการ	มีการลงนามบันทึกความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย

ในอ�าเภอ	และประกาศเป็นวาระของอ�าเภอหล่มเก่าในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	 

ปี	๒๕๖๐ - ๒๕๖๒	ด้วยการด�าเนินกิจกรรมในร่มใหญ่ของโครงการ	“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”	ดังนี้

แผ่นดินธรรม

ธรรมะ เป็นหมู่บ้านรักษาศีล	๕,	โรงเรียน	ส่วนราชการรักษาศีล	๕	ร้อยละ	๘๕

เป็นไทย แสดงออก	และธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย	ด้วยการร้องเพลงชาติ	ยึดมั่นในศาสนา	ด้วยการ

สวดมนต์	และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	เพื่อเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ในทุก

ครั้งที่มีการประชุม	หรือในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้น

เป็นธรรม ทุกหมู่บ้าน	ทุกส่วนราชการ	จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์	ร้องเรียน	และตอบสนองต่อเรื่อง

ราวอย่างทันท่วงที

แผ่นดินทอง

สุขภาพดี ร่วมแก้ไขใน	๔	ประเด็นปัญหาสุขภาพ	ประกอบด้วย	 

การลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	 

การดูแลผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาส	 

การบริหารจัดการขยะในชุมชน	 

ลดการเกิดโรคติดต่อ	(ไข้เลือดออก,	โรคพิษสุนัขบ้า,	วัณโรค)	

เศรษฐกิจดี น้อมน�าศาสตร์ของพระราชา	ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง	(สามห่วง	สองเงื่อนไข)	หลัก

ปฏิบัติเกษตรทฤษฏีใหม่	น�าไปปฏิบัติ,	จัดให้มีศูนย์เรียนรู้ทุกต�าบล

สังคมดี การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพยาเสพติดทุก

หมู่บ้านทุกส่วนราชการ	เพื่อเป็นฐานข้อมูลน�าเข้าสู่ระบบบ�าบัดตามความสมัครใจ	 

	(Matrix	Program)	เข้าค่ายสู่ขวัญแผ่นดิน	และให้การช่วยเหลือคืนคนดีสู่สังคม
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การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานทุก	๒	เดือน	ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดการเลื่อนเงินเดือนของ

บุคลากรสาธารณสุขและก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และก�าหนดให้มีการจัดมหกรรมสุขภาพเพื่อสรุปผลการด�าเนิน

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

ผลการประเมินการด�าเนินงานที่ผ่านมา

1.

การลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

เป้าประสงค์ 

•	อุบัติเหตุทางการจราจรเสียชีวิตไม่เกิน	๑๘	ต่อแสนประชากร

•	ระดับอ�าเภอมี	RTI	Team

•	ระดับต�าบลมี	RTI	Team

•	ระดับอ�าเภอก�าหนดจุดเสี่ยง

•	ระดับอ�าเภอมีการจัดท�า	MOU

•	ทุกพื้นที่มีด่านชุมชนทุกเทศกาล

•	รณรงค์การขับขี่ทางถนน

ผลการด�าเนินงาน

•	อัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนร้อยละ	๒๐.๙๑	ต่อแสนประชากร	

•	ระดับอ�าเภอมี	RTI	Team	๑	ทีม	และระดับต�าบล	มี	RTI	Team	๕	ทีม	(ต�าบลนาเกาะ	วังบาล	 

นาซ�า	ศิลา	และตาดกลอย)	มีเครือข่าย	EMS	มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ

•	ก�าหนดจุดเสี่ยงระดับอ�าเภอ	๗	จุด	มีการก�าหนดจุดเสี่ยงจุดอันตรายและจัดท�าป้ายเตือนจุดเสี่ยง	 

จุดอันตรายและจุดเฝ้าระวัง

•	มีการจัดท�า	MOU	การลดอุบัติเหตุทางถนน	เมื่อวันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๖๑	โดยใช้มาตรการรสขม	

และการบังคับใช้กฎมายในการจับกุม

•	ระดับอ�าเภอและต�าบลจัดตั้งด่านชุมชน	๑๒	ด่าน

•	จัดรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยทางถนน	จ�านวน	๑๒	ครั้ง	มีการออกรณรงค์ให้ความรู้กฎจราจรใน

สถานศึกษาทุกแห่ง	และมีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

•	รับโล่รางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เขตสุขภาพที่	๒	 

ปี	๒๕๖๑	ระดับดีมาก
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2. 

การดูแลผู้สูงอายุ

และคนด้อยโอกาส

ผลการด�าเนินงาน

ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง	มีการขยายเครือข่ายโรงเรียน

สร้างสุขผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้	จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับอ�าเภอ	

ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการพี่สอนน้อง	มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้มหกรรมผู้สูงวัยสุขภาพดี	และการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี	ด้วยวิถีไทหล่ม	ในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เน้นพัฒนาการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพใน

ทุกต�าบล	และผลการเนินงาน	พบว่า

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 99.13

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุมีการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร้อยละ 100

ต�าบลผ่านเกณฑ์ต�าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้ง 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

3. 

การบริหารจัดการ

ขยะในชุมชน

เป้าประสงค์

• หมู่บ้านผ่านเกณฑ์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์

• ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

• มีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

• ชุมชนมีปริมาณขยะลดลง

ผลการด�าเนินงาน

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและท�าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล	ส่งเสริมพฤติกรรมสุข

อนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง	ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและที่

ส�าคัญเพื่อสร้างจิตส�านึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี	

โดยมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 

“บ้านเฮาสะอาด ปราศจากขยะด้วยหลัก 3 Rs”	(Lomkao	Zero	Waste)	 

ซึ่งได้แก่	การลดปริมาณขยะ	(Reduce)	

การน�ากลับมาใช้ซ�้า	(Reuse)	และการน�ากลับมาใช้ใหม่	(Recycle)	โดยการใช้สื่อต่าง	ๆ	ให้

ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการรีไซเคิลแก่ประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะและการจัดการ

ขยะในครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะ	จัดกิจกรรมเก็บขยะ	Big	Cleaning	Day	จัดตั้งให้มีธนาคาร

ขยะในชุมชน	

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน	อย่างน้อยต�าบลละ	๑	แห่ง	

และจัดตั้ง	“จุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน” เพื่อแก้ปัญหาชุมชนที่ไม่มีระบบการจัดเก็บขยะของ

ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

*ผลการเนินงาน ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน
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4. 

ลดการเกิด

โรคติดต่อ 

 (ไข้เลือดออก, 

โรคพิษสุนัขบ้า, 

วัณโรค)

โรคไข้เลือดออก 

ด�าเนินการประเมิน	โรงเรียน,	โรงพยาบาล,	โรงเรือน,	โรงธรรม,	โรงงาน,	โรงแรม	ด้าน

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อก�าจัดและท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย	๖	ร	ปลอดลูกน�้ายุงลายใน

ภาพรวมทั้งหมู่บ้านและจัดกิจกรรม	๓	ห.	(ห้องนอน	ห้องครัว	ห้องน�้า)	

โรคพิษสุนัขบ้า 

ด�าเนินการส�ารวจจ�านวนสุนัขและแมวในพื้นที่	แยกเป็นที่มีเจ้าของ	และไม่มีเจ้าของ	และ

ส�ารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้	สุขศึกษา	

ประชาสัมพันธ์	ให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว

*ผลการด�าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน

โรควัณโรค 

ด�าเนินการให้ความรู้	สุขศึกษาประชาสัมพันธ์	ให้ประชาชนมีความรู้	และเข้าใจโรควัณโรค	

สามารถดูแลป้องกันตนเองได้	และในชุมชน	ได้จัดหาคนดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาสม�่าเสมอ	ถูก

ต้องครบถ้วน	ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

- กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้รับการค้นหา/คัดกรองวัณโรค และได้รับการส่งต่อ 

         เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องร้อยละ 93.92

- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 91.18

- อัตราความส�าเร็จการรักษาวัณโรค ร้อยละ 84.26

ผลงานและสิ่งที่ภาคภูมิใจ

ได้รับคัดเลือกเป็น	

1 ใน 9 อ�าเภอ 9 เมือง

ที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม
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รับมอบเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ
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มหกรรมสรุปผลการด�าเนินงาน	หล่มเก่าเมืองที่พ่อสร้าง	ก้าวย่างที่ลูกตาม

เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศึกษาดูงานการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต	พชอ.
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๒) การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า และ คปสอ. หล่มเก่า 

ได้มีโอกาสเรียนรู้ชุมชน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร	(พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)	โดย

มีวิสัยทัศน์ว่า	“โรงพยาบาลชุมชนแห่งความสุข เป็นผู้น�าด้านการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ”	ภายใต้ค่านิยม	

“จงรักภักดี มีคุณธรรม เป็นผู้น�า สร้างความสุข” โดยการเน้นการสร้างความสุข	ใน	๔	ประเด็น	คือ	สร้าง

ความสุขให้กับผู้รับบริการ สร้างความสุขให้กับตนเอง สร้างความสุขให้กับองค์กร และสร้างความสุขให้

กับชุมชนและสังคม	โดยมีกระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	ไปยังบุคลากรทุกระดับอย่าง

หลากหลายวิธีเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการของโรงพยาบาลให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ต้องการ	

ในปี	พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อให้บุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติราชการในเครือข่ายระบบบริการสุขภาพของโรง

พยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าได้จัดท�าโครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหม่	ซึ่งประกอบไปด้วย	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	เภสัชกร	พยาบาลวิชาชีพ	นักวิชาการสาธารณสุข	เจ้า

พนักงานเวชสถิติ	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	รวมทั้งสิ้น	๒๗	คน	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้การ

ท�างานเป็นทีม	รู้จักปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่	และช่วยเหลือสังคม	โดยในการนี้	ได้มีการจัดอบรม

หลักสูตร	งานพลังกลุ่มและความสุข	กาพัฒนาสติให้เป็นวิถีในองค์กร	การเรียนรู้บริบทระบบงานต่าง	ๆ	 

และมีการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการรุ่นน้องปี	๖๐

คณะกรรมการรุ่นน้องปี	๖๐	ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาและบริบท	และจัดกิจกรรม	“ค่ายอาสา

สร้างสุข คปสอ.หล่มเก่า 2560”	ที่โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน	สาขาบ้านห้วยโป่งน�้า	อ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัด

เพชรบูรณ์	ในวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๐	ซึ่งก่อนด�าเนินการได้มีกิจกรรมการจัดหาทุน	คือ	ด�าเนินกิจกรรม

การจัดหารายได้เพื่อน�ามาออกค่าย ด้วยการจัดดนตรีเปิดหมวก	ที่งานถนนคนเดิน	อ�าเภอหล่มสักจัง	หวัด

เพชรบูรณ์	จ�านวน	๒	ครั้ง	และกิจกรรมรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการที่	รพร.หล่มเก่า	 

จ�านวน	๑	ครั้ง 

รายได้ในการจัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมดนตรีเปิดหมวก ๒๙,๘๐๒.๗๕	บาท

กิจกรรมรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการที่	รพร.หล่มเก่า ๒๑,๐๙๐.๕๐	บาท

เงินสนับสนุนกิจกรรมจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 60,893.25 บาท
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กิจกรรมการจัดหารายได้เพื่อน�ามาออกค่าย	ด้วยการจัดดนตรีเปิดหมวก	ที่งานถนนคนเดิน	อ�าเภอหล่มสัก	

จังหวัดเพชรบูรณ์	และกิจกรรมรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการที่	รพร.	หล่มเก่า
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กิจกรรมวันออกค่าย

• กิจกรรมด้านสุขภาพ	เด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับค�าแนะน�าเรื่องการดูแล

สุขภาพช่องปากจากทีมทันตกรรม	และผู้ปกครอง	ประชาชนในชุมชน	ได้รับความรู้	เสริมสร้างทักษะ 

ในการดูแลตนเองเบื้องต้น	ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ	ท้องร่วงเฉียบพลัน	เพื่อลดการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง	และลดความรุนแรงของโรคเมื่อเจ็บป่วยโดยแพทย์	เภสัชกรและพยาบาล

• กิจกรรมด้านปรับปรุงซ่อมแซม	ได้ท�าการปรับปรุงโรงอาหารส�าหรับเด็กนักเรียน	เนื่องจากเดิมมีขนาด

เล็กและไม่เพียงพอส�าหรับเด็ก	ๆ	และซ่อมแซม	ทาสีสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน	นอกจากนี้ได้ท�าป้ายชื่อ

ต้นไม้ให้กับชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ต้นไม้ในพื้นที่

• กิจกรรมด้านสันทนาการ	จัดให้เด็ก	ๆ	ได้รับชมหนังกลางแปลงในช่วงกิจกรรมตอนค�่า	ร่วมร้องเพลง	 

เล่นเกมส์	แจกของรางวัลให้กับเด็กนักเรียน

• กิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือและทุนการศึกษา 

	 -	ใช้งบประมาณด�าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น	๓๘,๘๘๕	บาท

	 -	น�าเงินส่วนที่เหลือจากการบริจาคมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพิ่มเติม	จ�านวน	๕,๐๐๐	บาท	

	 -	มอบให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยบริบาลบรรเทา	จ�านวน	๑๘,๐๐๐	บาท	

ปรับปรุงโรงอาหารและโต๊ะนั่งรับประทานทานอาหาร
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ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	ด้วยการซ่อมแซม	ทาสี	และเทพื้นทรายหนา
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ท�าป้ายชื่อต้นไม้ให้กับชุมชน

ตรวจสุขภาพช่องปากและแนะน�าการดูแลช่องปากให้กับเด็กนักเรียน

ให้ความรู้	เสริมทักษะ	ในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นโดยแพทย์	เภสัชกร	และพยาบาล
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	ดูหนังกลางแปลง	ร้องเพลง	รับประทานอาหารร่วมกัน

เด็กนักเรียนจัดการแสดงต้อนรับชาวค่าย	กิจกรรมเล่นเกมส์	มอบของรางวัล
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มอบเงินให้กับโรงพยาบาล	เพื่อใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยบริบาลบรรเทา

ค่ายน้องใหม่ปี	๒๕๖๑	ณ	หมู่บ้านตาดข่า
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การด�าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่่ส�าคัญของประเทศ	และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น	ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย	ทั้งชีวิต	

และทรัพย์สินของประชาชน	อ�าเภอหล่มเก่าเป็นอ�าเภอหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	เนื่่องจากมีเส้นทาง

คมนาคมทางถนนเป็นภูเขา	เส้นทางคดเคี้ยวไปมา	ประกอบกับการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่	น่าสนใจของ

นักท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ	จ�านวนมากตลอดทั้งปี	

อุบัติเหตุทางถนน	อุบัติเหตุหมู่	และสาธารณภัย	ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ	พิการ	หรืออาจ

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน	ส่วนมากประกอบด้วยผู้บาดเจ็บที่มีภาวะวิกฤต	และ	บาดเจ็บทั่ว	ๆ	ไป	ที่

ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนในคราวเดียวกัน	หรือติดต่อกันเป็นจ�านวนมาก	จนเกินอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ปกติ	

จะให้การรักษาพยาบาลได้เพียงพอ	และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดความ	สับสนวุ่นวายต่อผู้ประสบเหตุการณ์	

และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ในการปฏิบัติการช่วยเหลือรักษาพยาบาล	ผู้บาดเจ็บ	จะต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็ว	

และมีประสิทธิภาพ	

อ�าเภอหล่มเก่าได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว	จึงได้ด�าเนินการจัดท�าแนวทางการด�าเนินงาน

ป้องกันการบาดเจ็บ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือ	รักษาพยาบาลอย่างมี

ระบบ	ตั้งแต่การเตรียมบุคลากร	อุปกรณ์การแพทย์	เวชภัณฑ์	และยานพาหนะ	โดยมีการ	ปรับเปลี่ยนสภาวะการ

ปฏิบัติงานปกติ	ให้สามารถรับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และจัดท�าแผนการเตรียมรับเหตุขึ้น	รวม

ทั้งซักซ้อมความเข้าใจ	ฝึกปฏิบัติให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเหมาะสม	มีความคล่องตัว	และ	รวดเร็ว	

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	

	การป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนได้ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดส�าคัญในงานของกระทรวงสาธารณสุข	การขับ

เคลื่อนการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกระดับในอ�าเภอ	เพื่อกระตุ้น

ให้มีการบูรณางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น	

อ�าเภอหล่มเก่าจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดเวทีค้นหาประเด็นปัญหาสุภาพ	อ�าเภอ

หล่มเก่าเมื่อวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมสีทอง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	งานอุบัติเหตุ

ทางถนนเป็น	๑	ใน	๔	ประเด็นปัญหาสุขภาพที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเลือกที่จะด�าเนินการแก้ไขในปี	

๒๕๖๑	สืบเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บทางถนนของอ�าเภอหล่มเก่าโดยการใช้ข้อมูลสามฐาน	พบ

ว่า	สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มของการบาดเจ็บ	และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี	ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการ

สูญเสียดังกล่าว	จึงได้เกิดการร่วมมือกันของทุกภาคีเครือข่ายในอ�าเภอหล่มเก่า	ซึ่งประกอบด้วย	ศปถ.	อ�าเภอ	ซึ่ง

มีหน้าที่	อ�านวยการ	ผ่านไปยัง	พชอ.	มีการน�าข้อมูลต่าง	ๆ	มารวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	ชี้เป้าจุดเสี่ยง	และการ

ประเมินผล	แล้วลงสู่การปฏิบัติ	การขับเคลื่อนของชุมชน	ผ่าน	ศปถ.	ท้องถิ่น	เทศบาล	อบต.	และผู้นาชุมชน	โดย

ผ่าน	กระบวนการ	๕	ส	ผลจากการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการก�าหนดปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	



55ผลการด�าเนินงานิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ระดับอ�าเภอ	(พชอ.)	พบว่าการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	เป็นสาเหตุที่สาคัญในการ	คุกคาม

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอ�าเภอหล่มเก่า	จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการด�าเนินการป้องกันการบาด

เจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอ	(Road	traffic	Injury	:	RTI	ระดับอ�าเภอ)	ในการด�าเนินงานการป้องกันการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน	และได้แบ่งขั้นตอนการด�าเนินการเป็น	๓	ช่วงของการด�าเนินงาน	คือ	ก่อนเกิดเหตุ	

ขณะเกิดเหตุ	และหลังการเกิดเหตุ

ผลการด�าเนินงาน 

อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน	พ.ศ.	๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐	และ	๒๕๖๑	เท่ากับ	๒๒.๔๑, 

๒๕.๔๐, ๔๐.๓๓, ๓๕.๘๕	และ	๑๐.๔๕	(มค.	-	มิย.	๖๑)	ต่อแสนประชากร	ตามล�าดับ	

อุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่มาจากการขาดวินัย	ขาดจิตส�านึกความปลอดภัย	ส่งผลกระทบให้สูญเสีย	ทั้งชีวิต

และทรัพย์สิน	ดังนั้น	การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	จึงต้องมีอาศัยความร่วมมือร่วมใจ

ของทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูล	ข่าวสารสร้างการรับรู้	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

นอกจากนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมด�าเนินการ	เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง	ควบคู่กับการสร้างจิตส�านึกและความตระหนักด้าน

ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน	

จากการทบทวนข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดความประมาทของผู้ใช้ยานพาหนะ	

เช่น	ขับเร็วเกินกหนด	ขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด	ขับรถย้อนศร	ดังนั้นท้องถิ่น	ชุมชน	จึงเป็นกลไกส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบายและก�าหนดมาตรการระดับพื้นที่	เนื่องจากจะรู้รายละเอียดเป็นอย่างดีว่าจุดใด	บริเวณพื้นที่ใดที่

เป็นจุดเสี่ยง	จุดอันตราย	และเกิดเหตุ	บ่อยครั้ง	สามารถน�าข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์หามาตรการป้องกัน

และแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงและมีประสิทธิภาพ	แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน	ที่สามารถยับยั้งและลดความเสี่ยงได้	คือ	การท�า	“มาตรการชุมชน”	โดยคนในชุมชน	

จากการด�าเนินการที่เข้มแข็งดังกล่าว	ส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี	และได้รับรางวัลอ�าเภอด�าเนินงานป้องกันการ

บาดเจ็บจากจราจรทางถนน	(D-RTI)	ระดับดีมาก	(Excellent)	จากกรมควบคุมโรค	ประจ�าปี	๒๕๖๑	เป็นต้นแบบ

ให้กับพื้นที่อื่น	ๆ	ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
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การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบบริบาลบรรเทา

“บรรเทาความทุกข์และสร้างการปรับตัว 

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเวลาที่เหลืออยู่

ของผู้ป่วยและคนในครอบครัว”

 

ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	สามารถป้องกันโรค	รักษาโรคที่ไม่เคยท�าได้เพิ่ม

มากขึ้น	แต่อย่างไรก็ตามความจริงที่คนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตายได้	ไม่สามารถต่อสู้ชนะทุกโรคได้	 

ดังนั้นก็จะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่รักษาไม่หายและเมื่อมาถึงระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วยก็จะเกิดความทุกข์ทั้งทาง

ร่างกาย	และจิตใจ	ส่งผลต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ได้รับความทุกข์ในขณะดูแลผู้ป่วย	 

และเมื่อสูญเสียผู้ป่วยไป	การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบริบาลบรรเทามีส่วนส�าคัญที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย 

และครอบครัวในการเผชิญกับปัญหา

การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบริบาลบรรเทาจะท�าร่วมกับการรักษาจ�าเพาะของโรค	เป็นการรักษาที่ให้ผู้ป่วย 

และครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษามุ่งเน้นการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและเตรียมพร้อมเมื่อวาระสุดท้าย

มาถึง	จัดการทั้งอาการทางกายและด้านจิตใจ	โดยใช้ทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์	ยาและเครื่องมือเทคโนโลย ี

ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วย	

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าได้พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาอย่างต่อเนื่อง	 

มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เป็นแพทย์หลักในการจัดการกระบวนการ	ในปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

หล่มเก่า	มียามอร์ฟีนหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นยาหลักที่ช่วยจัดการอาการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ซึ่งรูปแบบที่

หลากหลายนี้ท�าให้บริหารจัดการยาให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม	มีเครื่องมือ	syringe	driver	ที่สามารถ

ให้ยามอร์ฟีนกับผู้ป่วยที่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายได้อย่างที่ต้องการโดยไม่มีอาการทุกข์

ทรมาน	รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สนับสนุน	เช่น	ออกซิเจนที่บ้าน	เตียงลม	เครื่องพ่นยา	เครื่องดูดเสมหะ	เป็นต้น	 

ให้เพียงพอต่อการใช้งาน	มีการจัดบริการผู้ป่วยนอกเฉพาะส�าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการจัดทีมออกเยี่ยมบ้าน	

เพื่อให้ได้ผู้ป่วยรับบริการที่ดีและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก	จัดสร้างห้องผู้ป่วยส�าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายจ�านวน	๒	ห้อง	จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาเราดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายได้ทั่วถึงมากขึ้น	ให้บริการผู้ป่วยแบบบริบาลบรรเทา	๙๓	และ	๑๖๗	ราย	ในปี	๒๕๖๐	และ	๒๕๖๑ 

ตามล�าดับ	ผู้ป่วยได้รับการวางแผนรักษาจัดการการรักษาตามแผน	เข้าถึงการจัดการอาการด้วยยามอร์ฟีน 

มากกว่าร้อยละ	๘๐	มีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังจากที่กลับไปอยู่บ้านโดยทีมเครือข่ายของโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชหล่มเก่า
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ตัวอย่างภาพการด�าเนินงานที่ผ่านมา

คุณยายป่วยด้วยมะเร็งล�าไส้	เริ่มมีอาการปวดใช้ยาเพิ่มขึ้น	ช่วยเหลือปรับยาและจัดท่าเพื่อบรรเทาอาการ

คุณตาโรคถุงลมโป่งพองต้องพึ่งพิงออกซิเจนที่บ้านเข้าออกรพ.บ่อยครั้ง	ช่วยเหลือการดูแลทางเดินหายใจวางแผน

การดูแลเมื่อเข้าระยะท้ายร่วมกับภรรยาและบุตร	เสียชีวิตที่บ้านอย่างสงบ
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คุณยายนอนติดเตียงจากปัญหากระดูกสะโพกหัก	ช่วยเหลือเตียงผู้ป่วยและใบรับรองความพิการ	วางแผนจัดการ

อาการร่วมกับพยาบาล	รพ.สต.

ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้	เป็นผู้ท�ามาหากินหลักของครอบครัว	ช่วยเหลือจัดการอาการดูแลอาหารทางหน้าท้องร่วมกับ

เภสัชกรและโภชนากร	ประสานให้ความช่วยเหลือภรรยาและบุตรที่เรียนอยู่จากชุมชน
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ผู้ป่วยระยะท้ายติดเตียง	มีแผลกดทับ	ช่วยเหลือบุตรสาวการดูแลแผลคนไข้ด้วยตนเอง	สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์	

เสริมสร้างพลังให้กับครอบครัวเพื่อช่วยเหลือกันในการดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลจาก	care	giver	ที่ผ่านการอบรมจากทีม	 

ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า	care	giver	ในการดูแลผู้ป่วย
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งานการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหล่มเก่า	(อโรคยาสถาน)	ให้บริการงานแพทย์แผนไทย	บริการตรวจโรค	

วินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย	บริการส่งเสริมสุขภาพ	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ป้องกันโรค	รักษาพยาบาล	 

จ่ายยาสมุนไพร	และการฟื้นฟูสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย	หัตถบ�าบัด	(การนวดไทย)	เวชปฏิบัติแผนไทย	 

	(การรมยา	การย่าง	การเผายา	การสุมยา	ประคบสมุนไพร	อบสมุนไพร)	นวดเพื่อสุขภาพ	ดูแลมารดาและเด็ก 

หลังคลอด	(การทับหม้อเกลือ)	นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสนับสนุนและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลและชุมชน	โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

หล่มเก่า	(อโรคยาสถาน)	เป็นโรงพยาบาลแห่งที่	๑๒	ของจังหวัดเพชรบูรณ์	โดยแยกโครงสร้างการบริหารงาน 

ให้เป็นอิสระจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ในอนาคต

ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๖๐

1. การปรุงยาต�ารับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

 ยารับประทาน

 - ยารักษาสะเก็ดเงิน สูตร 1  ยารักษาสะเก็ดเงินสูตร 2 

 - ยารักษาผิวหนังแข็ง (Sclerodema)

 - ยาต้มรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหาร (GIST)

 - ชาหญ้าดอกขาว (ผสมโปร่งฟ้า) เลิกบุหรี่ 

การเก็บข้อมูลในคลินิกเลิกบุหรี่ 

จ�ำนวนผู้ขอรับกำรบ�ำบัด 15 รำย สำมำรถลดกำรสูบบุหรี่ต่อวันได้มำกกว่ำ 

ร้อยละ85 ภำยในระยะเวลำ 5 เดือน
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ยาทา

 - น�้ามันกะเบาทาผิวหนังโรคสะเก็ดเงิน 

 - น�้ามันจตุรเวชทาโรคผิวหนังเปื่อย

 - เจลทองพันชั่ง

ผลิตภัณฑ์

 - ยาหม่องขมิ้นชัน  

    ส�าหรับกลุ่ม myofascial pain syndrome  

วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

ผลจากการใช้น�้ามันจตุรเวชทาโรคผิวหนังเปื่อย ผลจากการใช้เจลทองพันชั่ง

ผลจากการใช้น�้ามันกะเบาทาผิวหนังโรคสะเก็ดเงิน
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2. พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัย ของแพทย์แผนไทยในกลุ่มงาน  เพื่อประสิทธิผลของการรักษา

3. เป็นครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่  3 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาพัทลุงฝึกงานภาค

ปฏิบัติวิชาเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย  

จากวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ฝึกภาคปฏิบัติวิชาเวชกรรมไทย

4. เข้าร่วมในการจัดความรู้ (Clinical Practice Guideline : CPG) เรื่อง Office  syndrome  

กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5. ได้รับโล่บุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุข จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
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ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๖๑

1. งานวิจัยรางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ  ในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยภาคเหนือ   เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ

การใช้ยาต�ารับแก้ไอฝางกับยาแก้ไอน�้าด�าในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น

2. งานวิจัยจากงานประจ�า (R2R) 

การศึกษาผลการใช้ยาต�ารับภูมิแพ้ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ (Allergic  Rhiitis)

3. หุงน�้ามันเทวาสดใสทาแผลกดทับ
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4. พัฒนาเครือข่ายการใช้น�้ามันเทวาสดใสในผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า (ซึ่งแพทย์วางแผนที่จะตัดขาผู้ป่วย) 

กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สรอย อ�าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และรพ.สต.ป่าเซ่า อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5. ปรุงเจลเสลดพังพอนผสมกัญชาสกัดรักษาโรคงูสวัด

6.  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการด�าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวแพทย์แผนไทย  

จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเป็น 1 ใน 12 โรงพยาบาลน�าร่องของ

ประเทศไทย
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งานบริการผู้สูงอายุ

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดให้มีนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุ		และผลจากการส�ารวจข้อมูล	

พบว่าอ�าเภอหล่มเก่ามีผู้สูงอายุถึง	ร้อยละ	๒๓	ของประชากร	ซึ่งถือว่าได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

โดยสมบูรณ์	จึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ที่ต้องได้รับการวางแผนรองรับในการดูแลและจัดการปัญหา 

ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบ	ได้ด�าเนินการเร่งรัด	กระตุ้น	ให้แต่ละ

หมู่บ้านจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านขึ้น	อย่างน้อย	๑	ชมรม	และต้องจัดให้มีกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุของ

หมู่บ้าน	อย่างน้อยเดือนละ		๑		ครั้ง	ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต�่าของงานผู้สูงอายุ		หลังจากเกิดชมรมผู้สูงอายุประจ�า

หมู่บ้านขึ้นแล้ว	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ	รพร.หล่มเก่าที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุก็จะออกไปร่วมกิจกรรมหรือ 

เป็นพี่เลี้ยงให้แต่ละหมู่บ้าน	การจัดกิจกรรมก็ด�าเนินเรื่อยมา	ด้วยความเข้มแข็งและต่อเนื่อง	จนมีบุคคลหรือองค์กร

บางองค์กรมองเห็นความเข้มแข็งและความส�าคัญของงานผู้สูงอายุที่ได้ด�าเนินการอยู่	ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานผู้สูงอายุจากเทศบาลต�าบลหล่มเก่า		และสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	

การด�าเนินงานผู้สูงอายุได้ด�าเนินการพัฒนาเรื่อยมา	จากกิจกรรมชมรมฯ	ในระดับหมู่บ้าน	ก็ค่อย	ๆ	กลายมา

เป็นกิจกรรมที่มาร่วมกันท�าด้วยกันหลาย	ๆ	หมู่บ้าน	จนเกิดการก่อตั้งเป็นโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ต�าบลหล่มเก่าขึ้นเป็นแห่งแรกภายในปี	๒๕๖๐	ด้วยการเล็งเห็นถึงความส�าคัญของงานผู้สูงอายุของนายกเทศมนตรี

เทศบาลต�าบลหล่มเก่า	จึงได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานร่วมกับทางโรงพยาบาลฯ	เรื่อยมาและจากโรงเรียน

สร้างสุขผู้สูงอายุแห่งแรกของเขตเทศบาลฯ	ก็ได้เกิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุแห่งที่	๒	ขึ้นที่หมู่บ้านวัดทุ่งธงไชย	

หมู่ที่	๑๑		จนกลายเป็นการขยายครอบคลุมทั้งต�าบลหล่มเก่ามีการรวมตัวกันท�ากิจกรรมผู้สูงอายุเป็นภาพรวม

ต�าบล		มีการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน	เช่น	ขอครูฝึกท�ากิจกรรมของโรงเรียนสร้างสุขฯเขตเทศบาล	ไปช่วย

เป็นพี่เลี้ยง	ไปร่วมกันพาท�ากิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนสร้างสุขฯแห่งที่	๒	ที่เกิดขึ้นใหม่	ท�าให้ผู้สูงอายุที่เป็น

สมาชิกของทั้งสองโรงเรียนฯ	เกิดการรู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกันมากขึ้น	เกิดการรวมตัวท�ากิจกรรมร่วมกัน	เกิดความ

ต่อเนื่องและความเข้มแข็งของกิจกรรมผู้สูงอายุภายในต�าบลมากขึ้น	และขยายผลไปสู่ต�าบลวังบาล	และต�าบลอื่น	

ๆ	จนเกิดการตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุทั้งสิ้น	รวม		๑๑	โรงเรียน	ครบทั้ง	๙	ต�าบล	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑  

จึงท�าให้อ�าเภอหล่มเก่ามีโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งอ�าเภอครบทุกต�าบล	ทั้งนี้	ความส�าเร็จส่วนหนึ่ง 

เป็นเพราะได้รับการให้ความส�าคัญเป็นอย่างสูงในการช่วยขับเคลื่อนติดตามก�ากับอย่างต่อเนื่อง	จากท่านนาย

อ�าเภอหล่มเก่า		จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	(พชอ.)	และจากหัวหน้าส่วนราชการ/ก�านัน/ 

ผู้ใหญ่บ้าน
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การด�าเนินงานผู้สูงอายุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น	เป็นกรณีของผู้สูงอายุในกลุ่มที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	

สามารถท�ากิจกรรม	ไปไหนมาไหนได้	เราเรียกผู้สูงอายุกลุ่มนี้ว่า	“กลุ่มติดสังคม”	ซึ่งมีจ�านวน	๑๑,๑๖๔	คน	 

(คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๐๓)	จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งอ�าเภอ		๑๑,๕๐๖	คน	(ซึ่งคิดเป็น	ร้อยละ	๑๗.๑๙	ของประชากร

อ�าเภอหล่มเก่า	ซึ่งมีทั้งสิ้น	๖๖,๙๔๐	คน	(ตามข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์อ�าเภอหล่มเก่า	เดือน	มิถุนายน	๒๕๖๑)

นอกจากผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมแล้ว	ยังมีผู้สูงอายุกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพต้องอยู่ที่บ้านไม่สามารถไปไหนมาไหน

ได้	แต่ยังพอสามารถช่วยเหลือตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	เป็นกลุ่มที่เราเรียกกันว่า	“กลุ่มติดบ้าน”	ซึ่งมี

จ�านวน		๒๖๖	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	๒.๓๑		และผู้สูงอายุที่มีสภาพการเจ็บป่วยต้องนอนดูแลรักษาแบบติดเตียงอยู่

ที่บ้าน	ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมไปไหนมาไหนหรือช่วยเหลือตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวันได้	ต้องเป็นภาวะ

พึ่งพิงที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด	เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า	“กลุ่มติดเตียง”	ซึ่งมี	จ�านวน		๗๖	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	

๐.๖๖	ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งอ�าเภอ

การด�าเนินงานเพื่อบริการผู้สูงอายุ	ในส่วนของกลุ่มติดบ้านและติดเตียงนั้น	ตั้งแต่ปี	๒๕๖๐ - ๒๕๖๑   

ได้มีการส่งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	และ	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ	ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม	๗๐	ชั่วโมง	ที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิต/พัฒนาผู้เข้าอบรมให้ออกมาเป็นผู้ที่มีบทบาท	ที่เรียกว่า	“Care Manager”	หรือ	CM		 

เพื่อให้ออกมาเป็นผู้บริหารจัดการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุภายในอ�าเภอ	โดยต้องมีการร่วมมือประสานงาน 

ช่วยเหลือและเชื่อมโยงงานในการดูแลผู้สูงอายุ	ร่วมกับประชาชน	หรือผู้ที่มีจิตอาสา	หรือ	อสม.	ที่อยู่ในพื้นที่	 

เพื่อให้คอยออกไปเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดบ้านหรือติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ	โดยที่	Care	Manager	

(CM)	ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารจัดการงานผู้สูงอายุภายในอ�าเภอ	เป็นผู้ที่ร่วมมือกันช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน	

ในการจัดการฝึกอบรมกลุ่มประชาชนหรือผู้ที่มีจิตอาสาหรือ	อสม.	ดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่โดยการคัดเลือก 

ให้มีการกระจายให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกต�าบล	แล้วเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร	๗๐	ชั่วโมง	เพื่อผลิตผู้ที่จะมี

บทบาทเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	ที่เรียกกันว่า	“Care Giver” หรือ	CG	โดยแบ่งเป็น	๓	รุ่นภายใน	๒	ปี	

(๒๕๖๐-๒๕๖๑)	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจ�านวนมาก	และตลอดระยะเวลาของช่วงที่ฝึกอบรมตามหลักสูตร	 

จะมีทั้งการเรียนความรู้ทางวิชาการการแพทย์และสาธารณสุข	และการฝึกปฏิบัติจริงในการดูแลผู้สูงอายุในสภาพ

การเจ็บป่วยและปัญหาต่าง	ๆ	หลากหลายกรณี	ทั้งการฝึกกับผู้ป่วยจริงที่นอนรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล	 

และการออกพื้นที่ไปฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยจริงที่ติดบ้าน-ติดเตียงในหมู่บ้าน/ชุมชน	นับว่าเป็นการฝึกอบรม 

ที่เข้มข้นและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจนสิ้นสุดระยะเวลาตามหลักสูตร	เพื่อให้เป็นการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
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Care Giver (CG)	ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเหล่านี้	จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่มีค่ามีความส�าคัญยิ่งในชุมชนต่อการดูแลผู้สูงอายุ	โดยเฉพาะผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ	เจ็บ

ป่วย	ติดบ้าน	ติดเตียง	ซึ่งจากข้อมูลที่มีอยู่	ผู้สูงอายุทั้ง	๒	กลุ่มนี้	(กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง)	รวมแล้ว	มีจ�านวน	

๓๔๒	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	๒.๙๗	ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งอ�าเภอ	ซึ่งในอนาคตอันใกล้ต่อไปนี้เป็นที่คาดการณ์ได้

ว่า	จ�านวนผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มนี้จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	หากผู้สูงอายุในกลุ่มแรก	(กลุ่มติดสังคม)มีการดูแล

และปฏิบัติตนที่ไม่ดีพอ	ไม่ต่อเนื่องไม่สม�่าเสมอ	ขาดความเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพ	การออกก�าลังกาย	การดูแล

รักษาจิตใจของตนเอง	ไม่มีผู้แนะน�าที่ดีและต่อเนื่อง	ก็จะเป็นที่มาของการเพิ่มจ�านวนผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้านและ

กลุ่มติดเตียงอย่างแน่นอน	

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรมเป็น	Care	Manager	(CM)	ทั้งอ�าเภอ	มีจ�านวน	๑๙	คน	กระจาย

อยู่ครบทุก	รพ.สต.	(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล)			รวมทั้งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	และ

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอหล่มเก่าด้วย	แห่งละอย่างน้อย	๑	คน	มีบาง	รพ.สต.ที่มีจ�านวน	CM	๒	คน		ส่วน	CG	

(Care	Givers)	ทั้งอ�าเภอ	(ยอดสะสมปี	๒๕๖๐-๒๕๖๑)	มีจ�านวน	๑๑๐	คน	กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง	ๆ	ถึงแม้

จะยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน	แต่ก็ครบทุกต�าบล	ทั้ง	๙	ต�าบล	ส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ไม่มี	CG	ก็จะใช้วิธี

การให้	CG	จากหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นผู้ดูแลไปก่อน	โดยการบริหารจัดการร่วมกันของ	CG	และ	CM	ในต�าบลนั้น	ๆ	

ด้วยความร่วมมือและการประสาน/สนับสนุนกัน	ในการบริหารจัดการร่วมกันเป็นอย่างดี	จากทุกภาคส่วน

ภายในเครือข่ายอ�าเภอหล่มเก่า	ทั้งการขับเคลื่อนระดับอ�าเภอผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	

การบริหารจัดการที่ดีของทีม	Care	Managers	ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก	Care	Givers	ตลอดจนการเห็น

คุณค่าความส�าคัญในงานผู้สูงอายุของผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมงานผู้สูงอายุทุกกลุ่ม	(กลุ่มติดสังคม	ติดบ้าน	และ

ติดเตียง)	ทุกระดับ	ทุกภาคส่วน	ท�าให้อ�าเภอหล่มเก่า	มีกิจกรรมของงานผู้สูงอายุที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด	และมี

ความกระตือรือร้นในการจัดและร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ	และผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม	สามารถบริหารจัดการในการจัด

กิจกรรมต่าง	ๆ	ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่อีกต่อไป	เช่น	การจัดประกวดร้องเพลง

ของผู้สูงอายุ	เพื่อคัดเลือกผู้ชนะส่งเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด	เป็นต้น
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รางวัลแห่งความส�าเร็จของงานผู้สูงอายุ อ�าเภอหล่มเก่า	ด้วยความร่วมมือประสานสนับสนุน	และช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน	มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	และหน่วยงานภาคี

เครือข่ายความร่วมมือต่าง	ๆ	ภายในอ�าเภอ	รวมทั้งความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ	 

และกลุ่มผู้สูงอายุ	ท�าให้งานผู้สูงอายุได้รับรางวัลและเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจมากมาย	เช่น	

๑.	 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลหล่มเก่า	ได้รับเกียรติบัตร	จากการแสดงร�ากลองยาวไทหล่ม	ในงาน

ประเพณีลยกระทง	วิถีถิ่น	วิถีพุทธ	ณ	วัดมหาธาตุ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบูรณ์	 

เมื่อวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

๒.	 ทีมโรงเรียนสร้างสุขเทศบาลต�าบลหล่มเก่า	ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวดส�ารับอาหารพื้น

บ้าน	งานประเพณีอุ้มพระด�าน�้า	จังหวัดเพชรบูรณ์	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ณ	พุทธอุทยานเพชรบุระ	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดเพชรบูรณ์	จาก	กระทรวงวัฒนธรรม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	และ	จังหวัดเพชรบูรณ์	 

เมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๖๐

๓.	 อาจารย์จ�าเนียร		บุญสิงห์	ครูใหญ่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลหล่มเก่า	ได้รับใบ

ประกาศนียบัตรแสดงว่า	เป็นผู้น�าการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ	และส่งเสริมการน�าหลักสูตรโรงเรียนผู้

สูงอายุสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	เมื่อวันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๕๙	จาก	กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

๔.	 ร.ต.ต.พจรินทร์		กิ่งค�า	ได้รับมอบเกียรติบัตรที่แสดงว่า	เป็นผู้สูงอายุประเภท	“ที่มีจิตอาสาของจังหวัด

เพชรบูรณ์”	ประจ�าปี	๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๗	เมษายน	๒๕๖๑	จาก	จังหวัดเพชรบูรณ์		

	 	(ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์)

๕.	 โล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น	ต�าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	กรมอนามัย	ปี	๒๕๕๙

๖.	 รางวัลคุณภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอหล่มเก่า	(District	Health	

Board)	กิจกรรมแผ่นดินธรรม	แผ่นดินทอง	(แผ่นดินทอง	:	สุขภาพดี	ผู้สูงอายุสุขภาพดี	คน	ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแล)	ตามโครงการ	“หล่มเก่า เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม”	จังหวัดเพชรบูรณ์	 

ปี	๒๕๖๐	(ต�าบลวังบาล)

๗.	 รางวัลชนะเลิศ	“ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดับเขต”	กรมอนามัย	ปี	๒๕๖๑	(ซึ่งมีจุดเด่นที่ส�าคัญ	คือ	

ชุมชนด�าเนินการด้วยตนเองทั้งหมด	ส่วนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นผู้สนับสนุนและต่อยอด	 

เพื่อยกระดับให้เป็นเอกลักษณ์ประจ�าถิ่น	“วังบาลโมเดล”	สืบสานวัฒนธรรมด้วยผ้าซิ่นไทหล่ม	 

เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชมรมฯ	และชุมชน)
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งานพัฒนาคุณภาพบริการ

๑) ก้าวย่าง บนเส้นทาง การรับรองมาตรฐาน

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ปี	๒๕๔๐	ได้ก�าหนดให้สถานบริการต้องมีมาตรฐานในการด�าเนิน

งานเนื่องจากถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

สุขภาพได้ก�าหนดมาตรฐานต่าง	ๆ	ขึ้นมาเพื่อควบคุมก�ากับให้โรงพยาบาลเป็นสถานบริการที่มีมาตรฐานที่เพียงพอ

เป็นที่พึ่งของประชาชน		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เห็นความจ�าเป็นตามหลักการและประโยชน์จาก

การพัฒนามาตรฐานอันจะท�าให้ผู้รับบริการ	ประชาชน	และชุมชน	ได้รับผลงานที่มีคุณภาพ	มีความปลอดภัยยก

ระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน	สังคม	และประเทศชาติต่อไป		จึงได้น�ามาตรฐานต่าง	ๆ	มา

เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาล	โดยก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จที่เป็นเป้าหมายองค์กร	ในการด�าเนิน

การตามมาตรฐานที่ผ่านมา	มีผลการด�าเนินการ	ดังนี้	

ล�าดับ มาตรฐาน ปีที่รับการประเมิน

2561 2562 2563 2564 
๑. HA	ทุก	๓	ปี /   /

๒. โรงพยาบาลคุณธรรม	ทุก	๑	ปี / / / /

๓. ISO15189	ทุก	๒	ปี  /  /

๔. ISO15190	ทุก	๒	ปี  /  /

๕. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็ก	ทุก	๒	ปี /  /  

๖. SRRT	ทุก	๓	ปี /   /

๗. HA	แพทย์แผนไทย	ทุก	๑	ปี - / / /

๘. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ทุก	๑	ปี ๐ / / /

๙. มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ�าบัด	ทุก	๒	ปี /  /  

๑๐. มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	(ตรต.)	 / / / /

๑๑. Green	And	Clean	Hospital	ทุก	๑	ปี / / / /

๑๒. มาตรฐานอาชีวอนามัย		๓  /   

๑๓. มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ	(ITA)	ทุก	๑ปี

/ / / /

๑๔. มาตรฐานงานคุ้มครองผู้บริโภค	ทุก	๑	ปี ๐ / / /
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๑๕. การใช้ยาสมเหตุสมผล	(RDU)	ทุก1ปี ๐ / / /

๑๖. มาตรฐานรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	ทุก	๑ปี / / / /

๑๗. อนามัยวัยรุ่น	ทุก	๑	ปี / / / /

๑๘. พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย	๖	โปรแกรม	ทุก	๑	ปี / / / /

๑๙. มาตรฐาน	ECS	(Emergency	care	system)	ทุก	๑	ปี ๐ / / /

๒๐. CD	clinic	plus	ทุก	๑	ปี / / / /

๒๑. คลินิกทันตกรรมคุณภาพ	ทุก	๑	ปี / / / /

๒๒. มาตรฐานHPH	ทุก	๓	ปี - /   

๒๓. มาตรฐานงานยาเสพติด	ทุก	๓	ปี / - - /

๒๔. มาตรฐานคลินิกวัณโรค	ทุกปี / / / /

๒๕. มาตรฐาน	DHSA	ทุก	๓	ปี - / - -

๒๖. มาตรฐาน	HA	IT	ทุก	๓	ปี - / - -

แผนการพัฒนาคุณภาพ	ปี	๒๕๖๑-๒๕๖๒		ก�าหนดพัฒนาระบบงานโดยใช้แนวคิด	LEAN	มีการจัดอบรมให้

เจ้าหน้าที่ครบ	๑๐๐%	ด้วยวิทยากรของโรงพยาบาลฯ	และก�าหนดเป้าหมายให้ผ่านการประเมินมาตรฐานาต่าง	ๆ	

ในปี	๒๕๖๒	จ�านวน	๒๒	มาตรฐาน

นอกจากการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแล้ว	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ยังให้ความส�าคัญกับการ

จัดการความรู้	ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ	ให้เป็นงานวิจัยเผยแพร่ให้กับหน่วยงานและ

บุคคลอื่นน�าไปปรับใช้เพื่อท�าให้เกิดประโยชน์	โดยในปี	๒๕๖๐ - ๒๕๖๑	ที่ผ่าน

มา	มีผลงานวิจัยต่าง	ๆ	ดังนี้

งานวิจัย ปี 2560 - 2561

-	 ประสิทธิผลของการเยี่ยมต่อความวิตกกังวลระหว่างรอผ่าตัดในผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชกรรม	

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

-		 การศึกษาประสิทธิผลของการเสริมการปฏิบัติอานาปานสติในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

-	 ผลการปรับสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยาต่อประสบการณ์ของผู้รับบริการ 

ในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
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-		 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตผู้ดูแลหลักกับการพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง	๕	ปี 

ในอ�าเภอหล่มเก่า

-		 ความรู้และทักษะการคัดแยกผู้ป่วยก่อนและหลังการสอนในพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

-		 ผลการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่อระดับความเจ็บปวดระยะเวลาคลอด 

และปริมาณการสูญเสียเลือด	ในผู้คลอดปกติ	(โครงการร่วม)

-		 การศึกษาความชุกและความเสี่ยงของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 

ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

งานวิจัยที่ก�าลังด�าเนินการ ในปี ๒๕๖๒ 

-		 โครงการพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกัน/ 

ชลอภาวะไตเสื่อมเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์	 

	(อยู่ระหว่างด�าเนินการวิจัย)

-		 การศึกษาการกระจายยาในร้านช�า	เขตอ�าเภอหล่มเก่า 

	(อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

-	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยวิกฤติ	อ�าเภอ	หล่มเก่า 

	(อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

๒) ผลงานเด่น ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

-  รางวัลอ�าเภอด�าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน (D-RTI) ระดับดีมาก (Excellent)  

ณ	เวทีมอบรางวัลเครือข่ายผลงานป้องกันควบคุมโรคดีเด่น	เขตสุขภาพที่	๒	ประจ�าปี	๒๕๖๑

	(ก�าลังรอผลการประกวดระดับประเทศ	ในเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๒)

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ คลิปคลินิกหมอครอบครัว ระดับประเทศ ปี 2561 

-  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต คลิปคลินิกหมอครอบครัวระดับประเทศ ปี2561

- รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561 

-  ชนะเลิศโรงพยาบาลคุณธรรม ระดับเขต เขตฯ 2 ปี2560

-  งานวิจัยรางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2561 

“การเปรียบเทียบต�าหรับยาแก้ไอฝางและยาแก้ไอน�้าด�าต่อการบรรเทาอาการไอในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดิน

หายใจส่วนบนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า”
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-  ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับเขต 2

-  พัฒนาระบบงานโดยใช้แนวคิด LEAN มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ครบ 100% ด้วยวิทยากรของโรง

พยาบาล	เป็นการพัฒนาคุณภาพบริการและแก้ไขปัญหาหน้างานโดยใช้แนวคิด	LEAN

-  HA ผ่านการ Re-accredit ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety ตามแนวทางของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	(สรพ.) 

โดยบูรณาการกับกระบวนการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	ให้แก่บุคลากรที่ท�าหน้าที่การให้บริการ
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งานพัฒนาบุคลากรและจิตตปัญญาศึกษา

๑) ๑๐ ปี บนเส้นทางจิตตปัญญา

• ก้าวสู่เส้นทาง ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่ารับแนวคิดจิตตปัญญา	จากเสมสิกขาลัย	โดยได้รับการ

สนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช		ในการผลิตวิทยากรกระบวนการด้านจิตวิญญาณ	

หรือกระบวนกร	รุ่นที่	๒	และ	รุ่นที่	๓	จ�านวน	๕	คน	โดยมี	นพ.พนา		พงศ์ช�านะภัย		ผู้อ�านวยการโรง

พยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เป็นกระบวนกรในรุ่นที่	๓	โดยที่กระบวนกรทั้งหมดได้ร่วมกันคัด

เลือกหลักสูตรต่าง	ๆ	ทางด้านจิตตปัญญาศึกษา	มาเผยแพร่ให้แก่	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	

ได้แก่	หลักสูตร	งานพลังกลุ่มและความสุข	หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าโดยเน้นการมีส่วนร่วม	

หลักสูตรเผชิญความตายอย่างสงบ	และในขณะเดียวกัน	มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะให้

แก่กระบวนกร	โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรซาเทียร์เป็นมิตรกับตัวเอง	หลักสูตรสื่อสารอย่างสันติ	เป็นต้น			

• ถ่ายเทแนวคิด ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ 

เป็นช่วงเวลาของการถ่ายทอดแนวความคิดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาให้แก่บุคลากร	๑๐๐% 

เพื่อท�าให้บุคลากรได้รับทราบหลักการและตระหนักถึงแนวทางที่จะใช้ชีวิตและการท�างานเพื่อสร้าง

ความสุขความผูกพันและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	โดยด�าเนินการอบรมโดยเครือข่ายกระบวนกรโรง

พยาบาล	สมเด็จพระยุพราชเป็นวิทยากรจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		โดยการอบรมหลักสูตรงาน

พลังกลุ่ม	และความสุขบุคลากร	๑๐๐	%	หลักสูตรสื่อสารอย่างสันติ	(NVC	:	None	Violence	Com-

munication)	บุคลากร	๑๐๐%	

มีการขยายจ�านวนกระบวนกรโดยได้รับการฝึกอบรมกระบวนกรเพิ่มเติม	จาก	เสมสิกขาลัย	

จ�านวน	๒	คน	โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	

• ค้นหาหนทางที่เหมาะสม ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ โรงพยาบาลสร้างสุข ระยะ ๑ 

นพ.พนา		พงศ์ช�านะภัย	ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�าการสร้างสุขภาวะ	

(คศน.)		โดยในโครงการนี้	ได้มีความร่วมมือจาก	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง	จ.ตาก	 

และ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า	จ.แม่ฮ่องสอน	ได้จัดท�าโครงการ	โรงพยาบาลสร้างสุข	 

ระยะ	๑	ขึ้นมาเพื่อค้นหารูปแบบการสร้างเรียนรู้ที่ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
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	(Transformative	Learning)	บุคลากรสุขภาพค้นพบความสุขในการท�างาน	เกิดแรงบันดาลใจ	 

ท�าให้มีความสุขในการท�างาน	ส่งผลให้คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ผู้รับบริการ 

ได้รับความปลอดภัยมากขึ้น	โดยมีสมมุติฐานว่า	“เมื่อหมอยิ้มได้ คนไข้จะยิ้มออก”

มีกระบวนการพัฒนาต่อยอดทักษะ	การคิดกระบวนระบบ	(System	Thinking)	การพัฒนาตนเอง

และการเป็นผู้น�า	(Authentic	Leadership	And	Personal	Mastery)	การเรียนรู้แบบทีม	(Team	

learning)	วงจรแห่งการเรียนรู้	โดย	อ.ชัยวัฒน์		ถิระพันธ์	ผู้ริเริ่มที่น�ากระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 

มาเผยแพร่ในประเทศ	ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ
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โรงพยาบาลคุณธรรม	โดย	ศ.นพ.เกษม		วัฒนชัย	องคมนตรี	ได้น�ากระบวนการพัฒนาไปสู่การ

เป็นองค์กรคุณธรรมเข้ามาปรับใช้ในการท�างาน	โดย	การก�าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก�าหนด

อัตตลักษณ์	ท�าให้ได้อัตตลักษณ์ของ	คปสอ.หล่มเก่า	คือ	“มีน�้าใจ โปร่งใส รับผิดชอบ”	โดยมีการ

ประกาศเจตนารมณ์โดยทุกสายวิชาชีพ	โดยมี	นพ.พิเซษฐ์		บัญญัติ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เพชรบูรณ์	ในขณะนั้น	เป็นสักขีพยาน	โดยมีการควบคุมก�ากับโดยการก�าหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

และระดับบุคคล	
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หลักสูตรการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร MIO (Mindfullness In Organization) เป็นการ

พัฒนาจิตให้เป็นวิถี	พัฒนาโดย		นพ.ยงยุทธ์  วงษ์ภิรมย์ศานติ์ อดีตที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	โดยได้

มีการจัดอบรมกระบวนกรหลักสูตร	MIO	ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุข	เพื่อการขยายผลต่อไป

ยังบุคลากร	๑๐๐%	โดยกระบวนกร	MIO	ที่ผ่านการฝึกอบรมได้จัดอบรมให้แก่บุคลากร	๑๐๐%	ในปี	

๒๕๕๗

นอกจากการด�าเนินการโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขได้มีการบูรณาการหลักการพัฒนามิติด้าน

จิตใจ	ร่วมกับหลักสูตร	งานบันดาลใจ	ของ		นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์	และหลักสูตร	SHA  

(Spiritual Hospital Accreditation) ของ	สถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	โดย	อ.ดวงสมร		บุญ

ผดุง	และร่วมกับชมรมจริยธรรม	เพื่อการจัดการให้เป็นเรื่องเดียวกัน	คือ	เพื่อการสร้างการเรียนรู้	เพื่อ

ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง	(Transformative	Learning) ระเบิดจากภายใน	ท�าให้คนท�างานได้เติบโต

ทางด้านจิตวิญญาณ	ท�าให้คุณธรรมความดีของคนท�างานได้แสดงออกมาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์	

หลังจากการด�าเนินการตามโครงในระยะที่	๑	ท�าให้เกิดรูปแบบการสร้างความสุขแบบองค์รวม	

(Holistic	Happy	Model)	เป็นชุดองค์ความรู้ที่สามารถใช้เผยแพร่ขยายให้องค์กรอื่นหรือโรงพยาบาล

อื่น	ๆ	สามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้  

• ก้าวไปในเส้นทางจิตตปัญญา ความสุข คุณธรรม คุณภาพ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข ระยะ ๒  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. ให้เผยแพร่	

Holistic	Happy	Model		ให้กับองค์กรอื่น	ๆ	โดยในระยะที่	๒	มีการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาต่อย

อดไปนอกเหนือจากการสร้างการเรียนให้แก่บุคลากร	ยังมีการบูรณาการเชื่อมโยงไปถึงงานคุณภาพ		

ผู้รับ	บริการ	และเครือข่ายองค์กรในระดับอ�าเภอ		

 จิตตปัญญาศึกษากับงานคุณภาพ

 Lean โดยการเรียนรู้การจัดการ Waste ในระบบงานที่เกินความจ�าเป็น	โดยให้กระบวนกร

ได้เรียนรู้หลักการงานคุณภาพ	Lean	Management		เปลี่ยน	Waste	ให้เป็น	Value	ให้กระบวนกร

สนับสนุนให้หน่วยงานสามารถท�า	Lean	ในระดับหน่วยงาน	ท�าให้เกิดการลดระยะเวลารอคอยที่ลดลง	

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	

 RM (Risk Management) การจัดการความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 

จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและท�าให้เห็นความส�าคัญของการรายงานความเสี่ยง	เพื่อเป็นการ

ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสียหาย	ต่อบุคลากร	หน่วยงาน	และผู้รับบริการ
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 จิตตปัญญาศึกษากับผู้รับบริการ

Behavior Psycho Social (BPSC) เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหา

ควบคุมไม่ได้	โดยใช้กิจกรรมจิตสังคมบ�าบัด	เป็นการต่อยอดจากโครงการ	MIO	โดยใช้กระบวนกรที่มี

ทักษะการถ่ายทอด	ความรู้และสร้างแรงจูงใจระดับบุคคล	(Motivation	Interview)	แบบกลุ่มโดยใช้

เทคนิค	MIO	ผสมผสานความรู้ในการจัดการโรคกับการใช้สติ	ท�าให้ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๖๑	

คน	สามารถควบคุมอาการของโรคได้จ�านวน	๕๙	คน			

 สมาธิบ�าบัดเพื่อการรักษาโรค	โดยวัดชลประธาน		ต.สักหลง	อ.หล่มสัก	จัดท�าโครงการลดโรค

เรื้อรังโดยใช้หลักการสมาธิบ�าบัดแบบ	จักจั่นลอกคราบ	ด�าเนินการจัดการฝึกให้บุคลากรมีทักษะ	แล้ว

ให้บุคลากรถ่ายทอดทักษะสมาธิบ�าบัดให้ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ	โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดชลประทาน	

ต.สักหลง	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและติดตามดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรสุขภาพที่เป็นพี่เลี้ยงและมีการแลก

เปลี่ยนอย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งพบว่า	กลุ่มเป้าหมายจ�านวน	๓๐	คน	มีอาการดีขึ้นควบคุมอาการได้	มีความ

สุข	และมีก�าลังใจในการดูแลสุขภาพตนเอง	ทุกคน		

 จิตตปัญญาศึกษากับเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ ก้าวสู่ พชอ.		ในการด�าเนินการโครงการโรง

พยาบาลสร้างสุขระยะ	๒	มีการน�าแนวคิด	Holistic Happy Model	ที่ได้จากการเรียนรู้ในระยะที่	๑	

มาสร้างเครือข่ายองค์กรสร้างสุข	๓	องค์กร	ได้แก่	โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม	เทศบาลต�าบลหล่มเก่า	

และศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	อ.หล่มเก่า	โดยได้มีการสร้างกระบวนกรให้แก่	๓	องค์กร	มีพี่

เลี้ยงกระบวนเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าการจัดกิจกรรมและใช้ในคิดในการจัดการองค์กรแห่งความสุข			

๑๐ ปีแห่งการก้าวไปในเส้นทางจิตตปัญญาศึกษา ท�าให้บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชหล่มเก่า  เกิดทักษะ การใช้สติ ใช้สมาธิในชีวิตประจ�าวัน	มีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง	ส่งผลไป

ถึงการมีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ	ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น	จ�านวนเรื่องร้องเรียนลดลง	และเรื่อง

ร้องเรียนสามารถคลี่คลายได้ทุกเรื่อง	ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการเกิดผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพที่ประสบ

ความส�าเร็จ	มีความเข้าใจในธรรมชาติของโรคของความเจ็บป่วย	มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะ

สมกับสุขภาวะของตนเอง		โดยมีการขยายแนวคิดไปยังองค์กรอื่น	เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอและ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	(พชอ.)	เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นชุมชนแห่งสุขภาวะ	ต่อไป	
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๒) โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขระยะ ๒ ก้าวสู่เครือข่ายองค์กรแห่งความสุข อ.หล่มเก่า 

จากการด�าเนินการโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข	ระยะ	๑	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	

ส�านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ในช่วงปีพ.ศ.	๒๕๕๖ - ๒๕๕๘	ด�าเนินการร่วมกับ	โรงพยาบาล

ท่าสองยาง	จ.ตาก	และ	โรงพยาบาลปางมะผ้า	จ.แม่ฮ่องสอน	ท�าให้เกิดโมเดล		Happy	Holistic	Hospital	

เป็นการบริหารจัดการองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข	โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	 

(Contemplative Education)	ท�าให้เกิดการเรียนรูเ้พือ่การเปล่ียนแปลง	(Transformative  Learning) 

โดยมีสมมุติฐานว่าเมื่อบุคลากรมีความสุขในการท�างาน	บุคลากรจะสามารถผลิตผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ	 

ที่จะสงผลไปถึงผู้รับบริการหรือประชาชนที่บุคลากรคนนั้นดูแลนั่นเอง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อด�าเนินการไป

แล้วพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดการ	“องค์กรคุณธรรม”	ยิ่งท�าให้ผลการด�าเนินงานเป็นรูปธรรมจับต้อง 

และเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น

การด�าเนินการโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขระยะ	๒	ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	จาก	สสส.	

ด�าเนินการระหว่างปีพ.ศ.	๒๕๕๙	ถึง	๒๕๖๒	ได้มีการขยายแนวคิดใช้	Holistic	Happy	Model	ลงไปใน

เครือข่ายภายในอ�าเภอหล่มเก่า	และอ�าเภอเครือข่ายที่ด�าเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขในระยะที่	๑   

โดยคัดเลือกจากหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลประชาชนในช่วงวัยต่าง	ๆ	และมีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน	 

โดยในส่วนของ	อ.หล่มเก่า	ได้ด�าเนินการใน	๓	องค์กร	ได้แก่		เทศบาลต�าบลหล่มเก่า	ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	อ.หล่มเก่า	และ	โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม		โดยมีกระบวนการพัฒนา 

เครือข่าย	ดังนี้	

๑.	 การน�าองค์กร	โดยมีการสื่อสารกับผู้น�าองค์กรและคณะกรรมการบริหารองค์กร	ให้มีความเข้าใจ 

ในหลักการและแนวคิด	Holistic	Happy	Model	โดยมีการลงนาม	MOU	เพื่อตกลงความเข้าใจ

ในการร่วมโครงการ	โดยได้รับการสร้างความเข้าใจโดย	อ.ชัยวัตฒน์		ถิระพันธุ์	

๒.	 ส�ารวจ	Needs	Assessment		โดยกระบวนกรในเครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุขระยะ	๑	ลงพื้นที่ 

ส�ารวจความต้องการของบุคลากร	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผนขับเคลื่อนองค์กร

สร้างสุข	

๓.	 ผลิตกระบวนกร	(Facillilater)	ให้กับองค์กรเครือข่าย	เพื่อสร้างทักษะ	การด�าเนินการตาม 

แนวทาง	Transformative	Learning	เช่น	การใช้สติ	สมาธิ	การฟังอย่างลึกซึ้ง	ให้กระบวนกรไป

ขยายแนวคิดให้แก่บุคลากรในองค์กร	และเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

๔.	 ติดตามโดยระบบพี่เลี้ยง	โดยกระบวนกรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ติดตามลงพื้นที่ 

ร่วมกับ	ผู้จัดการโครงการ	คณะอาจารย์	และที่ปรึกษาโครงการ	อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	เพื่อเสริม

พลังและให้ก�าลังใจ	และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่กระบวนกรขององค์กรเครือข่าย	
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๕.	 Benchmarking	เป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบและจัดการความรู้ขององค์กร 

เครือข่าย		เพื่อให้องค์กรเกิดการเรียนรู้	Best	Practice	ของหน่วยงานอื่นและน�าแนวทางที่ได้จาก

การเรียนรู้องค์กรอื่นมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของ	Holistic	Happy	Model	

๖.	 การอบรม	Core	Team	เพื่อเป็นการสนับสนุน	ให้กระบวนกรขององค์กรเครือข่ายขยายแนวคิด 

องค์กรสร้างสุขได้ง่ายขึ้น	และเป็นการสร้างเครือข่ายองค์กรสร้างสุขระดับอ�าเภอ	เชื่อมโยงภารกิจ

ระหว่างหน่วยงาน	ท�าให้การด�าเนินงานระหว่างห่วยงานในองค์กรเครือข่ายสร้างสุขท�างาน 

ได้ง่ายขึ้น	

 ผลลัพธ์

	การด�าเนินงานองค์กรแห่งความสุขเมื่อมีการขับเคลื่อนและติดตามอย่างต่อเนื่องท�าให้เกิดผลลัพธ์ใน

หลายระดับ	ดังนี้

๑.	 ระดับบุคคล	ท�าให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนกร	เกิดทักษะ 

กระบวนกร	สามารถใช้องค์ความรู้	การจัดการความคิดเชิงระบบ	ในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

และองค์กรโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ	๔	ส่งผลไปถึงผลงานที่กระบวนกรรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	เช่น	ร้อยละความคลอบคลุมของนักเรียนที่สอบปลายภาคมากขึ้นใน	กศน.อ.หล่มเก่า 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง	ของโรงเรียนบ้านทุ่งถ�้า	อ.ท่าสองยาง	จ.ตาก	เป็นต้น	

๒.	 ระดับองค์กร	เกิดการขับเคลื่อนแนวคิดองค์กรสร้างสุขในองค์กร	โดยก�าหนดเป็นนโยบาย 

ของผู้น�าองค์กร	น�าไปสู่การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร	ซึ่งส่งผลไปถึงแผนปฏิบัติการของ

องค์กรอันจะท�าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดองค์กรสร้างสุขอย่างเป็นรูป

ธรรม	เช่น	ก�าหนดเป็นข้อบังคับระดับต�าบลของ	อบต.สบป่อง	จ.แม่ฮ่องสอน	เป็นต้น		

๓.	 ระดับชุมชน	เกิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนกับหน่วยงานราชการเพื่อการแก้ไข 

ปัญหาของประชาชนในชุมชน	ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	ซึ่งส่งผลท�าให้ประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนได้รับแก้ไขปัญหาโดยตรงจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

  

จากการด�าเนินการโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขในระยะที่	๒	ท�าให้เกิดเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข

ต้นแบบที่ท�าให้คนที่ท�างานในองค์กรมีทักษะ	การใช้สติ	มีการรับฟังกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้น	ปัญหา

ในการท�างานในองค์กรและลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน		ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมีความเข้าใจใน

บทบาทภารกิจของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้ประชาชนได้รับการดูแลแบบเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงาน	อัน

น�าไปสู่การเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่อ�าเภอสุขภาวะ	ที่จะด�าเนินการในโครงการโรงพยาบาลสร้าง

สุขระยะ	๓
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การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการให้บริการและการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการจากการตรวจ

เยี่ยมเมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๖๐	มีดังนี้

๑) การขอยกระดับโรงพยาบาล จาก F1 เป็น M2 และการปรับขนาด รพร.หล่มเก่า  
จากขนาด ๖๐ เตียง เป็น ๑๒๐ เตียง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้ด�าเนินการจัดท�าเอกสารตามแบบฟอร์มการขอยกระดับโรง

พยาบาล	โดยเสนอเรื่องผ่านตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว	ซึ่งยังมีหลายประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์

การพิจารณา	เช่น	จ�านวนประชากร	ระยะทางระหว่างโรงพยาบาลใกล้เคียง	และสถานะทางการเงินการคลัง	

เป็นต้น	ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาและตอบกลับผลการพิจารณา

๒) การใช้ประโยชน์ของที่ดินสาธารณะประโยชน์ ในส่วนที่อยู่รอบ ๆ โรงพยาบาลฯ

	ที่ดินสาธารณประโยชน์	“โคกหนองปลาซิว” นอกจาก	รพร.หล่มเก่า	(ส่วนขยาย)	แล้ว	 

ยังมีส่วนราชการอื่นที่ขออนุญาตและขอกันพื้นที่ไว้อีกหลายหน่วยงาน	เช่น	

-	ปศุสัตว์อ�าเภอ	จ�านวน	๓๗	ไร่

-	ส�านักงานที่ว่าการอ�าเภอและเทศบาล	จ�านวน	๑๒๕	ไร่

-	ส�านักงานที่ดินอ�าเภอ	จ�านวน	๑๒	ไร่

-	โครงการก่อสร้างอาคารตลาดกลางมะขามหวาน	จ�านวน	๔๙	ไร่

-	อบต.นาแซง	จ�านวน	๔๐	ไร่

-	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	จ�านวน	๑๐	ไร่ 

	 	ซึ่งปัจจุบัน	มีบางหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวแล้ว	

ผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
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๓) การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและท�าเลที่ตั้งของพื้นที่โรงพยาบาลฯ (ส่วนขยาย) 

ในการเป็นสถาบันสมทบในการผลิตแพทย์	พยาบาล	แพทย์แผนไทย	แหล่งฝึกนักศึกษาหรือบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุข	หรือ	งานผู้สูงอายุ	เช่น	กรณีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	หรือการพัฒนาใน

ด้านการสาธารณสุขอื่นใดที่เหมาะสม

ส�าหรับประเด็นนี้มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคต	โดยเฉพาะในเรื่องการจัดบริการเพื่อการดูแล	สุขภาพ

ของผู้สูงอายุ	ซึ่งมีแนวโน้มของจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	อย่างไรก็ตามการด�าเนินการดังกล่าว

ต้องอาศัยงบประมาณและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่ต้องมีการพิจารณาระหว่างผู้

เกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมาก	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ให้มากที่สุด	



93ผลการด�าเนินงานิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๔) เรื่องแนวทางการสร้างแรงดึงดูดใจบุคลากร ไม่ให้ย้าย เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	นับเป็นองค์กรที่มีความผูกพันของบุคลากรสูงมาก	เห็นได้จาก

ผลการประเมิน	Emo-meter	พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความผูกพันบุคลากรสูงกว่าองค์กรอื่นมาก	ซึ่งสอดคล้อง 

กับอัตราการย้ายและลาออกที่ต�่า	โดยเจ้าหน้าที่ที่ย้ายส่วนใหญ่เนื่องด้วยเหตุผลเพื่อไปบรรจุเข้ารับราชการ	 

ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าไม่มีต�าแหน่งข้าราชการบรรจุใหม่	เนื่องจากต�าแหน่งที่มีอยู่เต็ม 

ตามเกณฑ์	FTE	

อย่างไรก็ตาม	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างขวัญ	ก�าลังใจและ

การสร้างความสุขในการท�างานให้กับบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะจากการจัดท�าโครงการโรงพยาบาล

สร้างสุขระยะที่	๑	และ	๒	โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ	(สสส.)	ส่งผลให้ผลการประเมิน	Happinometer	สูงเกินค่าเฉลี่ยขององค์กรอื่นมาอย่างต่อเนื่อง
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๕) เรื่องการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลฯ ให้เหมาะสม รองรับอนาคต  
และการส่งเสริมการเทิดพระเกียรติ ตามแนวทาง “สวย เก่ง ดี”

การให้ความส�าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามน่ารื่นรมย์และส่งเสริมสุขภาพทั้งของ

บุคลากรและผู้มารับบริการตามหลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยานั้น	เป็นสิ่งที่ทางโรง

พยาบาลฯ	ให้ความส�าคัญ	และด�าเนินการมาโดยตลอด	มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	

(ENV)	คอยส�ารวจ	รวบรวมปัญหาและปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ	ส่งผลให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	สมพระเกียรติ	เอื้อต่อการเยียวยาและสร้างสุขภาพ

ส�าหรับ	“เก่ง และ ดี”	นั้น	รพร.หล่มเก่า	ก็ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางด้านวิชาการ	

รวมไปถึงการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม	โรงพยาบาลสร้างสุข	โรงพยาบาลที่มีความรักสมัครสมาน

สามัคคี	อย่างต่อเนื่อง
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๖) การใช้ศักยภาพชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาล  
 (การปลูกพืชผักที่ปลอดภัยส่งให้โรงพยาบาล) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้ด�าเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	โดย

มีการด�าเนินการในหลายเรื่อง	เช่น	รับบริจาคผักปลอดภัยจากสหกรณ์ผักภูทับเบิก	ต�าบลวังบาล	(Green	

Market	เพชรบูรณ์)	เพื่อน�ามาใช้ประกอบอาหารที่โรงครัวของโรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ใช้

พื้นที่ว่างปลูกพืชผักที่ปลอดภัยไร้สารเคมี	แล้วเก็บผลผลิตให้โรงครัวของโรงพยาบาลใช้ประกอบอาหารให้ผู้

ป่วย	ขุดบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ของโรงพยาบาล	โดยด�าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดตั้งตลาด	

Happy	Market	ในโรงพยาบาลโดยเปิดจ�าหน่ายทุกวันศุกร์	โดยให้ประชาชนน�าพืชผักและผลิตภัณฑ์ปลอด

สารพิษมาจ�าหน่ายโดยไม่เก็บค่าบริการ	เป็นต้น
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๑) การด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ใช้แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลฯ	เป็นเข็มทิศที่ช่วยชี้น�า

แนวทางในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลฯ	ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ส�าคัญเพื่อน�าสู่การปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน	มีระยะของแผนระหว่างปี	๒๕๖๑ - ๒๕๖๓	ซึ่งเป็น	

“ยุทธศาสตร์แห่งความสุข”	ที่ได้ก�าหนดสาระส�าคัญในแผนดังกล่าวไว้ดังภาพ

แผนการด�าเนินงานส�าคัญ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

พ.ศ. 2563
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Vision 2020

Happy Customer
S1

พัฒนาคุณภาพ
การรักษาพยาบาล

Happy Customer
S3

การ
สรางเสร�ม

สุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพตนเอง

Happy Customer
S4

ลดการ
ปวยจากโรค
ไมติดตอและ
ภัยสุขภาพ

Happy Workforce
S7

พัฒนา
ข�ดความสามารถ
ของบุคลากร

Happy Workforce
S8

ยกระดับ
ความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากร

Happy Organization
S10

ยกระดับ
หนวยงานและ

องคกรสูการรับรอง
มาตรฐาน

Happy Organization
S13

สรางเสร�ม
จ�ตตปญญา
คุณธรรมและ

ธรรมาภิบาลในองคกร

Happy Organization
S14

สราง
ความมั่นคง

ทางการเง�นการคลัง

Happy Society
S16

การมีสวนรวม
ของชุมชนในการสราง
เสร�มและจัดการสุขภาพ

Happy Customer

S2
การฟนฟูสภาพและ
คุณภาพช�ว�ต

Happy Senile

S9
การพัฒนา
คุณภาพช�ว�ต
ผูสูงอายุ

Happy Customer

S5
เพิ่มประสิทธ�ภาพ
การควบคุม
ปองกันโรค
ติดตอ

Happy Customer
S6

ยกระดับ
ความพึงพอใจ

ในระบบบร�การสุขภาพ
ทั้งในสถานบร�การและชุมชน

Happy Organization

S11
พัฒนาระบบการจัด
การความรูใหมี
ประสิทธ�ภาพ

Happy Society

S15
การคุมครองผูบร�โภค
ดานบร�การอาหาร
และผลิตภัณฑ

สุขภาพ

Happy Organization

S12
พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธ�ภาพระบบ
ขอมูลและสาร

สนเทศ

ว�สัยทัศน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา
Lomkao Crown Prince Hospital

Core Competency
ความสามารถเฉพาะขององคกร

• บูรณาการแนวคิดจ�ตตปญญา
ในระบบบร�การสุขภาพ
และการบร�หารองคกร

• การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
(District Health System: DHS)

Mission
พันธกิจ

• เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตร�ย
• การบร�การสาธารณสุขที่ครอบคลุม
   การสงเสร�มสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล
   ฟนฟูสภาพและคุมครองผูบร�โภค อยางมีคุณภาพ
   รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใหสามารถ
   เปนที่พึ่งของหนวยบร�การอื่นได
• สรางความศรัทธา เปนที่พึ่งของประชาชน
   และผูดอยโอกาสทางสังคม

Hoshin
เข็มมุง

• พัฒนาระบบความปลอดภัย
   Patient Safety Goal (SIMPLE)
   เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
   ตอผูรับบร�การ
• การบร�หารจัดการความเสี่ยง
• พัฒนาระบบขอมูล
   และสารสนเทศ
• พัฒนาศักยภาพผูดูแล
   และผูจัดการผูสูงอายุ
   ที่มีภาวะพึ่งพิง

Values
คานิยม

จงรักภักดี
มีคุณธรรม

เปนผูนำ
สรางความสุข

• จงรักภักดี
มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตร�ย

นอมนำพระราชดำรัสสูการปฏิบัติ
มีความรัก ความภาคภูมิใจในองคกร

• มีคุณธรรม
ประพฤติตนอยางมีคุณธรรมและจร�ยธรรม

บร�หารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล

• เปนผูนำ
มีภาวะผูนำ

การสรางสรรคนวัตกรรม
เปนตนแบบใหกับองคกรอื่น

• สรางความสุข
สรางความสุขใหกับผูรับบร�การ

สรางความสุขใหกับตนเอง
สรางความสุขใหกับองคกร

สรางความสุขใหกับชุมชนและสังคม

โรงพยาบาลชุมชน
แหงความสุข
เปนผูนำ
ดานการดูแล
สุขภาวะ
ผูสูงอายุ

กลยุทธ

Strategy for Happiness
ยุทธศาสตรแหงความสุข
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๒) อาคารหอผู้ป่วย ๑๔๔ เตียง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบลงทุน	กระทรวง

สาธารณสุข	ปี	๒๕๖๒ - ๒๕๖๓	เพื่อก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย	๑๔๔	เตียง	เพื่อลดความแออัดในหอผู้ป่วย

ปัจจุบัน	ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา	(Healing	Environment)	โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง	๒ 

ปี	คาดว่าจะเปิดด�าเนินการได้ในต้นปี	๒๕๖๔
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๓) อาคารกายภาพบ�าบัดและทันตกรรม 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการบริจาคเป็นเงิน	

๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	(สิบห้าล้านบาท)	เพื่อออกแบบและก่อสร้างอาคารกายภาพบ�าบัดและทันตกรรม	

ซึ่งปัจจุบันมีความคับแคบแออัด	และไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการของผู้ป่วย	ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบ

ให้เป็นอาคารที่สวยงาม	ทันสมัย	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในปีพ.ศ.	๒๕๖๒	ใช้

ระยะเวลาในการก่อสร้าง	๑	ปี
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๔) พิพิธภัณฑ์สุขภาพร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์	ที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	เคยเสด็จ	

๒	ครั้ง	และในหลวงรัชกาลที่	๑๐	เคยเสด็จถึง	๓	ครั้ง	นับเป็ฯสถานที่แห่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ได้

รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้มีนโยบายพัฒนาให้เป็นสถานที่ส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์	เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวอ�าเภอหล่มเก่าและ

จังหวัดเพชรบูรณ์	รวมถึงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย	ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบแล้วเสร็จ	และ

อยู่ในระหว่างการของบประมาณโดยการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
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๕) การรับรองมาตรฐานระบบสุขภาพอ�าเภอ District Health System Accreditation (DHSA) 

เป็นมาตรฐานที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	เชิญชวนเครือข่ายบริการ

สุขภาพระดับอ�าเภอที่สนใจและมีความพร้อม	ขอรับการประเมินและรับรองระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	

(District	Health	System	Accreditation	-	DHSA)	ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพ

และการสร้างสุขภาวะในระดับพื้นที่ที่ช่วยบูรณาการแผนงานด้านสุขภาพ	ให้มีการขับเคลื่อนร่วมกันไปอย่าง

มีเอกภาพ	โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอมีความเข้ม

แข็งลดรอยต่อในการท�างาน	การดูแลผู้ป่วยที่เป็นองค์รวม	เน้นคนเป็นศูนย์กลาง	ตลอดจนสร้างความร่วม

มือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ในพื้นที่ได้ร่วมพัฒนาระบบงานส�าคัญที่รัดกุมด้วย	โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

หล่มเก่า	ก�าหนดเป้าหมายได้รับการรับรองภายในปีพ.ศ.๒๕๖๒	เป็นอ�าเภอแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์และเขต

สุขภาพที่	๒ 

๖) การรับรองมาตรฐาน Healthcare Accreditation Information Technology (HAIT) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีเป้าหมาย

ส�าคัญคือให้ระบบปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ	ลดเวลา	ลดงานซ�้าซ้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	

ใช้ระบบสาระสนเทศร่วมกัน	ท�าให้สารสนเทศสุขภาพ	มีคุณภาพพร้อมใช้ในการพัฒนานโยบายงานวิชาการ	

นวัตกรรมและอื่น	ๆ	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	ส่งผลให้ประชาชนได้รับ

บริการที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ได้อย่างมีประสิทธิผล	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าจึงวางแผนที่จะขอการรับรองมาตรฐาน	HAIT	

อย่างน้อยในระดับที่	๒	ภายในปีพ.ศ.	๒๕๖๒
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๗) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหล่มเก่า (อโรคยาสถาน) 

ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 

สาขาหล่มเก่า	และผู้มีจิตศรัทธา	ได้บริจาคงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระราชหล่มเก่า	(ส่วนแรกตั้ง)	โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบ	

เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข	ที่มีการบริหารจัดการ	การบริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย ์

แผนไทยแบบครบวงจร	ให้การดูแลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	รวมถึงการผลิตยาสมุนไพรไทย
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๑) ขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล ๑๒๐ เตียง  
และยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลเป็นระดับ M2  
เพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในปัจจุบันที่มีจ�านวนเตียง ๑๒๑ เตียง

๒) ขยายกรอบอัตราก�าลัง (FTE) ให้สอดคลองกับภาระงานที่แท้จริง 

๓) ก�าหนดต�าแหน่งงานเพื่อสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เช่น ต�าแหน่งข้าราชการ  
โดยเฉพาะพยาบาล เนื่องจากในปัจจุบัน พยาบาลจบใหม่ส่วนใหญ่ยังมีต�าแหน่ง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีผลต่อความผูกพันกับการท�างานในโรงพยาบาล

๔) ขอทุนศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก เพื่อคงศักยภาพการให้บริการ 
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
และภัยสุขภาพต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่

ความต้องการขอรับการสนับสนุน
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหลมเกา
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