
เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เสนอ

ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

และคณะตรวจเยี่ยม



	 เอกสารเล่มนี้	จัดท�าขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการตรวจเยี่ยมของคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราช	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ซึ่งมีก�าหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ในวันที่	

๑๐	มีนาคม	๒๕๖๐	

	 เนื้อหาในเอกสาร	ประกอบด้วย	ข้อมูลทั่วไปอ�าเภอหล่มเก่า	ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลฯ	ผลการ

ด�าเนินงาน	ซึ่งมีทั้งผลการด�าเนินงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยใน	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	และ

ความก้าวหน้าของการพัฒนางานส�าคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าในด้านต่างๆ	ผลการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการให้บริการและการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะตรวจเยี่ยมครั้งที่แล้ว	ผลงาน

เด่น	รางวัลที่ได้รับ	แผนการด�าเนินงานส�าคัญในรอบ	๒	ปีต่อไป	รวมถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการ 

การสนับสนุนของโรงพยาบาล

 

	 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เอกสารเล่มนี้	จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ

ตรวจเยี่ยมฯ	ผู้เกี่ยวข้อง	และผู้สนใจทั่วไป	ทางคณะผู้จัดท�ายินดีน้อมรับค�าแนะน�า	เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ในโอกาสต่อไป

 
คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ค�าน�า



สารบัญ

ข้อมูลทั่วไปอ�าเภอหล่มเก่า   ๔

ผลการด�าเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า   ๗

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง   ๘

ค่านิยม    ๙

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์   ๑๐

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร   ๑๑

ผลงานการให้บริการผู้ป่วย   ๒๑

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   ๓๐

ผลการด�าเนินงานส�าคัญ   ๓๒

ผลงานเด่น   ๕๒

รางวัลที่ภาคภูมิใจ   ๕๙

ผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรค   ๖๐

แผนการด�าเนินงานส�าคัญ   ๖๑

สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน   ๖๕

ผลการด�าเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า   ๖๖



4ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

	 อ�าเภอหล่มเก่า	เป็นอ�าเภอเหนือสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งอยู่ห่างจากอ�าเภอเมือง	๕๗	กิโลเมตร	และห่างจาก
กรุงเทพฯ	๔๐๑	กิโลเมตร	มีพื้นที่	๙๒๗.๐๗	ตารางกิโลเมตร	ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา	(๗๒๔.๔๒	ตารางกิโลเมตร)	 
ส่วนน้อยเป็นพื้นที่ราบ	(๒๐๒.๖๕	ตารางกิโลเมตร)	เป็นอ�าเภอที่ล้อมรอบด้วยทิวเขาเพชรบูรณ์ทางด้านทิศตะวันออก	 
และทิวเขาหลวงพระบางทางด้านทิศตะวันตก

ข้อมูลทั่วไปอ�าเภอหล่มเก่า

อาณาเขต

•	ทิศเหนือ		 จด	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย
•	ทิศใต	้ 	 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(อบต.)	๙	แห่ง	

เทศบาลต�าบล	๑	แห่ง	
หลังคาเรือน	๑๗,๒๓๗	หลัง	

๔



5ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ค�าขวัญอ�าเภอหล่มเก่า

เมืองขนมจีน ถิ่นมะขามหวาน

เทศกาลแข่งเรือยาว หมอกหนาวภูทับเบิก 

จิตรกรรมล�้าเลิศวัดนาทราย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อใหญ่วัดตาล

๕

ประชากร

	 ประชากรมีทั้งสิ้น	๖๗,๙๖๒	คน	เพศชาย	๓๒,๑๑๔	คน	เพศหญิง	๓๔,๘๔๘	คน	ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัย
ท�างาน	(๑๕-๕๙	ปี)	ร้อยละ	๕๘.๓๙	รองลงมา	คือ	กลุ่มผู้สูงอายุ	(๖๐	ปีขึ้นไป)	ซึ่งมีถึงร้อยละ	๒๓.๐๗	(ค่าของประเทศ	 
ปี	๒๕๕๙	=	ร้อยละ	๑๖.๔๘)	กลุ่มเด็กวัยเรียน	(๕-๑๔	ปี)	ร้อยละ	๑๔.๓๑	กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา	(๑๕-๒๔	ปี)	ร้อยละ	
๑๑.๘๙	ส่วนกลุ่มเด็ก	๐-๔	ปีมีเพียงร้อยละ	๕.๒๔

๖๗,๙๖๒ คน

ชาย ๓๒,๑๑๔ คน
หญิง ๓๔,๘๔๘ คน

>๖๐ ปี 
ร้อยละ ๒๓.๐๗
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6ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

	 อ�าเภอหล่มเก่าในปัจจุบันเป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	(มีสัดส่วนผู้สูงอายุกว่าร้อยละ	๒๓)	ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปัญหาสุขภาพ	เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจ�านวนเพิ่มขึ้น	ประชากรส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยส่วนน้อยเป็นชาวไทยภูเขา(เผ่าม้ง)	
ที่หมู่บ้านทับเบิก	และหมู่บ้านดอยน�้าเพียงดิน

	 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ	๘๕	ที่ส�าคัญ	คือ	สวนมะขามหวาน	ปลูกข้าวโพด	ยาสูบ	พืชผัก
ต่างๆ	ในด้านอุตสาหกรรม	ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	เช่น	การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	การท�ามะขาม
กวน	มะขามแก้ว	มะขามแช่อิ่ม	เป็นต้น

ทรัพยากรทางทางสาธารณสุข

-	โรงพยาบาลชุมชนขนาด	๖๐	เตียง	 	 	 	 ๑		 แห่ง	(ให้บริการจริง	121	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

๖



ผลการด�าเนินงาน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 

ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙



8ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนแห่งความสุข 

เป็นผู้น�าด้านการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ

พันธกิจ (Mission)

๑.	เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.	การบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	รักษาพยาบาล	ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค	 
				อย่างมีคุณภาพ	รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นที่พึ่งของหน่วยบริการอื่นได้
๓.	สร้างความศรัทธา	เป็นที่พึ่งของประชาชน	และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เข็มมุ่ง

•	พัฒนาระบบความปลอดภัยPatient	Safety	Goal	(SIMPLE)	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
	 -	แพ้ยา,	Patient	Identify,	Emergency	response(PPH,MI,Sepsis))
•	การบริหารจัดการความเสี่ยง
•	พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
	 -	ความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน
	 -	ระบบฐานข้อมูลและการลงบันทึกข้อมูล
•	พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผู้จัดการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล

๘



9ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core Competency)

๑.	บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาในระบบบริการสุขภาพและการบริหารองค์กร
๒.	การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ	(District	Health	System:	DHS)

ค่านิยม (Values)

“จงรักภักดี มีคุณธรรม เป็นผู้น�า สร้างความสุข”

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

Core Value (คานิยม)

   โรงพยาบาล
  ชุมชนแหงความสุข
 เปนผูนำดานการดูแล
สุขภาวะผูสูงอายุ

ว�สัยทัศน
Vision

พ.ศ. 2562

Happy Society
(ยุทธศาสตรชุมชนและสังคมมีความสุข)

Happy Organization
(ยุทธศาสตรองคกรแหงความสุข)

Happy Customer (ยุทธศาสตรผูรับบร�การมีความสุข)

Happy Senile (ยุทธศาสตรผูสูงวัยมีความสุข)

Happy Workforce (ยุทธศาสตรบุคลากรมีความสุข)

๙



10ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ขับเคลื่อนด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.	ยุทธศาสตร์ผู้รับบริการมีความสุข	
				(Happy	Customer)
๒.	ยุทธศาสตร์บุคลากรมีความสุข	
				(Happy	Workforce)
๓.	ยุทธศาสตร์ผู้สูงวัยมีความสุข	
				(Happy	Senile)
๔.	ยุทธศาสตร์องค์กรแห่งความสุข	
				(Happy	Organization)
๕.	ยุทธศาสตร์ชุมชน
				และสังคมมีความสุข	
				(Happy	Society)

๑๐

Happy Customer
S1

พัฒนาคุณภาพ
การรักษาพยาบาล

Happy Customer
S3

การ
สรางเสร�ม

สุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพตนเอง

Happy Customer
S5

เพิ่ม
ประสิทธ�ภาพ
การควบคุม

ปองกันโรคติดตอ

Happy Workforce
S7

พัฒนา
ข�ดความสามารถ
ของบุคลากร

Happy Workforce
S8

ยกระดับ
ความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากร

Happy Organization
S11

พัฒนาระบบ
การจัดการความ
รูใหมีประสิทธ�ภาพ

Happy Organization
S13

สรางเสร�ม
จ�ตตปญญา
คุณธรรมและ

ธรรมาภิบาลในองคกร

Happy Organization
S14

สราง
ความมั่นคง

ทางการเง�นการคลัง

Happy Senile
S9

การพัฒนา
คุณภาพช�ว�ต
ผูสูงอายุ

Happy Society
S16

การมีสวนรวม
ของชุมชนในการสราง
เสร�มและจัดการสุขภาพ

Happy Customer

S2
การฟนฟูสภาพและ
คุณภาพช�ว�ต

Happy Customer

S4
ลดการปวยจากโรค
ไมติดตอและภัย

สุขภาพ

Happy Customer

S6
ยกระดับความพึงพอใจ
ในระบบบร�การสุขภาพ
ทั้งในสถานบร�การ
และชุมชน

Happy Organization

S10
ยกระดับหนวยงานและ
องคกรสูการรับ

รองมาตร
ฐาน

Happy Society

S15
การคุมครองผูบร�โภค
ดานบร�การอาหาร
และผลิตภัณฑ

สุขภาพ

Happy Organization

S12
พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธ�ภาพระบบ
ขอมูลและสาร

สนเทศ

กลยุทธ์ (Strategies)

ประกอบด้วย ๑๖ กลยุทธ์ ดังนี้
S1	พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
S2	การฟื้นฟูสภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
S3	การสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเอง
S4	ลดการป่วยจากโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
S5	เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
S6	ยกระดับความพึงพอใจในระบบบริการสุขภาพ
				ทั้งในสถานบริการและชุมชน
S7	พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

S8	ยกระดับความสุขและความผูกพันของบุคลากร
S9			การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
S10	ยกระดับหน่วยงานและองค์กรสู่การรับรองมาตรฐาน	
S11	พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
S12	พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ
S13	สร้างเสริมจิตตปัญญา	คุณธรรมและธรรมาภิบาล	ในองค์กร
S14	สร้างความมั่นคงทางการเงินการคลัง
S15	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
S16	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมและจัดการสุขภาพ



11ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)

ประเภท การศึกษา
ชาย 
(คน)

หญิง 
(คน)

รวม 
(คน)

อายุเฉลี่ย
(ปี)

อายุงานเฉลี่ย
(ปี)

ข้าราชการ

สูงกว่าปริญญาตรี ๒ ๑๕ ๑๗ ๔๘.๕๒ ๒๔.๒

ระดับปริญญาตรี ๑๐ ๙๖ ๑๐๖ ๔๒.๑๓ ๒๐.๗๒

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๕ ๑๘ ๒๓ ๔๓.๘ ๑๘.๑

รวม ๑๖ ๑๓๐ ๑๔๖ ๔๔.๘๒ ๒๑.๐

พนักงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

(พกส.)

สูงกว่าปริญญาตรี - - - - -

ระดับปริญญาตรี ๑๒ ๑๘ ๓๐ ๓๐.๑๒ ๒.๗๒

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๒๑ ๙ ๓๐ ๓๖.๗ ๓.๒

รวม ๓๓ ๒๗ ๖๐ ๓๓.๔๑ ๒.๙๖

ลูกจ้างประจ�า

สูงกว่าปริญญาตรี - - - - -

ระดับปริญญาตรี ๑ - ๑ ๕๑ ๒๗

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๓ ๑๓ ๑๖ ๕๕.๒ ๒๗.๐๗

รวม ๔ ๑๒ ๑๕ ๗๘.๖ ๔๐.๕๔

ลูกจ้างชั่วคราว

สูงกว่าปริญญาตรี - - - - -

ระดับปริญญาตรี ๑๓ ๔๒ ๕๕ ๒๘.๖ ๕.๒

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๔๐ ๒๙ ๖๙ ๓๕.๓ ๑๐.๘

รวม ๕๓ ๗๑ ๑๒๔ ๓๑.๙๕ ๘

รวมทุกประเภท

สูงกว่าปริญญาตรี ๒ ๑๕ ๑๗ ๔๘.๕๒ ๒๔.๒๐

ระดับปริญญาตรี ๓๖ ๑๕๖ ๑๙๒ ๓๗.๙๖ ๑๓.๙๑

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๖๙ ๖๙ ๑๓๘ ๔๒.๗๕ ๑๔.๗๙

รวม ๑๐๖ ๒๔๑ ๓๕๐ ๔๓.๐๘ ๔๓.๐๔

กลุ่มบุคลากรจ�าแนกตามประเภทการจ้างและระดับการศึกษา

(ข้อมูล	ณ	๑	ธันวาคม	๒๕๕๙)

๑๑



12ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

อัตราก�าลัง

สาขา
Full time 

(คน)
Part time  

(ชม./สัปดาห์)

อายุรแพทย์ ๑ -

ศัลยแพทย์ - -

สูตินรีแพทย์ ๑ -

กุมารแพทย์ ๒ -

จักษุแพทย์ - -

วิสัญญีแพทย์ ๑ -

เวชศาสตร์ครอบครัว ๒ -

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ๗ ๑	คน	 
(	๒๐ช.ม.ต่อสัปดาห์)

ทันตแพทย์ ๔ -

รวม ๑๘
๑	คน 

	(	๒๐ช.ม.ต่อสัปดาห์)

สาขา
Full time (คน)

ระดับปริญญา ต�่ากว่าปริญญา

เภสัชกร ๙ -

พยาบาลวิชาชีพ 
	(รวมพกส.,	ลูกจ้าง)	

๑๑๑ -

พยาบาลเฉพาะทาง ๑๒ -

พยาบาลเวชปฏิบัติ ๑๙ -

พยาบาลเทคนิค - ๑

พยาบาลควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อ

๑ -

วิสัญญีพยาบาล ๓ -

เทคนิคการแพทย ์
(รวมพกส.,	ลูกจ้าง)

๑๕ -

นักรังสีการแพทย์/
จพ.รังสีการแพทย์

๑ ๒

นักกายภาพบ�าบัด 
(รวมพกส.,	ลูกจ้าง)

๕ -

นักกิจกรรมบ�าบัด ๑ -

นักโสตทัศนูปกรณ์ - ๑

โภชนากร/นักโภชนาการ ๑ ๑

เวชกิจฉุกเฉิน 
(รวมพกส.,	ลูกจ้าง)

๖ -

นักวิชาการสาธารณสุข(รวม
พกส.,	ลูกจ้าง)

๖ -

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข(พกส.)

๓๘ -

ลูกจ้างประจ�า ๑๙ -

ลูกจ้างชั่วคราว(ไม่รวมพกส.,	
ลูกจ้างสายวิชาชีพ)

๑๑๖ -

แพทย์ บุคลากรสาขาอื่น

(ข้อมูล	ณ	๑	ธันวาคม	๒๕๕๙)

๑๒



13ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

อาคารสถานที่ที่ส�าคัญ

๑๓

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	(เปิดด�าเนินการมีนาคม	๒๕๖๐)	

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)	



14ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

จ�านวนตึกผู้ป่วย/จ�านวนเตียง

จ�านวนเตียงแยกตามหอผู้ป่วย

หอผู้ป่วย
จ�านวนคน

สามัญ พิเศษ รวม

ตึกผู้ป่วยในชาย ๒๘ ๕ ๓๓

ตึกผู้ป่วยในหญิง ๒๘ ๕ ๓๓

ตึกผู้ป่วยพิเศษดัชมิลล์ ๐ ๒๐	 ๒๐

ตึกผู้ป่วยเด็ก ๒๔ ๐ ๒๔

ห้องอภิบาลผู้ป่วยเด็กแรกเกิด (NICU) ๓ ๐ ๓

ตึกผู้ป่วยหลังคลอด ๘ ๐ ๘

รวม ๙๑ ๓๐ ๑๒๑

ข้อมูล	ณ	วันที่	๓	มีนาคม	๒๕๖๐

	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	มีตึกผู้ป่วย	๖	ตึก	มีเตียง	๑๒๑	เตียง	แบ่งเป็น	เตียงสามัญ	๙๑	เตียง	
เตียงพิเศษ	๓๐	เตียง

๑๔



15ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าแสดงดังรูป ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

	 ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการ	หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน	ตัวแทนจากหัวหน้าหน่วยงาน	ประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ	ตัวแทนจากทีมน�าเฉพาะด้าน	ประธานกลุ่มลูกจ้างประจ�า	ประธานกลุ่มพกส.และลูกจ้าง
ชั่วคราว	๑	คน	รวมทั้งสิ้น	๒๓	คน	ท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทางขององค์กร	ติดตามประเมินผลการท�างานของ	๑๕	กลุ่มงาน	
๓๘หน่วยงานและคณะกรรมการบริหารคุณภาพ

๒. กลุ่มงานและหน่วยงาน

	 มี	๑๕	กลุ่มงาน	๓๖	หน่วยงานท�าหน้าที่รับนโยบายและน�านโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย
และพันธกิจ

๓. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

	 ประกอบด้วยประธานทีมน�าเฉพาะด้านทุกทีม	ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการงานบริหารโรงพยาบาล	ท�า
หน้าที่ก�าหนดนโยบาย	ก�ากับติดตามประเมินผลและประสานงานด้านคุณภาพในแนวราบกับกลุ่มงานและหน่วยงานต่างๆ

๔. ทีมน�าเฉพาะด้าน

	 มีทั้งหมด	๑๙	ทีมเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ	มาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วมกันด�าเนินการใน
กระบวนการที่จ�าเป็นต้องมีหลายกลุ่มงาน/หน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ	เช่น	ทีมทรัพยากรบุคคล	(HR)	ทีมน�าทางคลินิก
(PCT)	เป็นต้น	ท�าหน้าที่วางแผน	ด�าเนินการและติดตามประเมินผลการท�างานให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละทีม	

โครงสร้างองค์กร

๑๕
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
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ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญขององค์กร (key success factor)

๑.	ผู้น�ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทุ่มเทในการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเปิดโอกาสการพัฒนาและ
บริหารอย่างมีส่วนร่วม	เสียสละและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

๒.	ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	และชุมชน	ทั้งในด้านการก�ากับนโยบาย	เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องธรรมาภิบาลและขวัญก�าลังใจ	มีงบประมาณสนับสนุนหลายแหล่งท�าให้มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการให้
บริการ

๓.	บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่	มีความรักองค์กรและท้องถิ่น	มีประสบการณ์สูง	มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ	

๔.	อาคารสถานที่เหมาะสม	เพียงพอภูมิทัศน์สวยงามและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเยียวยา	มีพื้นที่กว้างขวางพร้อม 
ที่จะรองรับการขยายตัวในอนาคต

๕.	น�าแนวคิดจิตตปัญญามาบูรณาการในการบริหารองค์กรและการให้บริการสุขภาพ	เช่นโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข	
การสร้างสุขด้วยสติในองค์กรเพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองจากภายใน	เห็นคุณค่าของงานที่ท�า	มีความสุขในการท�างาน
เกิดผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพผู้รับบริการมีความสุข

๖.	มีสัมพันธภาพอันดีกับหน่วยงานภายนอก	ภาคีเครือข่ายและชุมชน

๗.	การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ	(District	Health	System:	DHS)	เป็น	๑ใน๒๐อ�าเภอน�าร่องของประเทศมีความเข้ม
แข็งท�าให้เกิดความร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทั้งอ�าเภอ	โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ	
และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

๘.	การประสานงานและความร่วมมือในเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ	
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารและการสนับสนุนทรัพยากรระหว่างกัน

๙.	การมีแพทย์เฉพาะทางกุมารแพทย์,	อายุรแพทย์,	สูติแพทย์และวิสัญญีแพทย์ดูแลผู้ป่วยกลุ่มส�าคัญและโรคส�าคัญที่มี
ความเสี่ยงสูงของอ�าเภอ	ได้รับการดูแลตามมาตรฐานและปลอดภัยมากขึ้นและแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพส่วนตัว	 
มีความมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อองค์กร

๑๗
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การเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จขององค์กร

๑.	อ�าเภอหล่มเก่า	เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	ท�าให้เกิดโรคของผู้สูงอายุมากซึ่งอาจส่งผลถึงการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น	รวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงไม่เพียงพอ	จึงเป็นเหตุให้ก�าหนดต้องวิสัยทัศน์
ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

๒.	โลกาภิวัฒน์และ	ASEAN	Community	รวมถึงนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์	
(Medical	Hub)	ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ตลาดบริการสุขภาพ	ตลาดแรงงาน	การแข่งขัน
ของผู้ให้บริการสุขภาพ	โรคติดต่ออุบัติใหม่	

๓.	ปัญหาการคลังสุขภาพและทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศที่มีแนวโน้มขาดแคลนมากขึ้น	ซึ่งมีผลต่อความยั่งยืน
ทางการเงินของระบบสุขภาพ	และอาจส่งผลการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขและส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพให้โรงพยาบาลไม่เพียงพอ

๔.	ปัญหาบุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุข	ข้าราชการใกล้เกษียณอายุ	แต่บุคลากรใหม่ไม่มีต�าแหน่งข้าราชการ	ท�าให้
เกิดความไม่มั่นคงในอาชีพ	มีแนวโน้มลาออกมาก	อาจเกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ส�าคัญ	รวมถึงมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรมากเนื่องจากเงินเดือนสูง	

๕.	การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ท�าให้ต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองต่อเป้าหมายพันธ
กิจและการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการใช้ประโยชน์และการตอบสนองต่อสื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๖.	การเปลี่ยนแปลงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ	การคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิผู้ป่วย	และการ
คุ้มครองความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข

๑๘
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)

SC1 – AgedSociety
การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ทั้งในกลุ่มบุคลากรและประชาชน

SC2 – Resources
การสร้างคุณภาพและความศรัทธา	ภายใต้ทรัพยากรจ�ากัด	มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงและจ�านวนผู้ป่วยที่มาก

SC3 – Information & Communication
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรและการบริหารสื่อสังคมออนไลน์

SC4 – District HealthSystem (DHS)
การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ	การพัฒนาระบบปฐมภูมิ	(PrimaryCare)	และเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อมุ่งสู่สุขภาวะ
(Wellness)	และลดการใช้งบประมาณและทรัพยากรสาธารณสุข

SC5 – HealthPromotion
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพทั้งผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการและชุมชนเพื่อลดภาระการเกิดโรค
และส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง	

SC6 – Workforce
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ให้มีขีดความสามารถ	มีความสุขและความผูกพัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต
ภาพขององค์กร

๑๙
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ (StrategicAdvantages)

SA1
เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ท�าให้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาล	และชุมชน	ทั้งในด้านงบประมาณ	
การก�ากับนโยบายและธรรมาภิบาล	และขวัญก�าลังใจ	รวมทั้งมีการประสานงานและความร่วมมือในเครือข่ายโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช	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

๒๐
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ผู้ป่วยนอกทุกประเภท

ตารางแสดงจ�านวนการให้บริการผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค. ๖๐)

ผู้ป่วยนอกรายแผนกโรค

ตารางแสดงจ�านวนการให้บริการผู้ป่วยนอกจ�าแนกรายแผนกโรคปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค. ๖๐)

ผลงานการให้บริการผู้ป่วย

กิจกรรม หน่วยนับ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

จ�านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด
รายใหม่ ๓๓,๓๕๘ ๓๓,๖๙๕ ๓๖,๕๙๙ ๑๓,๖๒๙
ครั้ง ๑๔๔,๔๑๘ ๑๔๔,๑๘๐ ๑๕๕,๘๐๖ ๕๒,๖๑๑

จ�านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย ครั้ง/วัน ๕๐๕ ๕๐๔ ๖๓๙ ๖๔๒
การรับ	Refer ครั้ง ๒,๒๒๕ ๒,๒๓๔ ๑,๖๕๖ ๔๒๙
การส่ง	Refer	 ครั้ง ๗,๗๐๔ ๗,๗๔๐ ๗,๕๖๕ ๒,๖๗๑

ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๒๗	ก.พ.	๖๐

แผนก หน่วยนับ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

อายุรกรรม ครั้ง ๘๙๔๙๓ ๖๑.๙๗ ๘๙๘๗๔ ๖๒.๓๓ ๙๒๒๔๘ ๕๙.๒๑ ๒๙๔๑๔ ๕๕.๙๑

ศัลยกรรม ครั้ง ๙๑๓๐ ๖.๓๒ ๑๐๑๐๙ ๗.๐๑ ๑๐๒๓๒ ๖.๕๗ ๓๑๙๔ ๖.๐๗

สูติกรรม ครั้ง ๑๒๐๑ ๐.๘๓ ๑๓๔๗ ๐.๙๓ ๑๘๒๒ ๑.๑๗ ๕๘๑ ๑.๑๐

นรีเวชกรรม ครั้ง ๑๕๙ ๐.๑๑ ๙๑๙ ๐.๖๔ ๗๓๑ ๔.๖๙ ๒๘๔ ๐.๕๔

กุมารเวชกรรม ครั้ง ๑๓๗๕๗ ๙.๕๓ ๑๒๒๔๐ ๘.๔๙ ๑๖๗๘๙ ๑๐.๗๘ ๕๖๐๒ ๑๐.๖๕

โสต	คอ	นาสิก ครั้ง ๘๗ ๐.๐๖ ๑๕๘ ๐.๑๑ ๙๙๕ ๐.๖๔ ๒๖๗ ๐.๕๑

จักษุวิทยา ครั้ง ๑๑ ๐.๐๑ ๔๖๑ ๐.๓๒ ๑๖๒๓ ๑.๐๔ ๓๑๙ ๐.๖๑

ศัลยกรรมกระดูก ครั้ง ๒๖๕ ๐.๑๘ ๒๓๗ ๐.๑๖ ๖๑๐ ๐.๓๙ ๓๒๐ ๐.๖๑

จิตเวช ครั้ง ๕๗๑ ๐.๔๐ ๕๔๕ ๐.๓๘ ๕๖๓ ๐.๓๖ ๓๗๖ ๐.๗๑

ทันตกรรม ครั้ง ๘๒๖๕ ๕.๗๒ ๘๑๔๖ ๕.๖๕ ๘๑๕๑ ๓.๓๑ ๓๔๓๔ ๖.๕๓

อื่นๆ ครั้ง ๒๑๔๗๙ ๑๔.๘๗ ๒๐๑๔๔ ๑๓.๙๗ ๑๘๑๖๒ ๑๑.๘๕ ๘๘๒๐ ๑๖.๗๖

รวม ครั้ง ๑๔๔๔๑๘ ๑๐๐.๐ ๑๔๔๑๘๐ ๑๐๐.๐ ๑๕๕๘๐๖ ๑๐๐.๐ ๕๒๖๑๑ ๑๐๐.๐
ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๒๗	ก.พ.	๖๐

๒๑



22ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

๑.	Essential	(primary)	hypertension
๒.	Acute	nasopharyngitis	[common	cold]
๓.	NIDM	Without	complications
๔.	Dyspepsia
๕.	Acute	pharyngitis,	unspecified

๖.	Dizziness	and	giddiness
๗.	Caries	of	dentine
๘.	Acute	bronchitis,	unspecified
๙.	Muscle	strain	Site	unspecified
๑๐.	Gastroenteritis	and	colitis	of	unspecified	origin

Top 10 Diag. OPD ปี ๒๕๕๙

ผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๖๐

ตารางแสดง ๑๐ อันดับโรค ที่พบบ่อยในผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ต.ค.๕๙– ๓๑ ม.ค. ๖๐)

อันดับ รหัส ICD-10 โรค จ�านวน (ราย) ร้อยละ 

๑ I10 Essential	(primary)	hypertension ๓๕๗๐ ๖.๗๙

๒ E119 NIDM	Without	complications ๒๑๗๐ ๔.๑๒

๓ J00 Acute	nasopharyngitis	[common	cold] ๑๔๓๓ ๒.๗๒

๔ K30 Dyspepsia ๙๕๓ ๑.๘๑

๕ R42 Dizziness	and	giddiness ๗๑๓ ๑.๓๖

๖ M6269 Muscle	strain,	site	unspecified ๕๖๗ ๑.๐๘

๗ J029 Acute	pharyngitis,	unspecified ๕๑๙ ๐.๙๙

๘ K021 Caries	of	dentine ๔๐๓ ๐.๗๗

๙ J209 Acute	bronchitis,	unspecified ๓๘๓ ๐.๗๓

๑๐ E112 NIDM	With	renal	complications ๓๔๕ ๐.๖๖
ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๒๗	ก.พ.	๖๐

ข้อมูล	๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	

๒๒



23ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ผู้ป่วยนอก ๒๑ กลุ่มโรค ปี ๒๕๖๐

ตารางแสดงกลุ่มโรคที่พบในผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค. ๖๐)

ล�าดับ รหัส ICD สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค ) จ�านวน (ราย) ร้อยละ

๑ A00	–	B99 กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด ๒,๒๐๔ ๔.๑๗

๒ C00	–	D48 โรคเนื้องอก ๖๒๒ ๑.๑๘

๓ D50	–	D89 โรคเลือด	อวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางชนิด ๖๒๓ ๑.๑๘

๔ E00	–	E90 โรคต่อมไร้ท่อ	โภชนาการและเมตะบอลิซึม ๖,๕๑๐ ๑๒.๓๑

๕ F00	–	F99 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม ๑,๐๓๑ ๑.๙๕

๖ G00	–	G99 โรคระบบประสาท ๗๘๓ ๑.๔๘

๗ H00	–	H59 โรคของตาและส่วนประกอบของตา ๖๐๑ ๑.๑๔

๘ H60	–	H95 โรคของหูและปุ่มกกหู ๓๒๒ ๐.๖๑

๙ I10	–	I99 โรคระบบไหลเวียนโลหิต ๖,๖๖๕ ๑๒.๖๐

๑๐ J00	–	J99 โรคระบบหายใจ ๕,๐๘๔ ๙.๖๑

๑๑ K00	–	K99 โรคระบบย่อยอาหาร ๔,๔๐๘ ๘.๓๓

๑๒ L00	–	L99 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๘๐๗ ๑.๕๓

๑๓ M00	–	M99 โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงสร้างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ๓,๙๕๐ ๗.๔๗

๑๔ N00	–N99 โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ ๒,๑๑๒ ๓.๙๙

๑๕ O00	–	O99 การตั้งครรภ์	การคลอดและระยะหลังคลอด ๑๑๖ ๐.๒๒

๑๖ P00	–	P96 ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริก�าเนิด ๓๙ ๐.๐๗

๑๗ Q00	–	Q99 ความผิดปกติ	ความพิการแต่ก�าเนิน	และโคโมโซมผิดปกติ ๕๑ ๐.๑๐

๑๘ R00	–	R99 อาการ	อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

๑,๙๘๒ ๓.๗๕

๑๙ S00	–	T98 การบาดเจ็บการเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก ๑,๘๑๘ ๓.๔๔

๒๐ V01-Y98 สาเหตุภายนอกของการป่วยและตาย ๓๕๑ ๐.๖๖

๒๑ Z00	–	Z99 ปัจจัยต่างๆ	ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ ๑๒,๘๐๗ ๒๔.๒๒

รวม ๕๒,๘๘๖ ๑๐๐.๐๐
ที่มา	จาก	รง.๕๐๔	ณ	๒๗	ก.พ.	๖๐

๒๓



24ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

Top 10 Diag.IPD

ผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับแรก

ตารางแสดง ๑๐ อันดับโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค. ๖๐)

อันดับ รหัส ICD-10 โรค จ�านวน (ราย) ร้อยละ

๑ J189 Pneumonia,	unspecified ๑๒๙ ๔.๗๙

๒ N10 Acute	tubulo-interstitial	nephritis ๑๐๖ ๓.๙๔

๓ J209 Acute	bronchitis,	unspecified ๑๐๒ ๓.๗๙

๔ J159 Bacterial	pneumonia,	unspecified ๘๓ ๓.๐๘

๕ A049 Bacterial	intestinal	infection,	unspecified ๕๙ ๒.๑๙

๖ K291 Other	acute	gastritis ๕๓ ๑.๙๗

๗ N185 Chronic	kidney	disease,	stage	๕ ๕๐ ๑.๘๖

๘ A084 Viral	intestinal	infection,	unspecified ๔๘ ๑.๗๘

๙ J440
Chronic	obstructive	pulmonary	disease	with	acute	lower	

respiratory	infection
๔๗ ๑.๗๕

๑๐ J029 Acute	pharyngitis,	unspecified ๔๓ ๑.๖๐
ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๒๗	ก.พ.	๖๐

๑.	Pneumonia,	unspecified
๒.	Acute	tubulo-interstitial	nephritis
๓.	Bacterial	intestinal	infection,	unspecified
๔.	Viral	intestinal	infection,	unspecified
๕.	Acute	bronchitis,	unspecified

๖.	Bacterial	pneumonia,	unspecified
๗.	Cellulitis	of	other	parts	of	limb
๘.	Bacterial	foodborne	intoxication,	unspecified
๙.	Other	and	unspecified	gastroenteritis	and	colitis		
				of	infectious	origin
๑๐.	Acute	pharyngitis,	unspecified

ข้อมูล	๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	

๒๔



25ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ผู้ป่วยในรายแผนกโรค

ตารางแสดงจ�านวนการให้บรกิารผูป่้วยในจ�าแนกรายแผนกโรคปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๑ ม.ค. ๖๐)

แผนก หน่วยนับ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

อายุรกรรม ครั้ง ๔๗๑๓ ๕๗.๐๙ ๔๒๙๙ ๕๖.๖๙ ๔๑๙๐ ๕๔.๐๗ ๑๕๘๒ ๕๘.๗๙

ศัลยกรรม ครั้ง ๕๐๒ ๖.๐๘ ๔๗๕ ๖.๒๖ ๓๘๔ ๔.๙๖ ๑๐๕ ๓.๙๐

สูติกรรม ครั้ง ๖๑๒ ๗.๔๑ ๘๑๐ ๑๐.๖๘ ๗๒๔ ๙.๓๔ ๒๓๗ ๘.๘๑

นรีเวชกรรม ครั้ง ๓๕ ๐.๔๒ ๕๒ ๐.๖๙ ๒๘ ๐.๓๖ ๑๕ ๐.๕๖

กุมารเวชกรรม ครั้ง ๒๑๓๔ ๒๕.๘๕ ๑๗๘๙ ๒๓.๕๙ ๒๒๘๔ ๒๙.๔๗ ๗๐๑ ๒๖.๐๕

โสต	คอ	นาสิก ครั้ง ๐ ๐.๐๐ ๖๑ ๐.๘๐ ๑๓ ๐.๑๗ ๐ ๐.๐๐

จักษุวิทยา ครั้ง ๑๔๖ ๑.๗๗ ๒ ๐.๐๓ ๓ ๐.๐๔ ๐ ๐.๐๐

ศัลยกรรมกระดูก ครั้ง ๑๔ ๐.๑๗ ๑๕ ๐.๒๐ ๑๓ ๐.๑๗ ๒ ๐.๐๗

จิตเวช ครั้ง ๑ ๐.๐๑ ๕ ๐.๐๗ ๔ ๐.๐๕ ๐ ๐.๐๐

อื่นๆ ครั้ง ๙๙ ๑.๒๐ ๗๕ ๐.๙๙ ๑๐๖ ๑.๓๗ ๔๙ ๑.๘๒

รวม ครั้ง ๘๒๕๖ ๑๐๐.๐๐ ๗๕๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๗๗๔๙ ๑๐๐.๐๐ ๒๖๙๑ ๑๐๐.๐๐
ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๒๗	ก.พ.	๖๐

๒๕



26ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

Top 5 Cause of Death

ER

๑.	Sepsis
๒.	Cardiac	arrest
๓.	Acute	myocardial	infarction,	unspecified
๔.	Heart	failure,unspecified
๕.	Sudden	cardiac	death

IPD

๑.	Septicemia,	unspecified	(Septic	Shock)
๒.	Acute	tubulo-interstitial	nephritis
๓.	Bacterial	pneumonia,	unspecified
๔.	Bronchus	or	lung	malignant	neoplasm,unspecified
๕.	Septic	shock

ผู้ป่วยในเสียชีวิต ๕ อันดับแรก ปี ๒๕๖๐

ตารางแสดง ๕ อับดับแรกของการเสียชีวิตในผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค. ๖๐)

อันดับ รหัส ICD-10 โรค จ�านวน (ราย) ร้อยละ

๑ J960 Acute	respiratory	failure ๖ ๑๘.๗๕

๒ J189 Pneumonia	unspecified ๓ ๙.๓๗

๓ C220 Hepatoma ๒ ๕.๗๑

๔ C349 Malignant	neoplasm	of	bronchus	and	lung	unspecified ๒ ๕.๗๑

๕ R571 Hypovolemic	shock ๒ ๕.๗๑
ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๒๗	ก.พ.	๖๐

ข้อมูล	๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	

๒๖



27ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ค่าเฉลี่ยน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (CMI)

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (CMI) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

จ�าแนกตามรายโรค ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

RW ๖๒๕๗.๔๘๐๓ ๖๓๓๙.๙๑๒๗ ๖๖๑๒.๙๔๓๙ ๒๑๖๓.๒๕๐๒

Adj	RW ๖๒๓๐.๖๑๑๘ ๖๓๑๘.๘๐๒๘ ๖๕๙๕.๙๕๕๘ ๒๑๕๕.๕๘๔๐

CMI ๐.๗๕๔๗ ๐.๘๓๓๓ ๐.๘๕๑๒ ๐.๘๐๑๐

ที่มา	:	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	ณ	๒๗	ก.พ.	๖๐

ผ่านเกณฑ์

ค่า	CMI

ค่า
 C

M
I

ไม่ผ่านเกณฑ์

๐
๒๕๕๘

๑.๒

๑

๐.๘

๐.๖

๐.๔

๐.๒

๒๕๕๗

๐.๗๕๔๗
๐.๘๓๓๓

๒๕๕๙

๐.๘๕๑๒

กราฟเส้นแสดงค่า CMI ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๒๗
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ตารางแสดงสถานการณ์การเงินประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

สถานะทางการเงิน

ล�าดับ รายการ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑ Current Ratio<๑.๕ ๐.๔๙ ๐.๓๘ ๐.๕๔

๒ Quick Ratio<๑ ๐.๔๓ ๐.๓ ๐.๕

๓ Cash Ratio<๐.๘ ๐.๓๑ ๐.๑๗ ๐.๓๖

๔ ทุนส�ารองสิทธิ -๓๘,๓๕๑,๗๕๖.๒๘ -๔๕,๒๘๐,๙๒๐.๐๒ -๓๕,๗๙๔,๗๔๓.๓๙

๕ รายได้สูงกว่า (ต�่ากว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ -๗,๒๗๕,๘๑๓.๒๐ -๕,๒๕๗,๔๑๖.๗๔ ๑๕,๖๒๓,๘๖๑.๗๕

๖ Risk Scoring (ระดับวิกฤต) ๗ ๗ ๔

๗ เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ๑๐,๑๕๗,๒๒๙.๙๓ ๑๒,๔๒๔,๖๓๑.๔๔ ๒๗,๔๒๖,๙๒๓.๘๐

๘ เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณรอ
จัดสรร

๕,๙๐๗,๖๘๕.๐๐ ๓๐๙,๑๙๐.๐๐ ๓๗๓,๑๑๗.๙๒

๙ เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)

๗,๖๑๗,๐๘๘.๕๓ ๖,๕๕๓,๐๐๓.๗๘ ๕,๗๕๐,๒๑๖.๓๕

๑๐ สินทรัพย์หมุนเวียน ๓๗,๓๖๖,๐๑๓.๓๙ ๙,๓๔๘,๗๓๗.๙๖ ๔๑,๖๙๖,๓๔๔.๘๔

๑๑ หนี้สินหมุนเวียน ๗๕,๙๘๘,๐๔๕.๕๗ ๗๘,๔๗๕,๕๒๒.๗๒ ๗๒,๒๐๘,๕๕๑.๒๔

๑๒ มูลค่าวัสดุคงคลัง ๔,๕๔๙,๕๔๒.๓๓ ๕,๖๑๐,๐๘๐.๓๐ ๓,๔๔๒,๓๖๓.๕๓

๑๓ รายได้ UC ๖๗,๓๔๖,๖๘๗.๗๔ ๗๖,๒๗๘,๐๕๙.๘๘ ๘๔,๗๐๙,๘๕๔.๔๖

๑๔ รายได้จาก EMS ๓๐๕,๑๐๐.๐๐ ๓๐๔,๙๐๐.๐๐ ๓๖๓,๕๕๐.๐๐

๑๕ รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด ๒,๑๖๔,๗๔๘.๑๓ ๒,๐๗๖,๒๑๘.๑๔ ๒,๒๑๖,๑๗๖.๒๔

๑๖ รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ๑๕,๔๕๗,๑๙๒.๗๖ ๑๗,๓๕๕,๑๔๐.๓๙ ๑๘,๘๒๕,๓๖๗.๗๔

๑๗ รายได้ประกันสังคม ๑,๕๒๒,๕๗๑.๑๘ ๒,๒๐๕,๙๖๖.๐๐ ๑,๙๗๖,๘๑๓.๐๐

๑๘ รายได้แรงงานต่างด้าว ๑๐,๕๕๘.๐๐ ๘๖,๔๓๑.๐๐ ๗,๐๓๙.๐๐

๑๙ รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ ๗,๐๓๗,๒๘๖.๘๕ ๗,๓๓๖,๒๖๔.๐๐ ๘,๙๕๗,๕๑๗.๐๑

๒๐ รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร ๕๗,๘๑๓,๖๐๘.๖๙ ๖๑,๒๗๙,๕๓๘.๘๖ ๖๘,๒๙๒,๘๒๕.๖๕

๒๑ รายได้อื่น ๑๗,๖๓๑,๓๖๑.๗๓ ๑๖,๒๔๐,๓๕๗.๐๐ ๑๕,๗๙๓,๕๕๐.๔๐

๒๒ รายได้งบลงทุน   ๑๕,๓๑๙,๗๕๓.๗๖

  รวมรายได้ (รวมล�าดับที่ ๑๓-๒๒) ๑๖๙,๒๘๙,๑๑๕.๐๘ ๑๘๓,๑๖๒,๘๗๕.๒๗ ๒๑๖,๔๖๒,๔๔๗.๒๖

๒๘
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ตารางแสดงสถานการณ์การเงินประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ต่อ) 

ล�าดับ รายการ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๓ ต้นทุนยา ๑๙,๓๒๖,๕๗๗.๐๔ ๑๘,๕๗๑,๑๘๖.๙๓ ๒๑,๙๐๕,๐๔๑.๐๐

๒๔ ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ๗,๑๕๒,๕๙๗.๕๔ ๘,๑๙๘,๓๖๒.๘๙ ๖,๒๘๒,๗๔๔.๓๑

๒๕ ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๖,๖๔๒,๓๒๒.๖๔ ๖,๑๙๖,๑๐๖.๖๐ ๖,๗๗๖,๘๓๗.๖๐

๒๖ เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า ๕๗,๖๘๒,๖๕๐.๔๙ ๕๘,๗๕๔,๔๙๖.๙๔ ๖๘,๗๕๘,๑๔๒.๐๙

๒๗ ค่าจ้างชั่วคราว ๑๙,๗๘๔,๙๒๕.๗๑ ๒๐,๐๐๘,๒๗๐.๐๐ ๒๑,๘๗๔,๔๓๖.๐๐

๒๘ ค่าตอบแทน ๒๕,๕๓๘,๗๕๑.๐๐ ๒๗,๒๖๖,๐๔๔.๕๐ ๒๗,๙๒๗,๘๙๑.๐๐

๒๙ ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๑,๓๕๓,๐๐๕.๔๙ ๓,๗๓๙,๔๕๒.๘๐ ๔,๒๘๓,๖๓๒.๕๐

๓๐ ค่าใช้สอย ๔,๓๑๔,๐๙๓.๒๒ ๖,๙๙๔,๑๐๙.๗๗ ๖,๕๒๐,๖๙๕.๘๑

๓๑ ค่าสาธารณูปโภค ๔,๕๔๖,๓๖๐.๒๐ ๕,๑๔๕,๐๐๖.๒๖ ๕,๓๓๔,๒๑๙.๔๘

๓๑ วัสดุใช้ไป ๗,๕๑๑,๘๓๑.๓๐ ๖,๒๖๐,๔๕๑.๗๔ ๖,๒๓๓,๗๐๔.๓๒

๓๒ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๑๐,๐๕๔,๗๓๔.๒๕ ๑๓,๑๖๓,๑๑๒.๑๗ ๑๔,๗๓๕,๖๙๐.๑๓

๓๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๑๒,๖๕๗,๐๗๙.๔๐ ๑๔,๑๒๓,๖๙๑.๔๑ ๑๐,๒๐๕,๕๕๑.๒๗

  รวมค่าใช้จ่าย (รวมล�าดับที่ ๒๓-๓๓) ๑๗๖,๕๖๔,๙๒๘.๒๘ ๑๘๘,๔๒๐,๒๙๒.๐๑ ๒๐๐,๘๓๘,๕๘๕.๕๑

  ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย -๗,๒๗๕,๘๑๓.๒๐ -๕,๒๕๗,๔๑๖.๗๔ ๑๕,๖๒๓,๘๖๑.๗๕

๓๔  ต้นทุนด�าเนินการของหน่วยบริการ    

 - Unit cost ๖๙๗.๘๙ ๖๖๙.๒ ๖๗๕.๕๓

 - Unit cost RW ๑๐,๔๑๒.๙๑ ๑๒,๖๘๗.๗๙ ๑๓,๓๔๘.๒๕

อัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนด�าเนินงาน

0.49 
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี)

	 วันที่	๒๘	กรกฎาคม	ของทุกปี	นับว่าเป็นวันที่มีความส�าคัญสูงสุดของชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง
ที่จะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี	เทิดพระเกียรติต่อองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	และ
จัดกิจกรรมอันเป็นไปเพื่อการเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี	ในช่วงเวลา	๒	ปีที่ผ่านมา	(๒๕๕๘-๒๕๕๙)	โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย	เช่น	การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณทางเสียงตาม
สายของโรงพยาบาล	เสียงตามสายของเทศบาล	สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่อ�าเภอหล่มเก่าและอ�าเภอใกล้เคียง	การ
ท�าบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ/สามเณร	การถวายราชสดุดีของเหล่าข้าราชการจากระดับจังหวัดและ
อ�าเภอ	รวมทั้งพ่อค้า/คหบดี	คณะกรรมการมูลนิธิฯ	สาขาฯ	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	อาสาสมัครสาธารณสุข	และประชาชน
ทั่วไปของอ�าเภอหล่มเก่า	การมอบถุงของขวัญพระราชทานส�าหรับเด็กทารกที่เกิดในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ	และผู้
ป่วยในที่อยู่ในระหว่างรับการรักษาอยู่	การแจกทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจากกองทุนเด็กชายณรงค์
ศักดิ์	คล้ายหิรัญ	(น้องตี๋เล็ก)	จ�านวน	๔๐	ทุนๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาท
 
	 นอกจากนี้	ยังมีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล	“ยุพราชคัพ”	ซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมฟุตบอลทั้งในและ
นอกอ�าเภอหล่มเก่า	ติดต่อกันมาหลายปี	และนอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว	โรงพยาบาลฯ	และมูลนิธิฯ	สาขาฯ	ยัง
ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล	เพื่อระดมทุนจากการบริจาค	สมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต	จัดตั้ง
กองทุนยาและเวชภัณฑ์	และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหรับหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	
เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	๖๓	พรรษา	
และยังเป็นการท�าบุญฉลองการครบรอบ	๓๖	ปี	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๘	
และจัดทอดผ้าป่าล้านกองๆ	ละ	๑๐	บาทอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อวันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	
เช่นกัน	ทั้งนี้	โดยได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติบัณฑิต	เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธรรมยุต)	เป็นประธานด�าเนิน
งานฝ่ายสงฆ์	และนายบัณฑิตย์	เทวีทิวารักษ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธานด�าเนินงานฝ่ายฆราวาส	ท�าให้
สามารถระดมทุนรวมทั้งสิ้นได้ถึง ๒๕,๒๒๑,๓๓๖.๙๙	บาท	ซึ่งนับได้ว่า	เป็นการระดมเงินทุนจากการบริจาคได้เป็น
จ�านวนมากและเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของอ�าเภอหล่มเก่า

๓๐



31ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

โครงการออมขวัญปันสุข

	 เป็นโครงการที่สนับสนุนการเปิดสมุดบัญชีธนาคารออมสิน	ให้แก่เด็กแรกเกิดที่เกิดในเดือน	กรกฎาคม	เพื่อเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการเยาวชนจิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อ
 
	 ด�าเนินการเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	มีพระชนมายุ	๘๗	พรรษา	โดยศาล
เยาวชนและครอบครัว	จังหวัดเพชรบูรณ์	ร่วมกับโรงพยาบาลฯ	และมูลนิธิฯ	สาขาโดยจัดกิจกรรม	ณ	โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชหล่มเก่า	และสถานีวิทยุกระจายเสียง	๙๒๑	กรป.กลาง	อ�าเภอหล่มเก่า	ด�าเนินการระหว่างวันที่	๑๑–๑๕	
มกราคม	๒๕๕๙

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

	 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต	จัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์	และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหรับหอผู้
ป่วยกุมารเวชกรรม	ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เนื่อง
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	๖๓	พรรษา	และท�าบุญฉลองครบรอบ	๓๖	ปี	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	
เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๘	และจัดทอดผ้าป่าล้านกองๆละ	๑๐	บาทเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่ง	เมื่อวันที่	๒๕	
กรกฎาคม	๒๕๕๘	ท�าให้สามารถระดมทุนจากผ้าป่าทั้ง	๒	รอบ	ได้รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น	๒๕	,๒๒๑,๓๓๖.๙๙	บาท
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งานพัฒนาคุณภาพบริการและบริหาร

   ความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมา

       
•	 ผ่านการรับรอง	ISO9002	ปี	๒๕๔๒	–	๒๕๔๕
•	 ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่ท�างานน่าอยู่	ระดับทอง	ปี	๒๕๔๔
•	 ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ	(HA)	วันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๔๙
•	 ผ่านการตรวจประเมินซ�้า	(reaccreditation)	HA	ครั้งที่	๑	ปี	๒๕๕๔
•	 งานชันสูตรสาธารณสุข	ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล	ISO15189	Anti-HIV	 

เมื่อวันที่	๒๑	ก.พ.	๒๕๕๔	เป็นแห่งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์และเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต	๑๗	 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั้งโลกยอมรับ	และมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

•	 รักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน	ISO15189	:	2012	และ	ISO15190	:	2003
•	 ผ่านการรับรองมาตรฐาน	LA2551	เมื่อวันที่	๒	กันยายน	๒๕๕๔
•	 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	

(รพ.สส.พท.)	ในระดับดีเยี่ยม
•	 ผ่านการตรวจประเมินซ�้า	(reaccreditation)	HA	ครั้งที่	๒	ในวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๗	 

(และจะต้องรับการตรวจประเมินซ�้าทุกๆ	๓	ปี)
•	 ได้รับรางวัล	PHQA	ปี	๒๕๕๗	มอบโดย	ฯพณฯ	ศ.นพ.เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี

ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

๓๒
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   การพัฒนางานด้านคุณภาพบริการและบุคลากร ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙

	 ๑.	การท�าการทบทวน	๑๒	กิจกรรมทางคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	๑	เรื่อง/เดือน	เป็นอย่างน้อย
	 ๒.	ก�าหนด	Trigger	Tools	ที่หน่วยงานต้องทบทวน
	 ๓.	พัฒนาระบบการระบุตัวผู้ป่วย	(Patient	Identification)	ติดตามทุก	๑	เดือน	
	 ๔.	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแพ้ยาและป้องกันการแพ้ยาซ�้า	ติดตามทุก	๑	เดือน	
	 ๕.	พัฒนาระบบการ	Triage	ผู้ป่วย	
	 ๖.	พัฒนาเกณฑ์การส่งผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉิน	
	 ๗.	ปรับเกณฑ์การ	Consult	แพทย์เฉพาะทางสูติกรรม	อายุรกรรม	กุมารเวชกรรม
	 ๘.	มีทีม	IS	เยี่ยมส�ารวจระบบบริการดูแลผู้ป่วย	๑	ครั้ง/สัปดาห์
	 ๙.	การซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน	PPH	ที่	LR	,	Arrest	ในหน่วยงาน	ER	และผู้ป่วยใน	
	 ๑๐.	การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดและการท�าหัตถการส�าคัญ
	 ๑๑.	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
	 ๑๒.	ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่โดยการออกก�าลังกาย	ทุกวันพุธและศุกร์
	 ๑๓.	กิจกรรม	CBL	(Context	Base	Learning)	อบรมวิชาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
		 						(DRU	:	Drug	Regendary	Use)	ให้กับเจ้าหน้าที่	รพ.สต.
	 ๑๔.	โครงการสร้างสุข	พัฒนา	สติ	สมาธิ	บุคลากร	จัดการความสุขของบุคลากร	
	 						ได้รับรางวัลผลงาน	Best	Practice	ความส�าเร็จในโครงการพัฒนาจิตให้เป็นวิถีองค์กร	
																	จากกรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	ปี	๒๕๖๐	

	 การด�าเนินการด้านงานคุณภาพในระยะนี้	อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเตรียมการเพื่อต่ออายุการรับรอง	มาตรฐาน	
HA(Reaccreditation)	ที่จะหมดอายุในเดือนมิถุนายน	๒๕๖๐	นี้

	 นอกจากการพัฒนาในด้านคุณภาพบริการแล้ว	ยังได้พัฒนาในด้านการบริหารจัดการด้านอื่นอีกด้วย	โดยเฉพาะ
การพัฒนาในด้านการสร้างเสริมความมั่นคงและประสิทธิภาพในการดูแลและบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องตามแนวทาง	Phetchabun	CFO	Model	ตามแนวทางของจังหวัด
เพชรบูรณ์ขึ้นหลายคณะ	ในเดือน	ธันวาคม	๒๕๕๙	ได้แก่
	 -	คณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ	(CFO)
	 -	คณะกรรมการศูนย์ต้นทุนสุขภาพ
	 -	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีและรายงานทางการเงินด้านสุขภาพของหน่วยบริการ
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	 -	คณะกรรมการประเมินระดับความส�าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง	(FAI)
	 -	คณะท�างานประเมินระดับความส�าเร็จด้านการควบคุมภายใน
	 -	คณะท�างานประเมินระดับความส�าเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพบัญชี
	 -	คณะท�างานประเมินระดับความส�าเร็จด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
	 -	คณะท�างานประเมินระดับความส�าเร็จด้านการพัฒนาการจัดท�าต้นทุนบริการ	(Unit	Cost)
	 -	คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการการเงินการคลัง	(FAI	Grading)
	 -	คณะท�างานตรวจประเมินคุณภาพระบบการบัญชี
	 -	คณะท�างานตรวจประเมินคุณภาพระบบบริหารพัสดุ
	 -	คณะท�างานตรวจประเมินคุณภาพระบบการจัดเก็บรายได้
	 -	คณะท�างานตรวจประเมินคุณภาพระบบบริหารความเสี่ยง
	 -	คณะท�างานตรวจประเมินคุณภาพระบบการควบคุมภายใน	ด้านระเบียบการเงิน
	 -	คณะกรรมการจัดท�าและควบคุมก�ากับติดตามการด�าเนินงานแผนธุรกิจของหน่วยบริการ
	 -	คณะท�างานและควบคุมก�ากับติดตามการด�าเนินงานแผนธุรกิจ	ด้านเพิ่มรายได้	และขยายบริการ
	 -	คณะท�างานจัดท�าและควบคุมก�ากับติดตามการด�าเนินงานแผนธุรกิจ	ด้านลดค่าใช้จ่าย
	 -	คณะท�างานจัดท�าและควบคุมก�ากับติดตามการด�าเนินงานแผนธุรกิจ	ด้านอุดรูรั่ว
	 -	คณะกรรมการจัดท�าแผนทางการเงิน	๗	แผน
	 -	คณะท�างานจัดท�าแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย
	 -	คณะท�างานจัดท�าแผนการจัดซื้อยา	เวชภัณฑ์	วัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 -	คณะท�างานจัดท�าแผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
	 -	คณะท�างานจัดท�าแผนบริหารจัดการเจ้าหนี้
	 -	คณะท�างานจัดท�าแผนบริหารจัดการลูกหนี้
	 -	คณะท�างานจัดท�าแผนการลงทุนของหน่วยบริการ
	 -	คณะท�างานจัดท�าแผนสนับสนุน	รพ.สต.

	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	เหล่านี้	ก�าลังอยู่ในระหว่างการประชุมปรึกษาหารือ	วางแนวทางพัฒนา	ป้องกันแก้ไข
ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่	ครอบคลุมรอบด้านทางด้านการเงิน
การคลังและอย่างมีประสิทธิภาพ
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งานภูมิทัศน์สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

	 ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ของโรงพยาบาลฯแห่งใหม่	(ส่วนขยาย)	อีกทั้งยังต้องดูแลพื้นที่โรงพยาบาลฯส่วนแรก
ตั้ง	ให้มีความร่มรื่น	สง่างาม	สมพระเกียรติอยู่เสมอ	จึงจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและต่อเนื่องจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง	ได้แก่	เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์	(คนสวน)	ทุกๆ	คน	ประธานคณะกรรมการลูกจ้าง	คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของโรงพยาบาล	รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ดีของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ	และที่ส�าคัญคือ	กรรมการ
กิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ	สาขาฯ	บางท่าน	(นายสมาน	พงศ์ช�านะภัย	และ	นพ.ไชยสิทธิ์	กีรติเสวี)	ที่มีความห่วงใย	ปรารถนาดี
และมีจิตอาสา	ที่ช่วยทั้งการให้ค�าแนะน�า	และช่วยก�ากับดูแลเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์อย่างใกล้ชิด	ในการดูแลปรับปรุงพื้นที่และ
บริเวณทั้งหมด	ท�าให้สามารถดูแลพื้นที่และบริเวณให้เกิดความเรียบร้อย	สะอาด	ร่มรื่น	สวยงามได้ด้วยดีมาตลอด	อันจะ
ส่งผลเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย	ญาติ	และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯอีกด้วย

กิจกรรมการพัฒนางานภูมิทัศน์สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ในระยะ ๒ ปี (๒๕๕๘-๒๕๕๙) มีดังนี้

๑.	การดูแลรักษาความสะอาด	ของพื้นที่และบริเวณทั่วไป	ถนน	ลานจอดรถ	โดยทีมเจ้า	
				หน้าที่ภูมิทัศน์	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	(รปภ.)	และพนักงานขับรถยนต์
๒.	การดูแล	บ�ารุงรักษา	ตัดแต่งต้นไม้	สนามหญ้า	สวนหย่อม	ทั้งภายในโรงพยาบาลฯ	และ	
				ริมถนนใหญ่ด้านหน้าโรงพยาบาลฯ	(ส่วนขยาย)	ให้สะอาด	สวยงาม	อยู่เสมอ
๓.	การดูแลการจราจร	และการจัดจอดรถ	ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
๔.	เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา	Healing	Environment	โดยการด�าเนินการ
				ปรับสิ่งแวดล้อมใน	รพ.	ให้เอื้อต่อการเยียวยาผู้ป่วย	และส่งเสริมสุขภาพของญาติ	และ	
				เจ้าหน้าที่
๕.	พัฒนาอาคารกุมารเวชกรรมให้เป็นอาคารต้นแบบ	ที่จะด�าเนินการตามโครงการ	Healing	
				Environment	(ตามข้อ	๔.)
๖.	พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข/วางระบบ	ระบบบ�าบัดน�้าเสียของ	รพร.หล่มเก่า	(ส่วนแรกตั้ง)	
				ใหม่	อยู่ในระยะเริ่มด�าเนินการ	โดยได้รับการปรึกษาแนะน�าและออกแบบโดย	อาจารย์
				ของคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	(อาจารย์ชัชชาย	แจ่มใส)	
๗.	ด�าเนินการโรงพยาบาลปลอดโฟม	ไม่อนุญาตให้มีการใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร
				ภายในพื้นที่โรงพยาบาล	รวมทั้งร้านในโรงอาหารของโรงพยาบาล
๘.	ปรับปรุง/ขยาย	โรงอาหารให้ได้มาตรฐาน
๙.	จัดท�าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ปลูกผักปลอดสารพิษให้โรงครัวของโรงพยาบาล	
				ใช้ในการประกอบอาหารส�าหรับผู้ป่วย	และจ�าหน่ายในหน่วยงาน(หากมีปริมาณเหลือพอ)
๑๐.	อยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือของคณะกรรมการในการริเริ่มก่อตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
						ภายในโรงพยาบาล

๓๕
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งานห้องสมุดและงานสื่อสารองค์กร

	 ในช่วง	๒	ปีที่ผ่านมา	งานห้องสมุด	ได้มีการพัฒนาขึ้น	มีการจัดสรรห้องหนึ่งห้องที่อยู่ชั้นล่างของตึกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินติดกับห้องเอ็กซเรย์ให้เป็นพื้นที่ของห้องสมุดโดยเฉพาะ	ซึ่งมีความเป็นสัดส่วน	สะดวกและเหมาะสมในการเข้าถึง
และมาใช้งาน	เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ต่างๆ	ของผู้ที่ประสงค์จะมาใช้งาน	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ	
ญาติผู้ป่วย	ประชาชนทั่วไป	นักศึกษาฝึกงานหลักสูตรต่างๆ

	 ที่ส�าคัญ	ห้องสมุด	มิใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการมีห้องหรือโครงสร้างเพื่อใช้เก็บหนังสือหรือเอกสารต่างๆเท่านั้น	
แต่สิ่งส�าคัญที่เราให้ความส�าคัญและอยู่ในแนวทางการพัฒนา	คือ	การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้	มีการพัฒนาและจัดวางระบบการจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	
มีการสร้างโอกาสของการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน	เช่น	จัดให้มี	Free-Wifi	ท�าให้เข้าถึงสารสนเทศได้
ง่าย	นอกจากนั้นแล้ว	ยังสามารถใช้งาน	website	วารสารสาระสุข	สื่อเอกสาร	โบชัวร์เรื่องโรคต่างๆ	วิทยุ	บอร์ด
ประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	เหล่านี้เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลฯของเรา	ก�าลังพัฒนาและมีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต
เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย	

	 ปัจจุบันงานห้องสมุดได้เพิ่มรูปแบบการให้บริการการ	โดยจัดท�าจดหมายข่าว	เพื่อบันทึกเรื่องราว	ข่าวสารต่างๆ	
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่จะมาการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ	ในอดีต
ได้	อย่างสะดวกรวดเร็ว	

๓๖
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   บริการของงานห้องสมุด 

      
	 ๑.	บริการการอ่าน	เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆ	มาไว้เพื่อให้
บริการและจัดเตรียมสถานที่ให้อ�านวยความสะดวกต่อการอ่านเพื่อตอบสนองความต้องการ	เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์	
	 ๒.	บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เป็นบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	เช่น	สื่อมัลติมีเดีย	ซีดี
รอม	ดีวีดี	วีซีดี	จ�านวน	๒๐	เรื่อง	
	 ๓.	บริการการขอใช้เป็นสถานที่ประชุมเป็นบริการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ	๑๒	ครั้ง	
	 ๔.	บริการอินเทอร์เน็ต	ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลกซึ่งท�าให้หน่วยงานที่
ไม่มีอินเทอร์เน็ต	สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น	ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว	๑๒	ครั้ง	
	 ๕.	บริการยืม	-	คืน	คือ	บริการ	ให้ยืม	-	คืน	ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ	ตามระเบียบการยืมของห้อง
สมุด	เพื่อให้ความสะดวกในการใช้บริการ	เปิดบริการจันทร์-ศุกร์	
	 ๖.	บริการอื่นๆ	ที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้น	เช่น	บริการโสตทัศนวัสดุ	สื่องานสุขศึกษา	เช่น	แผ่นพับโรคต่างๆ	ตาม
ฤดูกาล	จัดไว้ตามหน่วยงานต่างๆ	สัปดาห์ละ	๑๕๐	แผ่น

๓๗
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งานกายภาพบ�าบัดและเวชกรรมฟื้นฟู

   โครงการเคาะประตูบ้าน ปี ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
	 งานกายภาพบ�าบัดและกิจกรรมบ�าบัดได้ท�าการออกให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการ	ที่ยังต้องการการ
ฟื้นฟู	และกลุ่มป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู	(รวมถึงเด็กพิการ)	ที่บ้าน	ซึ่งเปรียบเสมือนการเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านเพื่อเข้าไป
ดูแลและให้ความช่วยเหลือ	รวมถึงการให้ความสะดวกในการประเมินความพิการและออกใบรับรองความพิการให้ถึงที่
บ้านด้วย	และในโครงการนี้ยังมีการเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเบื้องต้นให้แก่	อสม./ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้ป่วย
ระยะฟื้นฟู	ด้วยการฝึกอบรม	ปี	๒๕๕๗	และ	๒๕๕๘	อบรมไปทั้งสิ้น	ปีละ	๗๐	คน	และปี	๒๕๕๙	ร่วมกับภาคีเครือข่าย	
คือ	รพ.สต.และ	อบต.โดยให้พื้นที่รับผิดชอบในการเขียนโครงการและหากลุ่มเป้าหมายฝึกอบรม	ตามความต้องการของ
แต่ละพื้นที่โดยโรงพยาบาลสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้และฝึกอบรมให้

	 ด้วยการท�างานเชิงรุกในชุมชนนี้	ได้ส่งผลให้ได้รับเงินค่าบริการทางการแพทย์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ	ซึ่งเป็นการลงข้อมูลจากการให้บริการกายภาพบ�าบัดและกิจกรรมบ�าบัดในชุมชน	เพิ่มขึ้น	ดังนี้

- ปี ๒๕๕๗ ได้รับ ๕๗๘,๐๕๐ บาท 

- ปี ๒๕๕๘ ได้รับ ๖๘๘,๐๐๐ บาท 

- ปี ๒๕๕๙ ได้รับ ๙๒๘,๘๙๐ บาท

เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

- ร้อยละผู้ป่วย New Case stroke ได้รับการฟื้นฟูและบรรลุ 
เป้าหมายการรักษาภายใน ๖ เดือน

≥๖๐% ๗๖.๔๗% ๘๓.๔๙% ๘๔.๘๑%

- ผู้ป่วย New Case stroke ได้รับการ consult เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพ

≥๘๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

- ผู้ป่วย New Case stroke ที่ไม่ได้มาฟื้นฟูที่แผนกได้รับ
การติดตามเยี่ยมบ้านภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันจ�าหน่าย
(Discharged)

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

- ผู้พิการในชุมชน ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ≥๘๐% N/A ๖๙% ๗๒%

- การบันทึกข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนใน
โปรแกรม สปสช. มีความสมบูรณ์ถูกต้อง

≥๘๐% ๙๒% ๑๐๐% ๙๙%

ผลการด�าเนินงาน

๓๘
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ภาพกิจกรรมโครงการเคาะประตูบ้าน

๓๙
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ภาพการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น

๔๐
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   การพัฒนาเครื่องมือทางกายภาพบ�าบัด

ปี ๒๕๕๗ 

	 -	เพิ่ม	Laser	๑	เครื่อง	เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษา	ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 -	เพิ่ม	เครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียง	combine	US	&	ES	๒	เครื่อง	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ช�ารุดใช้การ	ไม่ได้
	 -	เพิ่ม	เตียงฝึกยืนเด็ก	ส�าหรับงานกิจกรรมบ�าบัด	ที่เปิดใหม่	(ทั้ง	๓	รายการจากเงินบริจาคของธนาคารออมสิน)
	 -	เพิ่ม	traction	๑	เครื่อง	เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ช�ารุดบ่อย	ได้รับบริจาค
	 -	เพิ่ม	อุปกรณ์ในการฝึกผู้ป่วยเด็ก	๑	ชุด	เพื่อรองรับการขยายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ	
												(ทั้ง	๒	รายการได้รับบริจาคผ่านมูลนิธิฯสาขาหล่มเก่า)

ปี ๒๕๕๙

	 -	เพิ่มเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น	๑	เครื่อง	จากงบค่าเสื่อม	ทดแทนเครื่องเก่าที่เสียไป
 
	 รายการ	อุปกรณ์	เครื่องมือทั้งหมดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ	รองรับจ�านวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น	และเพื่อให้
ประชาชนในอ�าเภอหล่มเก่าได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากอุปกรณ์	เครื่องมือที่มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และทันสมัย	
ทัดเทียมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่

เครื่องมือที่เพิ่มในปี	๒๕๕๗	จากงบธนาคารออมสิน,	เครื่องดึงหลังที่เพิ่มในปี	๒๕๕๗	จากงบบริจาคผ่านมูลนิธิฯ	สาขาหล่มเก่า

เครื่องมือที่เพิ่มขึ้นในปี	๒๕๕๙	เครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น

๔๑
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   การสร้างอาคารกายภาพบ�าบัดใหม่
 
	 เนื่องจากห้องกายภาพบ�าบัดเดิมเป็นส่วนที่ต่อเติมจากอาคารธัมโม	ปทีปโป	เมื่อมีจ�านวนผู้ป่วยเยอะขึ้นท�าให้ไม่
เพียงพอที่จะรองรับ	และให้บริการผู้ป่วยได้	จึงได้เริ่มด�าเนินการเขียนโครงการขอผู้ใจบุญตั้งแต่ปี	๒๕๕๗	ซึ่งได้รับการตอบ
รับและสนับสนุนงบประมาณจ�านวน	๑๕	ล้านบาท

ห้องกายภาพบ�าบัดในปัจจุบัน

   ผลการด�าเนินงาน

	 ขณะนี้ผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการบริการโรงพยาบาลเรื่องสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้าง	และมีการให้สถาปนิก
มาดูสถานที่	เพื่อประเมินและท�าการออกแบบอาคาร	ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบอาคาร

๔๒
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	 งานชันสูตรสาธารณสุข	รพร.หล่มเก่า	เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีมากแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเพชรบูรณ์	 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านๆมา	 เป็นที่ยอมรับ	 และมีการควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบความช�านาญ
จากองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 เพื่อสร้างความมั่นใจในลักษณะที่เป็นการประกันคุณภาพของการด�าเนินงาน
ซึ่งผลการทดสอบสามารถผ่านคุณภาพได้ตามเกณฑ์	 ทุกสาขางานของห้องปฏิบัติการ	 ได้แก่	 สาขาเคมีคลินิก	 โลหิตวิทยา	
ภูมิคุ้มกันวิทยา	จุลทรรศน์ศาสตร์จุลชีววิทยา	ธนาคารเลือด	

   การพัฒนาในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

	 ๑.	เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและรายงานผล
	 	 ๑.๑	ได้น�าระบบ	LIS	มาใช้ในห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ	HOsXP	
																											ของโรงพยาบาลฯ	เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ	เพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาด
																											ในการรายงานผล
	 	 ๑.๒	พัฒนาระยะเวลารอคอยผลการตรวจวิเคราะห์	(Turn	around	time)
	 ๒.	จัดหาโลหิตให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
	 ๓.	พัฒนาคุณภาพของสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	 ๔.	บริการเก็บสิ่งส่งตรวจนอกสถานที่ส�าหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจ�าป ี
														โดยทีมงานทางห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มการพยาบาล
	 ๕.	ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามหน่วยย่อย	/One	stop	service	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความรวดเร็ว

งานชันสูตรสาธารณสุขและงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
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   การพัฒนาในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

๑.	การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข	๗๓	รายการทดสอบ
๒.	ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	ISO15189	:	2012	 	 	 ๖๐	รายการทดสอบ
๓.	ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	(เพราะไม่สามารถท�า	EQA,	IQC	ได้)	 ๑๓	รายการทดสอบ

งานด้านคุณภาพงานชันสูตรสาธารณสุข ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO15189 : 2012 

๑.	ปี	๒๕๕๔	ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	ISO15189	:	2012		 	 	 ๑	รายการ
๒.	ปี	๒๕๕๖	ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	ISO15189	:	2012,	15189	:	2003		 ๓๕	รายการ
๓.	ปี	๒๕๕๘	ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล		ISO15189	:	2012,	15190	:	2003		 ๖๐	รายการ
๔.	ปี	๒๕๖๐	เดือนมีนาคม	เตรียม	Reaccredit	ISO15189	:	2012,	15190	:	2003		 ๖๐	รายการ

งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (Community Medical Science) 

ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่

-ปี	๒๕๕๘	ออกรับบริจาคโลหิตที่	สหหล่ม	หล่มเก่า	รร.หล่มเก่าพิทยาคม		 ๒๒๖	ถุง
-ปี	๒๕๕๙	ออกรับบริจาคโลหิตที่	สหหล่ม	หล่มเก่า	ไฟฟ้าหล่มเก่า		 	 ๒๔๕	ถุง
-ปี	๒๕๖๐	ออกรับบริจาคโลหิตที่	สหหล่ม	หล่มเก่า			 	 	 ๘๖	ถุง

ออกให้บริการเจาะเลือดนอกสถานที่

-ปี	๒๕๕๘	ให้บริการเจาะเลือดนอกสถานที่ที่	สถานีวิทยุ	๙๒๑	กรป.กลาง	สภอ.หล่มเก่า		 ๑๘๐	คน
-ปี	๒๕๕๙	ให้บริการเจาะเลือดนอกสถานที่ที่	สถานีวิทยุ	๙๒๑	กรป.กลาง	ศาลจังหวัดหล่มสัก	 ๗๕	คน
-ปี	๒๕๖๐	ให้บริการเจาะเลือดนอกสถานที่ที่	สถานีวิทยุ	๙๒๑	กรป.กลาง	ส�านักงานอัยการ	รร.อนุบาลหล่มเก่า	๘๗	คน
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งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหล่มเก่า	 (อโรคยาสถาน)	 ให้บริการงานแพทย์แผนไทย	 บริการตรวจโรค	 วินิจฉัย
โรคทางการแพทย์แผนไทย	บริการส่งเสริมสุขภาพ	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ป้องกันโรค	รักษาพยาบาล	จ่ายยาสมุนไพร	และ
การฟื้นฟูสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย	 หัตถบ�าบัด	 (การนวดไทย)	 เวชปฏิบัติแผนไทย	 (การรมยา	 การย่าง	 การเผายา	 
การสุมยา	 ประคบสมุนไพร	 อบสมุนไพร)	 นวดเพื่อสุขภาพ	 ดูแลมารดาและเด็กหลังคลอด	 (การทับหม้อเกลือ)	 นวัตกรรม
เพื่อสุขภาพสนับสนุนและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลและ
ชุมชน	 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหล่มเก่า	 (อโรคยาสถาน)	 เป็นโรงพยาบาลแห่งที่	 ๑๒	
ของจังหวัดเพชรบูรณ์	โดยแยกโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นอิสระจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ในอนาคต

   ผลการด�าเนินงาน
๑. งานเวชกรรมไทย 

	 -	เยี่ยมบ้าน	ให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ	อัมพฤกษ์	อัมพาต	และ	Stroke	ที่บ้าน
	 -	ออกหน่วยเคลื่อนที่	บริการเชิงรุก	แก่ประชาชน	ในรพ.สต.	เขต	อ.หล่มเก่า	ออกหน่วยอ�าเภอยิ้ม

๒. งานผดุงครรภ์ไทย 

	 -	ดูแลมารดาหลังคลอด
	 -	ทับหม้อเกลือ	ครบตามเกณฑ์
	 -	ให้ความรู้การดูแลตนเองหลังคลอด

๓. เภสัชกรรมไทย 

	 -	ปรุงยาสมุนไพรส�าหรับรักษาผู้ป่วยในคลินิกแพทย์แผนไทย	เช่น	ยาพอกแก้อาการปวดและบวม	ยาประคบเย็น		
		 		ยาแก้ไอฝาง	ยาธาตุอบเชย	ยาบ�ารุงตับ	เป็นต้น
	 -	ปลูกสมุนไพรที่จ�าเป็นต้องใช้และใช้บ่อยๆ	ในการรักษาผู้ป่วย	บนพื้นที่ว่างเปล่าของโรงพยาบาลสมเด็จ
													พระยุพราชหล่มเก่า	ทั้ง	ส่วนแรกตั้ง	และ	ส่วนขยาย	
	 -	แปรรูปสมุนไพรที่เหลือใช้	เก็บไว้ปรุงยา
	 -	ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	๑๖	รายการ

๔. นวดไทย 

	 -	รักษาด้วยหัตถบ�าบัด	สอนญาติในเพื่อดูแลคนไข้ที่บ้าน	

๕. หมอพื้นบ้าน 

	 -	ส�ารวจหมอพื้นบ้านในเขตอ�าเภอหล่มเก่า
	 -	รวบรวมต�าราต่างๆ	จากหมอพื้นบ้าน
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แผนภูมิแสดงจ�านวนครั้งมารับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๖. งานอ�านวยการ 

	 -	ซ่อมแซมหลังคาอาคารที่แตก	รั่วซึม
	 -	ปรับปรุงภูมิทัศน์	ภายนอกและในอาคาร
	 -	ปรับปรุงห้อง	เพื่อรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล	และห้องหัตถเวช	
	 -	พัฒนางานเวชระเบียนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	ที่สนับสนุนการบริการ
		 		(แฟ้มเวชระเบียน	๑,๒๙๖	แฟ้ม	ปี	๒๕๘๘	๗๘๙	แฟ้ม)
	 -	นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย
	 	 •	กระโจมอบไอน�้าสมุนไพรแบบมีโครง
	 	 •	เก้าอี้นั่งถ่าน
	 	 •	ที่นวดมือจากเม็ดมะขาม
	 	 •	นวัตกรรมก้านตาล	(จากเครือข่ายจ.พิจิตร)	ใช้ในการยืดกล้ามเนื้อขาและหลัง
	 -	เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์แผนไทยจากสถาบันต่างๆ
	 -	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	แก่เจ้าหน้าในรพ.สต.	และ	อสม.
	 -	ให้ค�าปรึกษาแก่แพทย์แผนไทยจากสถานบริการต่างๆ
	 -	เป็นวิทยากรบรรยายวิชาเวชกรรมไทย	๔	ให้แก่	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	จังหวัดพิษณุโลก
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   การขอเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหล่มเก่า

ผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ได้ท�าเรื่องผ่านส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	และเขตสุขภาพ
ที่	๒	ไปยังกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อขออนุญาตเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย	โดยสรุปการประชุมหารือแนวทาง
นโยบายการจัดตั้ง	รพ.แพทย์แผนไทยวันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๘	กรมการแพทย์แผนไทย	ได้มีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้	
	 ๑.	ให้ด�าเนินการเป็นกลุ่มงานขึ้นตรงต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	
	 ๒.	เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ	CUP	หล่มเก่า	
	 ๓.	ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่โอนย้ายไปขึ้นตรงกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

	 โรงพยาบาลมีการศึกษาความเป็นไปได้	Feasibility	Study	เป็นการประเมินทางเศรษฐศาสตร์	โดยประเมิน
ต้นทุนสุทธิ	รายจ่ายรายรับ	อัตราการคืนทุน	และผลก�าไรในการด�าเนินการลงทุน	(ประเมินโดย	HITAP)	พบว่าต้องปรับ
แผนการลงทุนและเพิ่มรายรับให้ได้มากกว่าแผนที่วางไว้เพื่อท�าให้รายรับและรายจ่ายมีความสมดุลและตระหนักว่า
อาจเป็นภาระระยะยาวหากไม่สามารถท�าให้รายรับและรายจ่ายมีความสมดุลได้	อาจต้องหาเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น
มาสนับสนุน	และโรงพยาบาลต้องการต้องมูล	Social	Return	on	Investment	เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม	
จะท�าให้ทราบประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม	และเป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

แผนการด�าเนินการในปี ๖๐

	 เสนอโครงการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข	อ.หล่มเก่า	จ.เพชรบูรณ์
(วงเงิน	จ�านวน	๑๕,๖๐๒,๖๗๗	บาท)	โดยมีแผนการด�าเนินตามโครงการ	ดังนี้
	 •	เปิด	Ward	IPD
	 •	โรงงานผลิตสมุนไพรตามมาตรฐาน	GMP
	 •	เครือข่ายผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
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คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)

	 งานคลินิกหมอครอบครัว	(Primary	Care	Cluster	:	PCC)	เป็นงานตามนโยบายใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขได้
ให้ความส�าคัญและเร่งผลักดันให้เกิดมีขึ้นในทุกๆอ�าเภอ	อย่างน้อยอ�าเภอละ	๑	แห่ง(ทีม)ก่อนในระยะแรก	และขยายให้มี
เพิ่มเติมจนครบทุกต�าบลตามแผนที่กระทรวงตั้งไว้ในภายหลัง	เป็นการจัดบริการสุขภาพส�าหรับประชาชนทุกคน	ทุกเพศ	
ทุกวัย	ทุกที่	ทุกเวลา	เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	มีการเข้าถึงที่สะดวก	บริการโดยทีมบุคลากรสาธารณสุข	ที่ในทีม
มีการผสมผสานทุกวิชาชีพที่จ�าเป็นต่อการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างองค์รวมให้ครบทุกมิติ	ทั้งทางด้านกาย	จิตวิญญาณ	
และสังคม	และครบทุกมิติของงานสาธารณสุข

	 อ�าเภอหล่มเก่า	สนองนโยบายโดยได้เปิดด�าเนินการคลินิกหมอครอบครัว	(Primary	Care	Cluster	:	PCC)	อย่าง
เป็นทางการขึ้นเป็นแห่งแรก	เมื่อวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๖๐	โดยเปิดด�าเนินการที่อาคารผู้ป่วยนอก	(เดิม)	ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	(ส่วนแรกตั้ง)	ซึ่งเดิมเคยเปิดด�าเนินการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	(ศสม.)	ด�าเนินการโดย
ทีมหมอครอบครัวที่น�าทีมโดย	แพทย์หญิงยุวธิดา	ชาลี	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	พร้อมทั้งทีมงานบุคลากรที่เคยเป็น
บุคลากรของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	(ศสม.เดิม)	ให้บริการสาธารณสุขทั้งมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันควบคุมโรค	
รักษาพยาบาล	ฟื้นฟูสมรรถภาพ	และการคุ้มครองผู้บริโภค	แก่ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่ม	ทั้งกลุ่มดี	กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มป่วย	ใน
พื้นที่รับผิดชอบคือต�าบลหล่มเก่า	ครอบคลุมประชากร	๑๓,๐๐๐	คน	เปิดให้บริการตั้งแต่	วันจันทร์-ศุกร์	ในเวลาราชการ
ตั้งแต่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบัน	ได้ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล	ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการเจ็บป่วยด้วยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านอย่างเต็มที่	และยังมีกิจกรรมที่ส�าคัญและด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง	คือ	การออกก�าลังกายร่วมกันทุกวันพุธ	ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	อสม.	ประชาชนทั่วไป/
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ผู้สนใจร่วมกิจกรรม	อีกเป็นจ�านวนมาก	นับเป็นกิจกรรมที่มีความส�าคัญและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง
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โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข (Holistic Happy Hospital)

 
	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	เป็นการบูรณาการหลักสูตร
จิตตปัญญาศึกษา	เข้ากับหลักสูตรพัฒนาด้านมิติภายในของบุคลากรหลายหลักสูตร	ได้แก่โรงพยาบาลคุณธรรมของ
สถาบันแก้วกัลยาสิกขาลัย	โครงการพัฒนาจิตให้เป็นวิถีขององค์กร	ของกรมสุขภาพจิต	โครงการงานบันดาลใจ	ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ	และโครงการ	SHA	ของสถาบันพัฒนาและรับคุณภาพสถานพยาบาล	โดยมีการด�าเนินการมา
ปรับใช้กับบุคลากร	ท�าให้บุคลากร	มีสติ	รู้ตัว	อยู่กับปัจจุบัน	เห็นความทุกข์ของตนเองและผู้อื่น	สามารถจัดการความทุกข์
ของตนเองและผู้อื่นได้	ซึ่งท�าให้เกิดความสุข	โดยไม่รู้ตัว	สังเกตได้จากผลการประเมินบุคลากรของโรงพยาบาลฯ	ด้วย	
เครื่องมือ	Happinometer	พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดทุกองค์ประกอบ	สูงกว่าโรงพยาบาลอื่นๆภายในจังหวัดเพชรบูรณ์	และ
มีข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการจากปี	๒๕๕๖	ที่มีจ�านวนเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมบริการ	จาก	๓๔	เรื่อง	ลดลงเหลือ
เพียง	๒	เรื่องในปี	๒๕๕๙	

	 ขณะนี้อยู่ในขั้นการด�าเนินการเพื่อขยายแนวคิดของโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข	ระยะที่	๒ในสู่เครือข่ายต่างๆ
ในอ�าเภอหล่มเก่า

ผลงานเด่น
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุขระดับอ�าเภอ 

(DHS : District Health System)

“ณ วันหนึ่ง การดูแลสุขภาพ จะไม่ได้เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว”

	 ปี	 ๒๕๕๖	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	 (District	 Health	
System	 :	 DHS)	 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	บูรณาการภาคี	เน้นเป้าหมาย	ผ่านกระบวนการชื่นชม	และการจัดการความ
รู้แบบอิงบริบทของแต่ละพื้นที่
	 นายแพทย์พิเชฐ	บัญญัติ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	กล่าวว่า	“จังหวัดเพชรบูรณ์ขานรับนโยบาย
ดังกล่าว ก�าหนดให้ ๔ อ�าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์น�าร่องด�าเนินการ ซึ่งอ�าเภอหล่มเก่าเป็น ๑ ในนั้นมีนายแพทย์พนา 
พงศ์ช�านะภัย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า และนายพรสิทธิ์ ศรีสุข สาธารณสุขอ�าเภอหล่มเก่า 
ร่วมกันน�าองค์กรแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ โดยใช้เกณฑ์ PHQA เป็นกรอบในการบริหารจัดการคุณภาพเครือข่ายระดับอ�าเภอ”
 

“UCARE : ODOP กลยุทธ์ในการน�าทางสู่ความส�าเร็จของ DHS” 

	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่ากล่าวว่า	 “อ�าเภอหล่มเก่าขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ใน
การน�าทางสู่ความส�าเร็จของ DHS ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า UCARE”	ประกอบไปด้วย	
 U : Unity District Health Team	รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน	ภายใต้เป้าหมายร่วมที่ว่า	“คนหล่มเก่า มีสุขภาวะ 
พึ่งพาตนเองในด้านสุขภาพได้”	 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพทั้งในระดับอ�าเภอ	 และระดับ	 รพ.สต.	 จากทุกภาค
ส่วนในพื้นที่ร่วมกันวางแผน	นิเทศงาน	และประเมินผลการท�างานผ่านการประชุมทุก	๒	เดือน	
 C : Community Participation	ชุมชนเป็นฐานในการท�างาน	โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์	มีกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพสนับสนุนงบประมาณ	 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมสุขภาพ	 มีการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	
ตัวอย่างเช่น	 ที่ต�าบลบ้านเนิน	 เริ่มจากหมู่บ้านขยายด�าเนินงานเป็นต�าบล	 จนผ่านการประเมินเป็นต�าบลนมแม่เพื่อสายใย
รักแห่งครอบครัวต้นแบบระดับจังหวัด/เขต	และยังเป็นต�าบลต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในชุมชน	หรือ
ที่ต�าบลนาแซง	 เป็นต�าบลจัดการสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค	 มีการก�าหนดมาตรการทางสังคม	 เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ในงานศพ	 “งานศพเป็นงานเศร้า ไม่มีเหล้าให้ดื่มกิน”	 มีการรวมกลุ่มออกก�าลังกาย	 มีการด�าเนินงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
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 A : Appreciation	สร้างคุณค่าและยกย่องชมเชย	เน้นการท�างานเป็นทีม	สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน	ภายใต้แนวคิด	“เมื่อหมอยิ้มได้ คนไข้จึงยิ้มออก”	การจัดทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้านให้บริการถึงครัวเรือน	
รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในการท�างาน	 ผ่านการเขียนเรื่องราว	 (Story	 Telling)	 อย่างมากมาย	 มีเจ้า
หน้าที่ในเครือข่ายได้รับรางวัลบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่นทุกปี	
 R : Resource sharing and human development	ใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่า	โดยมีระบบ
สนับสนุนที่ดี	 ประกอบไปด้วย	สนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์มีใช้อย่างเพียงพอ	ระบบ	Central	 Supply	 ระบบ
รับส่งยาเวชภัณฑ์ให้	 รพ.สต.	 โดยการจ้างเหมาเอกชนด�าเนินการ	 ระบบให้ค�าปรึกษา	 Tele	 Conference	 ระบบเชื่อม
โยงข้อมูลเพื่อสืบค้นประวัติการบริการของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับรพ.สต.	 มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางจิตต
ปัญญาศึกษา	และจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน	(CBL)	ซึ่งสร้างความรู้และทักษะทุกเดือนอันเป็นสื่อกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและรพ.สต.ได้เป็นอย่างดี	
 E : Essential Care	จัดบริการที่เป็นปัญหาสุขภาพในบริบทพื้นที่	ตามกลุ่มเป้าหมายส�าคัญที่ต้องดูแล	(WE	CAN	
DO)	และจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายตามสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	ได้แก่	กลุ่มดี/ป่วย/เสี่ยง
ด้าน	ODOP	คือ	ประเด็นแก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบท	(One	District	One	Project)	อ�าเภอหล่มเก่าได้ก�าหนดประเด็น
แก้ไขปัญหาสุขภาพมาจากการท�าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ทุกต�าบล	จ�านวน	๑	โครงการ	คือ	“การจัดระบบการดูแลโรค
ไม่ติดต่อแบบองค์รวมและบูรณาการ”	 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ภายในปี	 ๒๕๖๒	Noble	 Comprehensive	 Development	 in	 NCD	 (NCD๒)	 จากการด�าเนินงานปีแรก	 เจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันจัดระบบการดูแลและพัฒนางานให้บริการอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นโรคเบาหวาน	ความดัน
โลหิตสูงลดลงกว่าปีที่ผ่านมา	 มีบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก	 ๓อ๒ส.	 กระจายอยู่ทั่วทุกหมู่บ้าน	
มีนวัตกรรมค่ายสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 มีนวัตกรรมฉีกลดชา	 เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ที่จะเกิดขึ้นกับเท้าของผู้ป่วย	 มีนวัตกรรมกล่องข้าวมหัศจรรย์เพื่อควบคุมการรับประทานอาหารในปริมาณที่ก�าหนด 
มีนวัตกรรมพวงกุญแจเจ็ดสี	เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองได้อย่างง่าย	พร้อมกันนี ้
จากการประกวดหมู่บ้านต้นแบบในการดูแลป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับจังหวัด	หมู่ที่	๑๔	บ้านกลาง	ต�าบลศิลา	อ�าเภอ
หล่มเก่า	ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดังกล่าวอีกด้วย
	 ส�าหรับปี	๒๕๕๗	ด�าเนินการเพิ่มเติมอีก	๓	เรื่อง	คือ	อ�าเภออนามัยเจริญพันธุ์,	การณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	และการดูแลผู้สูงอายุ	คนพิการผสมผสานการแพทย์แผนไทย
สาธารณสุขอ�าเภอหล่มเก่า	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 “การท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในอ�าเภอหล่มเก่า ได้ใช้ยุทธศาสตร์  
สี่ประสาน สานฝัน เพื่อชุมชน โดยประสานกับ ๔ หน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ร่วมจัดการดูแลปัญหาสุขภาพ
ของคนในพื้นที่ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และภาคประชาชน 
โดยอสม. ซึ่งถือว่าเป็นที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จ ยกตัวอย่างเช่น การป้องกันปัญหาไข้เลือดออกได้รับรางวัลอ�าเภอ
ปลอดลูกน�้ายุงลายระดับเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เป็นต้น”
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 “คนเพชรบูรณ์สุขภาพดี ผู้ใช้และผู้ให้บริการมีความสุข”	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวย�้า	 
จะเห็นได้ว่าปัญหาสาธารณสุขหลายด้านในปัจจุบัน	 ไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงด้านเดียว	 DHS	 
จึงเป็นจุดเริ่มของระบบการท�างานที่มุ่งตอบค�าถามสุขภาพในแต่ละพื้นที่	 และท้ายที่สุดสิ่งที่ส�าคัญ	 อาจไม่ใช่เป้าหมายที่ดี
เลิศ	แต่มันคือความร่วมมือ	ความสุขของเจ้าหน้าที่	และบริการที่ดีที่ประชาชนจะได้รับนั่นเอง

	 ผลจากการด�าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุขระดับอ�าเภอ	 (DHS	 :	 District	 Health	 System)	 
ซึ่งเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอหล่มเก่า	โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลทุกแห่ง	รวมทั้งภาคเครือข่ายในพื้นที่	ทั้งภาครัฐ	เอกชนและประชาชนในพื้นที่	ท�าให้	คปสอ.หล่มเก่า	
ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับจังหวัด	 และเป็น	 คปสอ.ต้นแบบแห่งหนึ่งในเขต	 ท�าให้มีผู้มาขอศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์	อยู่เรื่อยมา	จนปัจจุบัน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอหล่มเก่า 

(District Health Board :DHB)

	 เมื่อวันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๖๐	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงสาธารณสุข	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน	ด้วยระบบสุขภาพอ�าเภอ	ตามหลักการ	"พื้นที่เป็นฐาน	ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	
ซึ่งต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ	มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการส่ง
เสริมให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง	ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง	โดยการ
สร้างกลไกของเครือข่ายที่ประสานการท�างานร่วมกัน	เป็นการด�าเนินงานที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการระบบสุขภาพของตนเอง	และอ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์	เป็น	๑	ใน	๗๓	พื้นที่น�าร่องระดับประเทศ	ที่ได้
รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการขับเคลื่อนในตามแนวทางดังกล่าวนี้
 
	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ	(District	Health	Board	:DHB)	อ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัด
เพชรบูรณ์	ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ท�าหน้าที่สนับสนุน	ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีส่วนต่างๆ	
และติดตามประเมินผลการด�าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	เริ่มต้นด้วยการให้ผู้
แทนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันค้นหา	“ทุกข์”	ของคนหล่มเก่า	ในระยะ	๒	ปีที่ผ่านมา	คัดเลือกประเด็นที่มีความจ�าเป็น
เร่งด่วน	ตอบสนองต่อนโยบาย	มีความเป็นไปได้ในการแก้ไข	และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	น�าไปสู่การจัดท�าแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ�าเภอหล่มเก่าแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	ภายใต้ร่มใหญ่ของโครงการ	“แผ่นดินธรรม	
แผ่นดินทอง”	

	 กลไกการติดตามควบคุมก�ากับ	ก�าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานทุก	๒	เดือน	เป็นเป็นตัว
ชี้วัดเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขและก�านันผู้ใหญ่บ้าน	และจะจัดให้มีมหกรรมสุขภาพเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน
ประมาณเดือนสิงหาคม	๒๕๖๐	
 
	 หล่มเก่า	เมืองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์	ที่ทรงสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	ให้เกิดขึ้นและคงอยู่ในพื้นที่	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอ�าเภอหล่มเก่า	จึงได้น้อมน�าพระราชด�ารัสที่ทุกพระองค์ทรงพระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนหล่มเก่าให้เกิดความ	มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	จนได้รับคัดเลือกให้เป็น	๑	ใน	๙	“เมืองที่
พ่อสร้าง	ก้าวย่างที่ลูกตาม”	เพื่อถ่ายท�าสารคดีตอนพิเศษ	จากรายการคนค้นคน	ที่จะออกอากาศทางช่อง	๙	อสมท.	HD	
เวลา	๒๐.๓๐	น.	ในวันอังคารสุดท้ายของเดือน	

๕๖



57ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ประเด็น เป้าหมายด�าเนินการ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

แผ่นดินธรรม
•	ธรรมะ
•	เป็นไทย
•	เป็นธรรม

แผ่นดินทอง
•	สุขภาพดี

•	หมู่บ้าน	โรงเรียน	ส่วนราชการทุกแห่ง	รักษาศีล	๕	เป้าหมายร้อยละ	๘๕
•	พร้อมใจกันแสดงออก	ธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย	ด้วยการร้องเพลงชาติ	ยึดมั่นในศาสนาด้วยการสวดมนต์	
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	เพื่อเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ในทุกครั้งที่มีการประชุม	หรือใน
กิจกรรมต่างๆที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้น
•	มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน	และตอบสนองต่อเรื่องราวอย่างทันท่วงที
•	คนปลูกปลอดโรค	ผู้บริโภคปลอดภัย
ประชาชนที่มีระดับสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับปกติ	และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด	ปลอดภัยจากสารเคมี	ครัวเรือนน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	
•	ลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
จ�านวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ลดลง	
ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
•	บ้านเฮาน่าอยู่	ชุมชนปลอดโรค
สถานที่ท�างานน่าอยู่น่าท�างาน	(ส่วนราชการ)
มีหมู่บ้านตัวอย่างผ่านเกณฑ์บ้านสะอาด	อนามัยดี	ชีวีสมบูรณ์ต�าบลละ	๑	หมู่บ้าน	มีการบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน	
อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อน�าโดยยุงลดลงและไม่พบผู้ป่วยตาย
•	ผู้สูงอายุสุขภาพดีคนด้อยโอกาสได้รับการดูแล
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรี	
มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้	จ�านวน	๑๕	หลัง	
วัดผ่านการประเมินตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ	
มีโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยครบทุกต�าบล

•	สังคมดี ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

•	เศรษฐกิจดี ครัวเรือนน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
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โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหล่มเก่า

	 จากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	และผู้มีจิตศรัทธา	ได้
บริจาคงบประมาณ	เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า(ส่วนแรกตั้ง)	และร่วมกันผลักดัน
ให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข	ที่มีการบริหารจัดการ	การบริการสุขภาพ	ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร	ดูแลทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	ผลิตแปรรูปสมุนไพรไทย	โดยยกระดับจากกลุ่มงาน
ให้เป็นโรงพยาบาล	อย่างเต็มรูปแบบ	
  
	 จากการเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	๒๕๕๗	ถึง	๒๕๕๙	พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการบริการด้วยแพทย์แผนไทยเพิ่มจ�านวน
มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด	และมีการผลิตแปรรูปสมุนไพรหลายตัว	ส่งผลให้มีรายรับจากการให้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่ม
มากขึ้น

		 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	ด้วยวงเงิน	๑๖	ล้านบาท

การทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

	 โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล	เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๘	และผ้าป่าล้านกองๆละ	๑๐	บาท	เมื่อวันที่	
๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องฟอกไตและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ส�าหรับหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราช
กุมาร	เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	๖๓	พรรษา	และท�าบุญฉลองครบรอบ	๓๖	ปี	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
หล่มเก่า	ท�าให้สามารถระดมทุนได้เป็นมูลค่าถึง	๒๕,๒๒๑,๓๓๖.๙๙	บาท
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ปี ๒๕๕๘
•	รางวัล	Best	Practice	Thailand	Quality	Management	โดยมูลนิธิส่งเสริมการใช้	TQM	ในประเทศไทย	
	ในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรโดยแนวคิด	Happy	Holistic	Management
•	รางวัลคุณภาพจังหวัดเพชรบูรณ์	PHQA	(	Phetchabun	District	Health	Quality	Award)	
	โดยเป็นอ�าเภอเดียวที่ได้รับรางวัล	๓	ปีติดต่อกัน
•	รางวัลบุคลากรดีเด่นการจัดการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกระดับเขต	๒	
	โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย	และแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณะสุข
•	งานชันสูตรผ่านการประเมินมาตรฐาน	ISO๑๕๑๘๙	จ�านวน	๒๔	รายการ
•	ชนะเลิศการแข่งขันการน�าเสนอรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุระดับจังหวัด
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒อ�าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบบูรณาการด้านอุบัติเหตุจราจรทางถนน
•	รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน	Best	Practice	ของศูนย์การเจรจาไกล่เกลี่ยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
•	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	อ�าเภอสุขภาพดี	๘๐	ปียังแจ๋ว
•	ชนะเลิศการประกวดการน�าเสนอรางวัลคุณภาพจังหวัดเพชรบูรณ์	
	PHQA	(Phetchabun	District	Health	Quality	Award)	ปี	๒๕๕๘	
•	รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๕๘
	(e–Claim	Awards	๒๐๑๕	ดีเด่นอันดับ	๒	โดย	บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด)
•	ชนะเลิศการประกวดศูนย์ประสานงานโครงการ	To	Be	Number	One	ระดับจังหวัดในปี	๒๕๕๘
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	อ�าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งระดับเขตสุขภาพที่	๒	ในปี	๒๕๕๘
•	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	ประกวดจัดท�าสื่อคลิปทีมหมอครับครัว	ในปี	๒๕๕๘
•	รางวัลการด�าเนินงานโครงการจังหวัดเพชรบูรณ์ปลอดลูกน�้ายุงลาย	(๕ร)	ระดับเพชร

ปี ๒๕๕๙
•	รางวัลปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น	ระดับจังหวัด	ประเภทALS
•	ชนะเลิศการประกวดการน�าเสนอรางวัลคุณภาพจังหวัดเพชรบูรณ์	
	PHQA	(Phetchabun	District	Health	Quality	Award)	ปี	๒๕๕๙	
•	ชนะเลิศการประกวดศูนย์ประสานงานโครงการ	To	Be	Number	One	ระดับจังหวัด	(รักษามาตรฐาน)	ในปี	๒๕๕๙

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

๕๙
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	 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการให้บริการและการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการจากการตรวจเยี่ยม
ครั้งที่แล้ว

๑. การแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ ๗ 
	 จากการด�าเนินการวิเคราะห์ทางการเงิน	การวางแผน	ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	อุดรูรั่ว	และขยายบริการที่มีพี่เลี้ยง
คอยช่วยเหลือควบคุมก�ากับโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	พร้อมกับการเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ของ	สปสช.	โดย	นายแพทย์ศุภกิจ	ศิริลักษณ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	เขตสุขภาพที่	๒	ท�าให้โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าหลุดพ้นจากสภาวะวิกฤติทางการเงิน	ระดับ	๗	เป็นระดับ	๔	แต่ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยง	ซึ่งถ้า
มีการจัดสรรงบประมาณที่สัมพันธ์กับต้นทุนที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง	จะท�าให้	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าหลุด
พ้นจากการเกิดวิกฤติระดับ	๗	ได้ในระยะยาว	

๒. การสร้างความร่วมมือจากชุมชน
	 ในปี	๒๕๕๘	มีการจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล	สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์	เครื่องฟอกไต	จัดตั้ง
กองทุนยาและเวชภัณฑ์	โดยมีนายบัณฑิต	เทวีทิวารักษ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธานด�าเนินงานฝ่าย
ฆราวาส	และมีพระราชปริยัติบัณฑิต	เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์	(ฝ่ายธรรมยุติ)	เป็นประธานด�าเนินงานฝ่ายสงฆ์	ร่วมกับ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	ทอดผ้าป่ามหากุศล	เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลฯและสมทบทุนซื้อ
เครื่องฟอกไตและจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นต่อการช่วยชีวิต	รวมยอดเงินผ้าป่าได้มากกว่า	๒๕	ล้านบาท

ผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
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๑. ศูนย์ไตเทียม
		 เปิดบริการหน่วยไตเทียม	 เพื่อรองรับผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังในเขตโซนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์	เมื่อด�าเนินการ
เต็มพื้นที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้	๑๖	ยูนิต	คาดว่าจะเริ่ม
ด�าเนินการได้ในเดือนเมษายน	๒๕๖๐	

๒. ย้ายอาคารกุมารเวชกรรม
	 เนื่องจากแผนกกุมารเวชกรรมในปัจจุบัน	ใช้อาคารผู้ป่วยในพิเศษ	ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย	ซึ่งมีข้อ
จ�ากัดในด้านพื้นที่และจุดอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการจึงได้มีการวางแผนย้ายอาคารไปยังอาคารใหม่	ซึ่งมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะกับการรักษาพยาบาลเด็ก	โดยสามารถรองรับผู้ป่วยเด็กได้	๒๐	เตียง	และรองรับผู้ป่วยทารก	NICU	ได้	
๔	เตียง	คาดว่าจะเริ่มเปิดด�าเนินการได้	ในต้นปี	๒๕๖๑
 

๓. ก่อสร้างอาคารกายภาพบ�าบัดและทันตกรรม
	 เนื่องจากสถานที่ให้บริการในปัจจุบัน	ของงานกายภาพบ�าบัด	ที่ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารธฺมฺโม	ปทีโป	เป็นหน่วย
บริการ	และงานทันตกรรมที่ใช้ส่วนหนึ่งของแผนกผู้ป่วยนอก	ซึ่งในปัจจุบันมีความคับแคบประกอบกับมีผู้รับบริการเพิ่ม
จ�านวนมากขึ้น	ท�าให้มีผู้มีจิตศรัทธาแสดงความประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารกายภาพบ�าบัดและทันตกรรม	
วงเงิน	๑๕	ล้านบาท	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ	ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบแปลน	เพื่อให้มี
การเอื้อต่อการดูแลสุขภาพและความสวยงามร่มรื่นเป็นอารยสถาปัตย์
 

๔. สถาบันสมทบอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
	 จากร่างรัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๕๙	และปัญหาสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ	ได้ก�าหนดให้ทุกพื้นที่ต้องมีแพทย์	เวชศาสตร์
ครอบครัว	ในการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	ที่ครบวงจรและเป็นที่พึ่ง
ของหน่วยงานอื่น	จึงได้มีการวางแผนให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เป็นสถาบันสมทบอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช	ในปี	๒๕๖๑

แผนการด�าเนินงานส�าคัญ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

๖๑
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๕. พิพิธภัณฑ์สุขภาพร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ
	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์	ที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	เคยเสด็จ	๒	ครั้ง	และ	
ในหลวงรัชกาลที่	๑๐	เคยเสด็จถึง	๓	ครั้ง	นับเป็นสถานที่แห่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้	
นายวิบูลย์	หัตถกิจโกศล	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	จึงได้มีนโยบายพัฒนาให้เป็นสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์	เพื่อ
เทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	ที่มีต่อชาวอ�าเภอหล่มเก่า	รวมทั้งการแพทย์และการสาธารณสุขของ
ประเทศไทย

๖๒
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๖. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหล่มเก่า (อโรคยาสถาน)
	 จากการสนับสนุนของมูลนิธิ	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	และผู้มีจิตศรัทธา	ได้บริจาคงบ
ประมาณ	เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าส่วนแรกตั้ง	โดยมีเป้าหมายให้พัฒนาเป็น
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบ	แห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข	ที่มีการบริหารจัดการ	การบริการสุขภาพ	
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร	ดูแลทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	รวมทั้งแปรรูปและผลิตยาสมุนไพรไทย	
	 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	

๗. โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขระยะที่ ๒ (Holistic Happy Network)
	 โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข	ระยะที่	๑	ได้ท�าการศึกษาหารูปแบบค้นหาและสร้างรูปแบบและกระบวนการ
การปรับ	Mental	Model	ที่เป็นรูปธรรมและน�าไปปรับใช้ได้	เพื่อให้เกิดการปรับ	Mental	model	ในบุคลากร
สาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งจากการสรุปบทเรียนการด�าเนินงานโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข
ของทั้งสามโรงพยาบาล	ตลอดระยะเวลา	๓	ปี	สามารถสังเคราะห์ได้รูปแบบและกระบวนการปรับ	Mental	Model	
เพื่อสร้างความสุของค์รวม	ที่ชื่อ	“Holistic	Happy	Model”	ประกอบด้วย	๓	ส่วนที่ส�าคัญ	คือ	๑.	กระบวนการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง	(Operation)	๒.	องค์ประกอบส�าคัญ	(Factors)		๓.	การเปลี่ยนแปลงภายใน	(Transformation)	
โดยมีผลการศึกษาพบว่าบุคลากรสาธารณสุขทั้งสามโรงพยาบาลมีร้อยละค่าเฉลี่ยความสุข	๘	มิติของบุคลากรมากกว่าค่า
เฉลี่ยระดับประเทศในทุกมิติ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษที่ ๕
	 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี		แผนยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข	และจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่	๕		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าจึง	ได้ทบทวนปัญหาสุขภาพใน
พื้นที่กับความต้องการของชุมชน	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี	พ.ศ.๒๕๖๐	ถึง	๒๕๖๒		ภายใต้ค่านิยมองค์กร	
“จงรักภักดี	มีคุณธรรม	เป็นผู้น�า	สร้างความสุข”	โดยก�าหนด	วิสัยทัศน์	“โรงพยาบาลชุมชนแห่งความสุข	เป็นผู้น�าด้าน
การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ”	มีพันธกิจที่มุ่งเน้น	การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์		การบริการสาธารณสุขที่
ครอบคลุม	๕	มิติ	อย่างมีคุณภาพ	พัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นที่พึ่งของหน่วยบริการอื่น	สร้างความศรัทธา	 
เป็นพึ่งของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๖๔
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๑.	ขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล	๑๒๐	เตียง	และยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลเป็นระดับ	M2	
				เพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในปัจจุบันที่มีจ�านวนเตียง	๑๒๐	เตียง	
				และมีแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา

๒.	ขยายกรอบอัตราก�าลัง	(FTE)	ให้สอดคลองกับภาระงานที่แท้จริง	

๓.	ก�าหนดต�าแหน่งงานเพื่อสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ	เช่น	ต�าแหน่งข้าราชการ	โดยเฉพาะพยาบาล	
				เนื่องจากในปัจจุบัน	พยาบาลบางคนยังเป็นต�าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	ซึ่งมีผลต่อความผูกพัน
				กับการท�างานในโรงพยาบาล

๔.	ขอทุนศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก	เพื่อคงศักยภาพการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
				และเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	และภัยสุขภาพต่างๆ	ที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่	โดยเฉพาะสาขาที่ยังขาดแคลน	
				ได้แก่	สูตินรีแพทย์	วิสัญญีแพทย์	ศัลยแพทย์	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	

สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน

๖๕
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สืบสานพระราชปณิธาน 

สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล

บริหารโปร่งใส ทันสมัย และเป็นผู้น�า

๖๗

	 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์	ได้ก่อตั้งขึ้นในปี	๖	กันยายน	๒๕๓๙	
จากความร่วมมือ	ของประชาชนและองค์กรต่างๆ	ในอ�าเภอหล่มเก่า		เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงพยาบาล	
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	โดยการน�าดอกผลมาใช้ในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ	ที่ไม่สามารถจัดหาได้
ด้วยงบประมาณของราชการ	ส�านักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่	ณ	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เลขที่	๔๑๖		
หมู่		๕		ถนนนฤพัฒน์	ต�าบลหล่มเก่า	อ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์

วัตถุประสงค์

	 ๑.	ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าและโรงพยาบาลชุมชนข้างเคียงรวมตลอดทั้งสถานพยาบาลอื่นๆ	ในเครือข่าย
	 ๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
สาธารณสุขและวิชาการโดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเป็น
ตัวอย่างแก่โรงพยาบาลชุมชนและสถานพยาบาลอื่นๆ
	 ๓.	ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา	ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการด�าเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
หล่มเก่า	ให้เจริญก้าวหน้าและเหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขและความต้องการของประชาชนในท้องที่
	 ๔.	ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษาที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์	ซึ่งเรียนดีและมีความ
ประพฤติดี	เข้ารับการศึกษาวิชาแพทย์	พยาบาล	และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ	เพื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่	
ณ	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
	 ๕.	เพื่อช่วยเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องเวชภัณฑ์	การก่อสร้างซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
หล่มเก่า	ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
	 ๖.ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์	หรือด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
	 ๗.	จัดให้มีการด�าเนินงานอื่นๆ	เพื่อหารายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้น�าไปสนับสนุนการด�าเนินงาน
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าหรือการสาธารณกุศล
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กรรมการกิตติมศักดิ์

    

ที่ปรึกษามูลนิธิ

๑. นายอ�าเภอหล่มเก่า	 	 	 	 	 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
๒. ผู้ก�ากับสถานีต�ารวจภูธรหล่มเก่า	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
๓. หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.		 กรรมการที่ปรึกษา
๔. นายกเทศมนตรีต�าบลหล่มเก่า		 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
๕. นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาแซง		 	 กรรมการที่ปรึกษา
๖. ก�านันต�าบลนาแซง	 	 	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
๗. สาธารณสุขอ�าเภอหล่มเก่า	 	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
๘. ผศ.เสาวนิตย์ แดงทองด	ี 	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
๙. นางค�าเบ็ญ จันทร์สิทธิ์ 	 																					กรรมการที่ปรึกษา
๑๐. นางสว่างจิตร เพ็ญภาคกุล	 	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
๑๑. นายจินดา กมลธรไทย	 	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
๑๒. นางนฤมล ปัญญานุวัฒน	์ 	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา
๑๓. นายประสาน อิ่มทองใบ	 	 	 	 กรรมการที่ปรึกษา

๑. นางนุกูล  แดงทองด	ี 	 อดีตประธานฯ	มูลนิธิ	รพร.	สาขาหล่มเก่า
๒. นายแพทย์ไชยสิทธิ์  กิรติเสว	ี อดีตผู้อ�านวยการ	รพร.หล่มเก่า
๓. นางสุวนิตย์  จิตร์เจริญ		 อดีตรองประธานฯ	มูลนิธิ	รพร.	สาขาหล่มเก่า
๔. นายสมาน  พงศ์ช�านะภัย 	 อดีตรองประธานฯ	มูลนิธิ	รพร.	สาขาหล่มเก่า,	อดีตประธานฯ	มูลนิธิน�้าใจชาวหล่ม
๕. นายชัชนันท์ คล้ายหิรัญ

๖๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
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คณะกรรมการมูลนิธิ

	 จากอดีต	โรงพยาบาลแห่งนี้	ได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาโดยมูลนิธิถึง	๒	มูลนิธิด้วยกันคือ	มูลนิธิโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาหล่มเก่าและมูลนิธิน�้าใจชาวหล่ม	และในปีนี้คณะกรรมการมูลนิธิทั้ง	๒	ได้มีมติเห็น
ชอบให้ยุบรวมเป็นมูลนิธิเดียว	เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และได้ขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ	ตาม
ทะเบียนเลขที่	พช.	๗	/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๗	มีรายนามคณะกรรมการ	ดังนี้

๑. นายท�านุ แดงทองดี ประธานกรรมการมูลนิธิ

๒. นางมะลิ รัตนครอง รองประธานฯ

๓. นายวันชัย รัตนอาภา รองประธานฯ

๔. นางจันแดง อินทรักษา กรรมการ

๕. นายสุทธิพงษ์ อัครลาวัณย์ กรรมการ

๖. นางวาสนา ธีรนิติ กรรมการ

๗. นางกัญญา เรืองประวัติ กรรมการ

๘. นายกิตติ จงเพิ่มพรวัฒนา กรรมการ

๙. นายเกรียงศักดิ์ อู่สุวรรณ กรรมการ

๑๐. นายประนอม วรวิบูลย์กิจ กรรมการ

๑๑. นางภัสชา รัตนอาภา กรรมการ

๑๒. นายสมศักดิ์ อัศวสิทธิกิจ กรรมการ

๑๓. นายวดูร ศักดิ์สุรีย์มงคล กรรมการ

๑๔. นางฤดีวรรณ สุวรรณปทุมเลิศ กรรมการ

๑๕. นางสาววรรณิภา เด่นโรจน์มณี กรรมการ

๑๖. นายสุวิทย์ สุมาลย์กันต์ กรรมการ

๑๗. นางชวนพิศ พุ่มเมือง กรรมการ

๑๘. นายศรยุทธ ศิริวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก

๑๙. นางสาวฐิฏวรรณ แดงทองดี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

๒๐. นายแพทย์พนา พงศ์ช�านะภัย กรรมการและเลขานุการ

๖๙

๒๐๑๙๑๘

๑๗

๑๓

๙

๕

๑

๑๖

๑๒

๘

๔

๑๕

๑๑

๗

๓

๑๔

๑๐

๖

๒
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ประจ�าปี ๒๕๕๘

๑. โครงการเยาวชนจิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อ
	 เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล	 
อดุลยเดชมหาราช	มีพระชนมายุ	๘๗	พรรษา	ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว	จังหวัดเพชรบูรณ์		ณ	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
หล่มเก่า	และสถานีวิทยุกระจายเสียง	๙๒๑	วันที่	๑๑	–	๑๕	
มกราคม	๒๕๕๘

๒. โครงการออมขวัญปันสุข 
	 สนับสนุนการเปิดสมุดบัญชีธนาคารออมสิน	ให้แก่เด็กแรกเกิดที่เกิดในเดือนกรกฎาคม	ปี	๒๕๕๘		เพื่อเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร			จ�านวนเด็กที่เกิด	จ�านวน	๔๔	คน	

การด�าเนินงานของมูลนิธิ

๓. โครงการยุพราชคัพ ครั้งที่ ๙
	 เทิดพระเกียรติ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร	จัดการแข่งฟุตบอล	ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	วันที่	๒๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

๔. กจิกรรมเทดิพระเกยีรติวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเดจ็

พระบรมโอรสาธิราชฯ ครบ ๖๓ พรรษา
	 ๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	โดยมีกิจกรรมท�าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพล	พิธีถวายพระพรชัยมงคล	แจกทุน
การศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่	โรงพยาบาลสมเด็จพรนะยุพราชหล่มเก่า	
โดยกองทุนเด็กชายณรงค์ศักดิ์	คล้ายหิรัญ	(น้องตี๋เล็ก)	จ�านวน	๔๐	ทุนๆ	
ละ	๑๐๐๐๐	บาท	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	บาท

๗๐
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๕. โครงการ ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล 
	 ๓๑	มีนาคม	๒๕๕๘		และผ้าป่าล้านกองๆละ	๑๐	บาท		วันที่	๒๕		กรกฎาคม		๒๕๕๘	เพื่อสมทบทุนจัด
ตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องฟอกไตและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส�าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม		ถวาย
เป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร	เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมายุ		๖๓	พรรษาและท�าบุญฉลองครบรอบ	๓๖	ปี	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า			จ�านวนในบัญชีทั้งสิ้น		
๒๑,๘๒๖,๓๓๖.๙๙	บาท		(เป็นมูลค่าเงิน ๒๕ ,๒๒๑,๓๓๖.๙๙	บาท	)

๖. โครงการอนุรักษ์วิถีพื้นบ้าน สืบสานประเพณีไทหล่ม
	 สนับงบประมาณจ�านวน	๑๕,๐๐๐	บาท		เพื่อส่งทีมเรือยาวประเภท	๕	และ	๑๒	ฝีพายเข้าร่วมการแข่งขันเรือ
ยาว	ประเพณีของอ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์	ประจ�าปี	๒๕๕๘	ผลการแข่งขัน	ประเภทเรือ	๑๒	ฝีพาย	ชนะเลิศ	
อันดับ	๑	และ	๕	ฝีพาย	รองชนะเลิศอันดับ	๑	

๗๑
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ประจ�าปี ๒๕๕๙

๑. กจิกรรมเทดิพระเกยีรติวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ ครบ ๖๓ พรรษา 
	 วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๙	โดยมีกิจกรรมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตราหารเพล	พิธีถวาย
พระพรชัยมงคล	
	 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ตลอดปี	๒๕๕๙	มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาหล่มเก่า	โดยกองทุนเด็กชาย	
ณรงค์ศักดิ์	คล้ายหิรัญ	(น้องตี๋เล็ก)		
	 ๑.	มอบทุนการศึกษา	ทุนๆละ	๑,๐๐๐	บาท	เป็นเงิน	๓๓๐,๐๐๐	บาท		
แก่บุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	บุตรข้าราชการต�ารวจ	อ�าเภอเขาค้อ		อ�าเภอหล่มสัก	และพระ
ภิกษุ	สามเณร			
	 ๒.	จัดตั้งโรงทาน	ในวันส�าคัญต่างๆ	ตลอดปี	จ�านวน	๔	แห่ง		เป็นเงิน	๒๖๕,๕๕๐	บาท	
	 ๓.	ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้	ช่วยเหลือทันทีเบื้องต้น	๘,๐๐๐	บาท	เป็นค่าเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด	จ�านวน		
๗	ราย	จ�านวน	๒๔	ครั้ง	เป็นเงิน	๔,๘๐๐	บาท
	 ๔.	ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วยแต่ละราย	จ�านวน	๕	ราย	เป็นเงิน	๑๑๓,๘๐๐	บาท

๒. โครงการเยาวชนจิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อ
	 เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล	อดุลยเดช	มหาราช	มีพระชนมายุ	๘๘	พรรษา	ศาลเยาวชน
และครอบครัว	จังหวัดเพชรบูรณ์		ณ	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	และสถานีวิทยุกระจายเสียง	๙๒๑	
วันที่	๑๑	–	๑๕	มกราคม	๒๕๕๙

๗๒
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๓. โครงการออมขวัญปันสุข 
	 สนับสนุนการเปิดสมุดบัญชีธนาคารออมสิน	ให้แก่เด็กแรกเกิดที่เกิดในเดือนกรกฎาคม	ปี	๒๕๕๙		
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร	เด็กที่เกิด	จ�านวน	๓๗	คน	
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สาขาหล่มเก่า	โดยกองทุนเด็กชายณรงค์ศักดิ์	คล้ายหิรัญ

๔. โครงการยุพราชคัพ ครั้งที่ ๑๐ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
	 จัดการแข่งฟุตบอล	ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์		วันที่	๒๕-๒๖		กรกฎาคม	๒๕๕๙

๗๓
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๕. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 เพื่อน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	มหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ		อนุสรณ์ย้อนอดีต	
รพร.หล่มเก่า		(ส่วนแรกตั้ง)	

๖. โครงการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม ปี ๒๕๕๙ 
	 งบประมาณจากกองทุนผ้าป่าสามัคคีมหากุศล		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์		ใช้งบประมาณไปแล้วเป็นเงิน		๑๖			ล้านเศษ		ขณะนี้	อยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน		จะเปิดด�าเนิน
การเร็วนี้

๗๔
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กิจกรรมหาทุนสมทบกองทุนมูลนิธิ

๑. โครงการ "อิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจ"
	 จัดหาอาหารเพื่อผู้ป่วยเป็นทางเลือกในการท�าบุญแบบใหม่
ให้กับผู้ที่ต้องการท�าบุญปี	๒๕๕๙
เป็นเงิน	๑๑๐,๓๒๒.๕๕	บาท

๒. ออกร้านมัจฉาพาโชค
	 ในงานเทศกาลออกพรรษาและประเพณีแข่งเรือยาว
ประจ�าปีหน้าวัดทุ่งธงไชยปี	๒๕๕๘	รายได้เข้ากองทุนมูลนิธิฯ
จ�านวนเงิน	๑๐๕,๐๐๐	บาท

๓. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอโรคยาสปา
	 ด�าเนินการนวดแผนไทยแบบผ่อนคลายและสปา
โดยใช้อาคารผู้ป่วยในชาย	รพร.หล่มเก่า	(ส่วนแรกตั้ง)	ที่ปรับปรุงใหม่
รายรับหลังหักค่าใช้จ่ายปี	๒๕๕๙	จ�านวนเงิน	๔๙๖,๗๒๗.๖๑ 	บาท

๗๕
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สถานะทางการเงินของมูลนิธิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร		ออมสิน	#	๐๕๒๑๗๐๕๒๖๒๔๙ 	๓,๔๕๙,๓๙๑.๓๘	 	๔,๔๓๘,๔๗๘.๓๕	

เงินฝากธนาคาร		ออมสิน	#	๐๒๐๐๗๒๔๑๕๗๐๔ 	๑๑๐,๓๒๒.๕๗	 	๑๖๖,๒๓๒.๗๕	

เงินฝากธนาคาร		ออมสิน	#	๐๒๐๑๓๕๔๙๙๙๔๓ 	๘๑,๔๔๗.๐๖	 	๑,๑๐๒,๙๘๑.๕๐	

เงินฝากธนาคาร		ออมสิน	#	๐๒๐๑๓๙๘๕๔๒๐๐ 	๑๖,๔๔๒.๙๙	 	-	

เงินฝากธนาคาร		ออมสิน	#	๐๒๐๑๓๓๘๔๕๐๔๘ 	๒๑,๕๓๓,๓๗๘.๐๙	 	๘,๑๔๓,๙๓๖.๒๕	

เงินฝากธนาคาร		กสิกรไทย	#	๑๕๐๒๖๖๔๔๙๙ 	๑,๗๒๐,๓๐๗.๑๐	 	๑,๔๘๗,๕๙๐.๒๙	

เงินทดรองจ่าย		รพร.	หล่มเก่า 	๒,๖๑๘,๙๑๐.๓๒	 	๑,๖๐๑,๓๘๘.๓๙	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๒๙,๕๔๐,๑๙๙.๕๑ 	๑๖,๙๔๐,๖๐๗.๕๓	

รวมสินทรัพย์  ๒๙,๕๔๐,๑๙๙.๕๑  ๑๖,๙๔๐,๖๐๗.๕๓ 

หนี้สินและส่วนของมูลนิธิ

หนี้สินหมุนเวียน  

กองทุนเพื่อโครงการ 	๒๕,๕๒๘,๐๐๐.๐๐	 	๑๑,๔๒๑,๑๖๒.๕๔	

ค่าบริการด้านบัญชีค้างจ่าย 	๑๐,๐๐๐.๐๐	 	๑๕,๐๐๐.๐๐	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๒๕,๕๓๘,๐๐๐.๐๐  ๑๑,๔๓๖,๑๖๒.๕๔ 

รวมหนี้สิน  ๒๕,๕๓๘,๐๐๐.๐๐  ๑๑,๔๓๖,๑๖๒.๕๔ 

ส่วนของมูลนิธิ

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกและสะสม 	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม 	๓,๐๐๒,๑๙๙.๕๑	 	๔,๕๐๔,๔๔๔.๙๙	

รวมส่วนของมูลนิธิ  ๔,๐๐๒,๑๙๙.๕๑  ๕,๕๐๔,๔๔๔.๙๙ 

รวมหนี้สินและส่วนของมูลนิธิ  ๒๙,๕๔๐,๑๙๙.๕๑  ๑๖,๙๔๐,๖๐๗.๕๓ 

๗๖
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งบรายได้ - รายจ่าย

๗๗

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙

รายได้

รับบริจาคเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 	๑,๒๘๘,๒๐๔.๒๕	 	๑๖,๑๕๑,๓๐๕.๒๔	

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 	๑๐๑,๔๖๐.๓๒	 	๙๐,๘๑๓.๔๗	

รวมรายได้  ๑,๓๘๙,๖๖๔.๕๗  ๑๖,๒๔๒,๑๑๘.๗๑ 

รายจ่าย

เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ 	๖๐๙,๖๖๐.๐๐	 	๘,๕๐๗,๙๖๐.๐๐	

เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ 	๑๖๕,๐๓๕.๐๐	 	๔๒๕,๕๐๐.๐๐	

สนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารภายในโรงพยาบาล 	๑๒๖,๒๐๗.๐๐	 	๕,๒๑๖,๕๑๗.๔๖	

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 	๑๕,๐๐๐.๐๐	 	๕๘,๙๕๐.๐๐	

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 	๑๓๖,๐๕๓.๖๖	 	๕๓๐,๙๔๕.๗๗	

รวมรายได้  ๑,๐๕๑,๙๕๕.๖๖  ๑๔,๗๓๙,๘๗๓.๒๓ 

รายได้สูงกว่ารายจ่ายงวดปีนี้  ๓๓๗,๗๐๘.๙๑  ๑,๕๐๒,๒๔๕.๔๘ 

บวก  รายได้สูงกว่ารายจ่ายงวดปีก่อน 	๒,๖๖๔,๔๙๐.๖๐	 	๓,๐๐๒,๑๙๙.๕๑	

รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม  ๓,๐๐๒,๑๙๙.๕๑  ๔,๕๐๔,๔๔๔.๙๙ 
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