
โรงพยาบาลเต่างอย 
ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง 



อ าเภอเต่างอย 

 

 

• ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร 

• ทิศใต้   ติดต่อกับอ ำเภอเขำวง และอ ำเภอดงหลวง จงัหวัดมุกดำหำร 

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

• ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ ำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร  

ผาพญาเต่างอย อ่างเก็บน  าห้วยหวด น  าตกค าน  าสร้าง 

“ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา  
ใบเสมานาตาล เชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล  

ถิ่นรวมพลเสรีไท ไหลเรอืไฟล้าน ้าพุง” 



โรงพยาบาลเต่างอย 

โรงพยำบำลขนำด                 30  เตียง 

รพ.สต.                                4  แห่ง 

อบต.                                   4  แห่ง 

โรงเรียน                             11   แห่ง  

อ ำเภอเต่ำงอย  แบง่เป็น            4  ต ำบล 

จ ำนวนหมู่บ้ำน                     32  หมู่บ้ำน 

หลังคำเรือน                    6,033  หลังคำ 

ประชำกรทั้งหมด             24,091  คน  

ประชำกร  UC                17,938  คน  

บุคลำกรสำธำรณสุข             108  คน 

*ข้อมลู ณ 31 มี.ค. 59 



โครงสร้างการบริหาร 



ข้อมูลบุคลากร 
ประเภทบคุลากร จ านวนบคุลากร 

แพทย ์ 3 
ทันตแพทย ์ 2 
เภสัชกร 2 
พยาบาลวิชาชีพ 29 
นักเทคนิคการแพทย ์ 1 
นักกายภาพบ าบัด 1 
นักโภชนาการ 1 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ 69 

รวม 108 



วิสัยทัศน ์

“เป็นโรงพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพที่มีคุณภำพ” 

พันธกิจ 
1. ให้กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค 

และคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงมีมำตรฐำน 
2. ให้กำรรักษำพยำบำล ฟื้นฟูสุขภำพ ให้ได้

มำตรฐำน 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี  



Core value 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

ค่านิยม (values): LOVE  
L  : Learning   
    : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและบริการที่ดขีึ น 
O  : Objective   
    :มีเป้าหมายในการท างานโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก 
V  : Villager    
    : ส่งเสริมให้ชาวบ้านหรอืคนในชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง 
E  : Evaluation  
    : การทบทวนและพัฒนาคณุภาพการบริการอย่างสม่ าเสมอ 



ความท้าทายขององค์กร 
ประชำกรน้อย งบประมำณน้อย  

ผู้น ำเปลี่ยนทุก 1-2 ปี 

พื้นที่อยู่ติดภูเขำ แหล่งน้ ำ เกิดโรคประจ ำถิ่น 

ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข (โรคเรื้อรัง ปัญหำวัยรุ่น ผูสู้งอำยุ วัฒนธรรมกำรบริโภค) 

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพภำยใต้ข้อจ ำกัดด้ำนทรัพยำกร 

พัฒนำทีมให้เข้มแข็ง มีคุณภำพ 

พัฒนำด้ำนป้องกันโรค กำรสร้ำงเสริมสุขภำพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

• สร้ำงผู้เชี่ยวชำญกำรดูแลโรคเรือ้รัง 
• พัฒนำด้ำนกำรดูแลรักษำ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และป้องกันโรค 



พัฒนาการของกระบวนการคุณภาพ 

เข้าสู่การ 
Re-accredit 
ส.ค.2559 



ผลของการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาลเต่างอย  



 
1.การพัฒนาด้านใหก้ารสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีมาตรฐาน 
 
 



ผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2557 

ประชุมอบรมจนท. 

ให้ควำมรู้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 

สอนออกก ำลังกำย 

สอนกำรใช้เส้นทำงลูกรกั 



ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานสขุศึกษา ปี 2558 



ผ่ำนกำรรับรองกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน  

“บริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน”  

Youth friendly health service award  

ด้วยควำมมุ่งมัน่ ต่อเน่ืองและมีคุณภำพ  

ระยะเวลำ 30 กันยำยน 2558 – 29 กันยำยน 2561 



สนับสนุนกำรออกก ำลังกำยในผู้สูงอำยุ 

-  เหรียญทอง กรีฑำผู้สูงอำยุ วิ่ง 100 เมตร ชำย รุ่นอำยุ 60-64 ปี ระดับ
จังหวัด ปี 2557 

- เหรียญทองแดง กรีฑำผู้สูงอำยุ วิ่ง 100 เมตร ชำย รุ่นอำยุ 60-64 ปี 
ระดับจังหวัด ปี 2558 

 



สนับสนุนกำรออกก ำลังกำยในผู้สูงอำยุ (ต่อ) 

-   เหรียญทองแดง กรีฑำผู้สูงอำยุ วิ่ง 4*100 เมตร หญิง รุ่นอำยุ 50-54 ปี 
กำรแข่งขันกรีฑำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย ปี 2559 

- เหรียญทองแดงกรีฑำผู้สูงอำยุ วิ่ง 100 เมตร ชำย รุ่นอำยุ 60-64 ปี กำร
แข่งขันกรีฑำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย ปี 2559 

 



สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในผู้สูงอำยุ 

นำยชำญชัย งอยผำลำ ผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่ ผ่ำนกำรประกวด “ผู้สูงอำยุ
ดีเด่น” ระดับประเทศ ปี 2558 

 

 



ผ่ำนกำรประเมินต ำบลต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ  

ระดับ “ดีเด่น” ปี 2559 



ผา่นการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดบั “ดี” ประจ าปี 2558 



  เชื่อมโยงกับเครือข่ายสุขภาพ 

• ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน คปสอ.ติดดำว ระดับ 4 ปี 2558 

• ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน คปสอ.ติดดำว ระดับ 5 ปี 2559 

• ผ่ำนกำรประเมินต ำบลต้นแบบพยำธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ ำดี ปี 2559  

 (รพ.สต.ค ำข่ำ) 

• องค์กรต้นแบบปลอดบุหรี่ ปี 2559 (รพ.สต.โพนปลำโหล) 

 

 

 



 
2.ด้านให้การรักษาพยาบาล  

ฟ้ืนฟูสุขภาพ ให้ได้มาตรฐาน 
 
 



ผา่นเกณฑคุ์ณภาพ สปสช.เขต 8 อุดรธานี “อนัดบัท่ี 1” 
ผลงานการบริการดา้นการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนั ประจ าปี 2557 



ผ่านการประเมินรับรองคลนิิก NCD คุณภาพ ปี 2558 ระดับ “ดี” 

จากส านักงานป้องกันควบคมุโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี  



รางวัล “Good Practice” ปี 2558 
ด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน  

โดยผู้ป่วยมีค่า HbA1C<7%    



ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 
การประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นวิชาการและการฝึกทกัษะการช่วยเหลือผูป่้วย

อุบติัเหตุและฉุกเฉิน (ER rally 2rd) 



ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  

ที่มีระบบบริกำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำร ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข มอบไว้  

ณ วันที่ 29 กันยำยน 2557 หมดอำยุ 28 กันยำยน 2560 

 



ผ่ำนกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย์ 
2555  

ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โดยสภำเทคนิคกำรแพทย์  

มอบไว้ ณ วันที่ 6 มิถุนำยน 2558 มีผลถึง 7 มิถุนำยน 2561 



ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย  

ที่มีระบบบริกำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำร ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรรังสี
วินิจฉัย กระทรวงสำธำรณสุข  

มอบไว้ ณ วันที่ 8 กันยำยน 2558 หมดอำยุ 7 กันยำยน 2561 

 



3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  



พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

ลักษณะเด่นขององค์กร 

1. บุคลำกรอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง 

2. มีควำมสำมัคคี 

3. มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณภำพ 

4. บริกำรผู้ป่วยดุจญำติมิตร 

5. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

 



พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

• กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 
- ทีมน ำ HRD ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรอบรม/ฟื้นฟูศักยภำพของ

บุคลำกรตำมทิศทำงขององค์กร 

• ลดอัตรำ Turn over rate 
- เป็นประโยชน์ที่ดีต่อโรงพยำบำลในด้ำนกำรท ำงำนที่ต่อเนื่อง และควำมผูกพัน

ของบุคลำกร 



พัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากร 
การเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

• กำรบริหำรแผนรำยรับไม่เป็นไปตำมแผนเงินประจ ำปีที่วำงไว้ 

• สภำพคล่องในกำรช ำระหน้ีสินหมุนเวียนขององค์กร ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
รำยรับจำกเงินกองทุนประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  



ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน 
 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Cerrent Ratio) 
 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 

อัตราส่วนรายได้รวม/ค่าใช้จ่ายรวม (I/E Ratio) คุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ 

1.81 
1.52 

2.05 

1.32 1.21 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

2555 2556 2557 2558 2559 
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ประสิทธภิาพการบริหารรายรับ (I / E  Ratio) 
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ร้อยละคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ >90 



การพัฒนาคุณภาพบัญชีของหน่วยบรกิาร 

ตวัชีว้ดั   มาตรฐาน   2556   2557   2558   2559   

ร้อยละคณุภาพบญัชีของหน่วยบริการ   > 90   69.48   83.02   92.21   99.28   

ระดบัคณุภาพท่ีได้    A   C   B   A   A   

  



พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 

กิจกรรม 5 ส  



พัฒนาระบบการก าจัดขยะ CKD ในผูป้่วยเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงที่ได้รับการฟอกไตทางหน้าท้อง ปี2559 



พัฒนาระบบการก าจัดขยะ CKD ในผู้ป่วยเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงที่ได้รับการฟอกไตทางหน้าท้อง ปี2559 



พัฒนาระบบการก าจัดขยะ CKD ในผูป้่วยเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงที่ได้รับการฟอกไตทางหน้าท้อง ปี2559 



ขอบคุณครับ 


