
โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพส าหรับ 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป รุ่นที่ 3 ประจ าปี 2562  

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลแพร่  
วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 256 

 
 

โรงพยาบาลแพร่ 
        โรงพยาบาลแพร่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งมี ๘ จังหวัด เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ s ขนาด 500 เตียง มี

ประชากรที่รับผิดชอบ 445,090 คน อัตราการครองเตียง 90.34 % CMI 1.418 มีบุคลากร 1,516 คน 
ประกอบด้วย  แพทย์  95 คน ทันตแพทย์ 16 คน  เภสัชกร 39 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 505 คน 
และ จนท.อ่ืนๆ 861 คน  ด้วยความที่มี รพ. ชุมชนระดับ F1  จ านวน 1แห่ง และ F2 จ านวน 6 แห่ง อยู่โดยรอบ
ท าให้ต้องรับ Refer จึงสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย โดยเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนให้เป็น 
Intermediate care  เพ่ือลดความแออัด และภาระงานผู้ป่วยใน ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น  มียุทธศาสตร์ที่เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการชัดเจน ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
1. โรงพยาบาลแพร่ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 3 
2. มีการกระจายนโยบายและ service plan ตอบปัญหาการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ เช่น One day 

surgery มีการใช้บุคลากรและสถานที่ได้อย่างคุ้มค่า 

3. Special Medical Clinic (smc) มีการส ารวจความต้องการคลินิกพิเศษนอกเวลาจากลูกค้า
ภายนอกพบว่าคลินิกทันตกรรมมีความต้องการเป็นอันดับ 1 โรงพยาบาลสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเข้ามาใช้บริการท าให้มีผลก าไร สามารถท าให้บุคลากรคงอยู่ในระบบได้ 

4. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อโดยมีการปรับปรุงสถานที่ให้มี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมีการระดมทุนจากกิจกรรมทอดผ้าป่ากิจกรรม "วิ่งเพ่ือให้" จากพลังสามัคคีของ
องค์กรและภาคประชาชน และมีการใช้ระบบ telemedicine จังหวัดแพร่ 

5. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนให้เป็น Intermediate care มีคณะกรรมการระดับจังหวัดและ
ระดับโรงพยาบาลออกเยี่ยมเพ่ือปรึกษาการจัดระบบบริการ โดยมีเป้าหมายลดอัตราตายในผู้ป่วยโรคไต และ 
Stroke 



กลุ่มที่ 2  รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การขาดอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ” 
1. เพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถรับผู้ป่วย stroke, wound ไตเทียม และการผ่าตัด

สัญจร โดยสนับสนุนส่งเสริมให้โรงพยาบาลชุมชนจัดบริการ intermediate care เพ่ือลดความแออัดผู้ป่วยใน 
2. มีการนิเทศติดตามเรื่องความรู้รายโรค โดยทีมพยาบาล 
3. การบริหารอัตราก าลัง 

3.1 เพ่ิมเสมียน ward ในหน่วยงานที่มีภาระงานมาก เพ่ือผ่องถ่ายภาระงาน non nursing 
3.2 เกลี่ยอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีภาระน้อยไปเพ่ิมในส่วนขาด 
3.3 เกลี่ยผู้ป่วย Thalassemia ไปหอผู้ป่วยที่มีภาระงานน้อย 
3.4 ปรับค่าตอบแทนนอกเวลา (OT) ตามภาระงาน เป็น 10,20 และ 30% (ระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2552) 
3.5 มีนโยบายการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ 20,500 บาทต่อเดือน 
3.6 น าระบบ IT มาช่วยเรื่อง inventory และใบลา on line 

กลุ่มที่ 3  รองผู้อ านวยการฝ่ายการบริหาร 
1. การด าเนินงาน Green and Clean  

มีการพัฒนาเรื่อง Green and Clean อย่างต่อเนื่อง โดย ปี 2559  ได้รับการประเมิน
ระดับพ้ืนฐาน  ปี 2560  ระดับดี  ปี 2561 ระดับดีมาก และปี 2562  อยู่ระหว่างการด าเนินงานรับการประเมิน
ระดับดีมาก plus 

2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบปิด ABS รองรับน้ าได้ 200 ลูกบาศก์เมตร การดูแล
สะดวก ใช้พ้ืนที่น้อย และระบบคลองวนเวียนรองรับน้ าเสียได้ 500 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งการบ าบัดน้ าเสียทั้ง 2 
ระบบ เพียงพอต่อการรับน้ าเสียของโรงพยาบาล 

2.1 มีการจัดการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียตลอด 24 ชม. โดยท างานร่วมกันระหว่างงานอาชีวอนามัย
และกลุ่มอ านวยการได้เป็นอย่างดี มีแผนการดูแลระบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ตามมาตรฐาน 

2.2 พ้ืนทีบ่ริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย สะอาด สวยงาม ไม่มีกลิ่นรบกวน   
2.3 ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจในงาน ตั้งใจ และใส่ใจในการดูแล 
2.4 มีการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาฝึกงาน 
2.5 ผลการตรวจสภาพน้ าทิ้ง ผ่านเกณฑ์ทุกตัว 

3. การจัดการขยะ 
3.1 มีแนวทางแยกขยะชัดเจน บุคลากรเข้าใจ 
3.2 มีการจัดเก็บขยะที่เหมาะสม  
3.3 มีระบบการก าจัดขยะติดเชื้อโดยบริษัทเอกชน 

บริเวณอาคารสถานที่ภาพรวมของโรงพยาบาล สะอาด สวยงาม เหมาะแก่การเยียวยาผู้ป่วย 



 

  

 

 

 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
      โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตสุขภาพที่ 2 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A ขนาด 620 เตียง อัตราครองเตียง 
99.38% CMI 1.78 มีประชากรในเขตความรับผิดชอบ 455,403 คน ให้บริการระดับ Primary  care ถึง Super 
tertiary care, Service excellent 5 ด้าน  มีบุคลากร 1,942 คน ประกอบด้วย แพทย์ 151 คน ทันตแพทย์ 
17 คน  เภสัชกร 44 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 650 คน และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 1,080 คน ผู้น ามีความ
มุ่งมั่นที่พัฒนาคุณภาพทั้งที่สถานะการเงินไม่ดี และมีการพัฒนาโรคที่เป็น impact ต่อผู้ป่วย เช่น STEMI, 
STROKE และการพัฒนางาน ER มีการใช้ bed charring, Personal charring (มี cardiologist ทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับเขต) 

กลุ่มที่ 1  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
1. หอผู้ป่วยสูติกรรม มีการแชร์สถานที่รับคนไข้ ธาลัสซีเมีย แสดงถึงการเกื้อกูลกัน ใช้ทรัพยากรให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ER มีระบบ telemedicine มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินปฏิบัติงานที่ ER ตลอด 24 ชม. ทุกวัน (เวร

ดึกรับปรึกษา) ให้ยา rt-PA ที่ER เพ่ือลดเวลา door to needle โดยไม่ได้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ ER และเรื่องโครงสร้าง
ยังไม่มี double door 

3. ห้อง cath lap, stroke unit  ใช้ตึก LR เดิม ปรับปรุงภายนอกให้สามารถใช้งานได้แต่ภายในมี
คุณภาพ  แต่ถ้ามีปัญหาขณะท า cath lap หรือต้องผ่าตัดจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป OR (มี plan จะท าหน่วย 
cath lap ใหม่) มีกราฟแสดงข้อมูลตัวชี้วัดทั้ง stroke, STEMI ติดทีห่น้าหน่วยชัดเจน 

4. ด้านบุคลากร มีcardiologist มีการท างานตามความช านาญและประสานกันได้ดี ในเขตมี 
cardiologist ที่ท า cath lap 3 คน ท างาน รพ.อุตรดิตถ์ 1 คน และ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก 2 คน มีการ
ประสานอยู่เวรคนกันคนละ10 เวร ท าให้สามารถท า PCI ได้ทุกวัน 

5. One Day Surgery มีหลายหัตถการ โดยท าก่อนเป็นนโยบายกระทรวง ไม่ได้เน้นเรื่องรายได้ แต่ท า
เพ่ือลดความแออัด และความสะดวกของผู้ป่วย 

6. Organ transplant ท าผลงานเก็บ cornea ได้สูงขึ้นมาก key success คือ รองผู้อ านวยการทาง
การแพทยแ์ละพยาบาล transplant nurse co-ordinater ไปร่วมงานศพ มีการกล่าวพระราชเสาวนีย์เชิดชู 

กลุ่มที่ 2  รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 
 ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดบริการ respiratory care ward(RCW) จ านวน 24 เตียง” 

ซึ่งปัญหาเดิมหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมมีผู้ป่วยที่ on respiratory จ านวนมาก การดูแลไม่ทั่วถึงมีการบริหาร
จัดการ ดังนี้           

1.การบริหารอัตราก าลัง   ขอสนับสนุนอัตราก าลังจากหน่วยงานอายุรกรรมเดิม มีการมอบหมายงาน
เป็นแบบ team nursing เวรละ 2 ทีม และจัดเวร ช:บ:ด = 8:6:6 



2. ก าหนดเกณฑ์การรับผู้ป่วย คือ  
2.1 SOS score <4 และต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ทุกราย 
2.2 ไม่รับผู้ป่วยวิกฤติ 

3. มีการท างานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพได้รับความร่วมมือจากอายุรแพทย์ดีเยี่ยม 
4. ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น Bed sore และ VAP ลดลง 
5. มีการท า CQI เพ่ือแก้ปัญหาหน้างาน ตามบริบทของหน่วยงาน 
6. เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นของบริษัทเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการใช้งานและซ่อมบ ารุง 
7. ศูนย์เครื่องมืออยู่ในหน่วยงานเดียวกันท าให้สะดวกในการน ามาใช้งานและการดูแลรักษา  มีคนงาน

ประจ า 1 คนทุกเวร โดยมีพยาบาลที่รับผิดชอบมานิเทศติดตามในเวรเช้า 
8. ลดความแออัดผู้ป่วยใน โดยการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย รพช. ได้ด ี
9. ER มีการคัดกรองผู้ป่วย fast track ด้านหน้าก่อนส่งผู้ป่วยเข้า ER เพ่ือ triage ส่วนผู้ป่วยทั่วไปส่งไป

ให้พยาบาลคัดกรองประเมิน มีการประสาน รพช. ด้วย Teleconference การจัดอัตราก าลัง 6:6:4 และต้อง
บริหารจัดการศูนย์ส่งต่อและห้องสังเกตอาการผู้ป่วยจ านวน 9 เตียง  

กลุ่มที่ 3  รองผู้อ านวยการฝ่ายการบริหาร 
การศึกษาดูงาน รพ.อุตรดิตถ์  รองบริหารได้น าเสนอ Green & Clean Hospital Plus  โดยมีจุดเด่นซึ่ง

เป็นองค์ประกอบให้การท า Green & Clean Hospital Plus  ประสบความส าเร็จ มีชุมชนที่เข้มแข็ง  
1. ในปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเรื่องชุมชนปลอดขยะ  
2. ในปี 2558 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ซึ่งน าไปสู่การบูรณาการในการ

ด าเนินการเรื่อง Green & Clean Hospital และได้มาตรฐานระดับ Green & Clean Hospital Plus มีการคัด
แยกและก าจัดขยะแต่ละประเภทอย่างมีระบบ จุดเด่นในการประหยัดพลังงานคือลดการใช้ก๊าซหุงต้มโดยการ
ปรับแรงดันและเหลื่อมเวลาในการใช้งาน ท าให้สามารถลดการใช้ก๊าซได้ 1.93 ถัง เป็นเงิน 2,128 บาทต่อวัน 
63,863 บาทต่อเดือน และ 777,008 บาทต่อปี ส่งผลให้ ร.พ.อุตรดิตถ์ ประหยัดเงนิได้เป็นจ านวนมาก 

3.มีการแก้ไขปัญหาโดยสร้างการมีส่วนร่วมให้ความส าคัญกับชุมชน และมีพันธมิตรที่ดีต่อกัน  
4. มีการจัดท าธนาคารขยะรีไซเคิล 
5. มีศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ 
6. มีการจัดท า OR Code “สแกนปุ๊บ รู้ปั๊บ” เกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทต่างๆ  
7.มีการจัดท ามุมปันน้ าใจเพ่ือญาติผู้ป่วย โดยขอรับบริจาคของใช้ส่วนตัว  เช่น สบู่ ยาสระผม              

หมวกคลุมผม ฯลฯ จากเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาที่ไปพักตามโรงแรม แล้วไม่ได้ใช้วัสดุนั้นๆ น ามาใส่ตะกร้า
ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติท่ีรายได้น้อยและมาพบแพทย์กะทันหัน ไม่ได้เตรียมของใช้ส่วนตัว ได้ใช้ 

8. ผู้อ านวยการเป็นต้นแบบที่ในการลดใช้พลังงาน โดยการปั่นจักรยานมาท างาน 
9. รพ.ผ่านเกณฑป์ระเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับดีเด่น 
10. ให้ความส าคัญในเรื่องของอาหารปลอดภัย เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้ที่อ่อนแออยู่แล้ว เมื่อมาพักรักษา

ในโรงพยาบาล นักโภชนศาสตร์ให้ความส าคัญในการท าเรื่องอาหารปลอดภัย และดัดแปลงวั สดุที่น ามาปรุง
อาหารเพ่ือให้ผู้บริโภคพึงพอใจ มีการใช้ผักที่ปลอดสารเคมี โดยมีพันธมิตรกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งปลูกผักโดยใช้
เกษตรอินทรีย์ และ ร.พ.อุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ว่างอยู่ประมาณ 7 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแปลงผักเกษตร
อินทรีย์ โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ให้น าพันธุ์ไม้ เช่น กล้วย และผักต่างๆ เมื่อได้ผลผลิตแล้ว จะน าส่งให้กับโรงครัว 
เพ่ือมาปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยต่อไป 



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนรถขณะเดินทาง มี 3 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ระบบความปลอดภัยใน ER 

1. มีการเฝ้าระวังเชิงรุกในกรณีท่ีญาติหรือผู้ป่วยเกิดความไม่พึงพอใจ 
2. จัดระบบ รปภ. หน้า ER  
3. มีการซ้อมแผนเพ่ือรับมือกับเหตุการณจ์ราจล 
4. ประชุมเครือข่ายองค์กรภายนอก เช่น สถานีต ารวจ กู้ภัย เพ่ือวางระบบการดูแลความปลอดภัย

ภายในโรงพยาบาล 
5. การสื่อสารข้อมูลผู้รับบริการที่มีการท าร้ายร่างกาย เช่น การปกปิดชื่อ สกุลของคู่กรณี 
6. พัฒนาพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน 
7. triage คุณภาพ 
8. ลดระยะเวลารอคอยโดยพัฒนาระบบ Fast tract 

ประเด็นที่ 2 การรับมือกับสื่อ เช่นการร้องเรียนผ่าน Facebook line   ทีวี  
1. การให้ข่าวสาร  

1.1 โรงพยาบาลควรก าหนดแนวทางผู้ที่มีอ านาจในการให้ข่าวสาร เช่น ควรเป็นผู้อ านวยการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 วิธีการให้ข่าว โดยข้อมูลต้องเป็นความจริง รวดเร็ว มีวิธีการให้ข่าวของปัญหา แต่ละ
ประเภท เช่น ตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ ออกเป็นแถลงการณ์ 

2. มีมาตรการเยียวยา และมีทีม RRT เพ่ือติดตามและประเมินผลการร้องเรียน 
3. การสร้างความเชื่อมั่นโดยพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน  
4. สร้างสัมพันธภาพอันดีกับสื่อ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร 
5. โรงพยาบาลควรมีผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เพ่ือโต้ตอบในกรณีท่ีมีสื่อร้องเรียนทาง FB หรือทางไลน์ 

ประเด็นที่ 3 การบริหารพัสดุ (การบริหารเจ้าหนี้) และการเรียกเก็บ (การบริหารลูกหนี้) 
1. การด าเนินจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุปี 2560  
2. การบริหารเจ้าหนี้ควรท าทะเบียนคุมเจ้าหนี้และรับรู้เจ้าหนี้เป็นปัจจุบัน และวางแผนการช าระ

หนี้ให้เป็นไปตามระยะเวลาตามก าหนด 
3. การบริหารลูกหนี้ ต้องมีการรับรู้ลูกหนี้เป็นปัจจุบัน ศูนย์เรียกเก็บต้องเรียกเก็บให้ได้ครบถ้วน 

ทันเวลา จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ และมีการยืนยันยอดลูกหนี้กับงานบัญชีเพ่ือบันทึกในรายงานบัญชีเป็นการ
ประมาณการรายได้ของโรงพยาบาลเพ่ือน าข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการในโรงพยาบาล 

4. การบริหารเจ้าหนี้และการบริหารลูกหนี้ที่ดีและเป็นปัจจุบันจะท าให้รับรู้สถานะการเงินของ
โรงพยาบาลที่เป็นจริง และ real time เป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงานทางด้านการเงินการคลัง (CFO) 

5. การซุกหนี้ คือ หนี้ที่ยังไม่น าเข้าระบบเจ้าหนี้ (ยังไม่ผ่านการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ)     
มีความผิดทางวินัย 

 

 


