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โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

คํานํา
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ในฐานะหนวยงานของกรมการแพทย เพื่อพัฒนาวิชาการและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคทางระบบประสาท บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยดานโรคทางระบบประสาท จัดระบบการใหบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยโรคทางระบบประสาท ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีภารกิจในการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในรูปแบบเขตสุขภาพ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในลักษณะบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงานของโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม โดยมีคณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม รวม
พิจ ารณาดํ าเนิ นการเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒ นาโรงพยาบาลใหเป น องคกรที่มีความเปน เลิ ศดานระบบ
ประสาท
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
(พ.ศ. 2562) เปนแนวทางการดําเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตลอดทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใช
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการและวิชาการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ใหเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงสาธรณสุ ข กรมการแพทย และโรงพยาบาลประสาทเชี ย งใหม ข อขอบคุ ณ คณะทํ างานจั ดทํา แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม และผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2562) มา ณ โอกาสนี้ดวย
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
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บทสรุปผูบริหาร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
(พ.ศ. 2562) จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เพื่อ
การบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังใชเปนแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิผล และมุงสูวิสัยทัศนของ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมที่วา “โรงพยาบาลที่เปนเลิศดานวิชาการ และบริการทางระบบประสาทของ
ภาคเหนือ” โดยมี ความเชื่ อมโยงสอดคลองกับ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรช าติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุ ข
ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและยุทธศาสตร
ของกรมการแพทย การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมฉบับนี้ ไดดําเนินการจัดทํา
โดยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรจากหนวยงานภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม รวมทั้งไดให
ความสําคัญกับการนําเทคนิคและกระบวนการวางแผนกลยุทธมาประยุกตใช โดยดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน
รวมทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานภายใตการจัดบริการสุขภาพที่
รับผิดชอบตอสังคม การมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
โรงพยาบาล เพื่อใชเปนกรอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธดวย จากนั้นไดนํามากําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว และเสนอตอผูบริหารใหความเห็นชอบตามลําดับ สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2562) มีดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“โรงพยาบาลที่เปนเลิศดานวิชาการ และบริการทางระบบประสาทของภาคเหนือ”
พันธกิจ (Mission)
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการ และประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคทางระบบประสาท
2. บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยโรคทางระบบประสาทระดับตติยภูมิ
และสูงกวาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
3. จัดระบบการใหบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยโรคทางระบบประสาท
4. สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ การถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคระบบประสาท
แกเครือขายบริการสุขภาพ และประชาชน
5. การเพิ่มพูนความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะการปฏิบัติงานดานระบบประสาทแกบุคลากรทาง
การแพทย
เปาประสงค (Goal)
1. ความเขมแข็งเครือขายวิชาการและบริการทางการแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือ
2. ระบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาทแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
3. บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสนับสนุนบริการทางการแพทย
ค
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ยุทธศาสตร (Strategy)
1. พั ฒ นา ถ า ยทอดองค ความรู งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒ นาองคกรใหเปน เลิศดานบริการทาง
การแพทยโรคระบบประสาท
2. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดานโรคระบบประสาทแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
3. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหเชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย
แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
เพื่ อ ใหบ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงคแ ละเปา หมาย จึ ง วางมาตรการและกํ า หนดแนวทางการแปลงแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่
บูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง สาระสําคัญของยุทธศาสตร เพื่อแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก ใหมีความพรอม
และมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการพรอมกับมี
การจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร
4. เสริมสรางแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนานําสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
โครงการ โดยมุงที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรเปนสําคัญ และเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร พรอมทั้ง
การผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตรในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ไดแสดงภาพรวมของแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ดังแสดงในแผนภาพ

ง

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
วิสัยทัศน
โรงพยาบาลที่เปนเลิศดานวิชาการ และบริการทางระบบประสาทของภาคเหนือ

เปาประสงค
1. ความเขมแข็งเครือขายวิชาการและ
บริการทางการแพทยดานโรคระบบ
ประสาทของภาคเหนือ
ตัวชี้วัด :
1.1 จํานวนองคความรู นวัตกรรมทาง
การแพทยโรคระบบประสาท และการ
พัฒนาระบบสุขภาพของภาคเหนือ (TA,
นวัตกรรม)
1.2 จํานวนการอางอิงทางวิชาการจาก
ฐานความรูโรคระบบประสาทของ
โรงพยาบาล
1.3 จํานวนสถานบริการสุขภาพในระบบ
สาธารณสุขที่มีการทําความรวมมือดานโรค
ระบบประสาท

2. ระบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง
ทางระบบประสาทแบบครบวงจรอยางไร
รอยตอ

ตัวชี้วัด :
2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การดูแลผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาท

ยุทธศาสตร
1. พัฒนา ถายทอดองคความรู งานวิจัย
นวัตกรรม และพัฒนาองคกรใหเปนเลิศดาน
บริการทางการแพทยโรคระบบประสาท

2. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดานโรคระบบ
ประสาทแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ

พันธกิจ
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการ และประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทยดา นโรคทางระบบประสาท
2. บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟน ฟูสมรรถภาพทางการแพทยโรคทางระบบประสาทระดับตติยภูมิและสูงกวาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
3. จัดระบบการใหบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยโรคทางระบบประสาท
4. สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ การถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดา นโรคระบบประสาทแกเครือขายบริการสุขภาพ และประชาชน
5. การเพิ่มพูนความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะการปฏิบัติงานดานระบบประสาทแกบุคลากรทางการแพทย
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพ
ทางดานวิจัยของบุคลากร

โครงการ
1. โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในงานประจํา
3. โครงการฟนฟูสมรรถภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง (Neuro(R2R)
rehabilitation center)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนําเสนอผลงานวิจยั

2. แผนงานพัฒนาแหลง
เรียนรูอางอิงทางวิชาการ
แพทยโรคระบบประสาท
3. แผนงานพัฒนาเครือขาย
ดานบริการทางโรคระบบ
ประสาทที่มีคุณภาพ

1. โครงการเขารวม/จัดทํา CPG, ฐานขอมูลดานโรคระบบประสาท

4. แผนงานพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพดานโรค
ระบบประสาทแบบครบ
วงจรอยางไรรอยตอ

1. โครงการความรวมมือกับโรงพยาบาลเครือขายดานโรคระบบ
ประสาท (MOU) และการฟนฟูสมรรถภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
(Neuro-rehabilitation center)
2. โครงการพัฒนา Intermediate care model
1. โครงการศูนยการบริการโรคทางระบบประสาทที่มีประสิทธิภาพ
การบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไรรอยตอ (Stroke,
Dementia, Epilepsy, Spine)
2. โครงการพัฒนา Health literacy ของประชาชนในเขตสุขภาพที่
1 โดยใช Digital technology
3. โครงการใหความรูประชาชนเรื่องโรคทางระบบประสาท (Stroke,
Dementia, Epilepsy, Spine, Ageing)
4. Model Development : บานที่เหมาะสมในการดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง

3. โครงการพี่สอนนอง (Neurology for non-neurologist)
4. โครงการความรวมมือการดูแลผูปวยโรคทางระบบประสาท
รวมกับสถาบันประสาทวิทยาและสถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
5. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะกลาง (Intermediate
Care)
6. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยแบบตอเนื่องสูชุมชน (Long
Term Care)
7. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
8. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาท
(Stroke, Dementia, Epilepsy, Spine)

เปาประสงค
3. บุคลากรทางการแพทยมีความ
เชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท

ยุทธศาสตร
3. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหเชี่ยวชาญ
ดานโรคระบบประสาท

แผนงาน
5. แผนงานพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทยดานระบบ
ประสาท

ตัวชี้วัด :
3.1 รอยละของหลักสูตรเฉพาะทางที่
ตอบสนองตรงความตองการของเขต
สุขภาพ
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนบริการทางการแพทย

โครงการ
1. โครงการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาประสาทศัลยศาสตร
5. โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
รวมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
(Stroke nurse : Advance course)
2. โครงการฝกเพิ่มพูนทักษะดานการดูแลผูปวยโรคทางระบบ
6. โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
ประสาทสําหรับแพทยใชทุน เขตสุขภาพที่ 1 รวมกับเขตสุขภาพที่ 1 (Stroke nurse : Manager course)
3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยโรค
7. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพยาบาลผูปวยวิกฤตทางระบบ
หลอดเลือดสมอง (เขตสุขภาพที่ 1, 2, 3) รวมกับวิทยาลัยพยาบาล ประสาท
บรมราชชนนี เชียงใหม
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีดานระบบ
4. โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
ประสาท รวมกับสถาบันประสาทวิทยา
(Stroke nurse : Basic course)
9. โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการเพื่อการดูแลผูปวย
ตอเนื่องในชุมชน

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย

6. แผนงานพัฒนาระบบ
Digital
โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม
7. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม
8. แผนงานคุมครอง พัฒนา
เสริมสรางความสุขและ
สมรรถนะของบุคลากร
โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม
(HR Transformation)
9. แผนงานบูรณาการการ
ใชทรัพยากรรวมกัน

1. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
ขับเคลื่อนสู
Smart Hospital

ตัวชี้วัด :
4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปน Digital
Hospital
4.2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมผาน
เกณฑประเมิน ITA ไมต่ํากวารอยละ 80
4.3 รอยละความสุขและความผูกพันใน
องคกรของบุคลากร ในโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม ไมนอยกวารอยละ 80
4.4 รอยละของบุคลากร โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม ที่ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตาม
วิสัยทัศนของรพ เพื่อให โรงพยาบาล มี
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
4.5 จํานวนโครงการที่บริหารจัดการใช
ทรัพยากรรวมกัน ที่ดําเนินการสําเร็จ
4.6 รอยละของคาใชจายที่ลดลงของ
โครงการที่ใชทรัพยากรรวมกัน

2. พัฒนาระบบบริการออนไลนทางคลินกิ
3. พัฒนาระบบบริการออนไลนทางอิเล็กทรอนิกส

1. โครงการบูรณาการระบบธรรมาภิบาล
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
- Neuro Endovascular Center
- Neuro Rehabilitation Center
- Neuroscience Training Center

2. โครงการ Happy CM Neuro

1. โครงการ Print center

2. โครงการ Car Pool (ทางเดียวกัน ไปดวยกัน)
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บทที่ 1 ขอมูลทั่วไป และสภาพการณ
1.1 ประวัติความเปนมา
ยอนอดีตเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2508 นายแพทยเชิด โทณะวนิก อธิบดีกรมการแพทย พรอมดวย ดร.
อาร เอส แอลลิสัน ผูเชี่ยวชาญทางประสาทวิทยา จากสหราชอาณาจักร ดร. จอหน ปริชารด แพทยที่ปรึกษาทาง
กุมารประสาทวิทยา และนายแพทยบุญสม มารติน คณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลนครเชียงใหม (ปจจุบัน
คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม) ไดรวมพิจารณาจัดตั้ง “คลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม” เปนสาขา
ของโรงพยาบาลประสาทวิทยาพญาไท (โรงพยาบาลประสาทพญาไท) หลังจากนั้นจึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
คลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - พ.ศ.
2514) โดยไดรับความรวมมือสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหมไดจัดสรรที่ดินจํานวน
12 ไร เพื่อใชในการกอสรางตัวอาคารของคลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม ไดเริ่มกอสรางขึ้นโดยมี กองชาง
สุขาภิบาลกรมอนามัยเปนผูออกแบบ และบริษัทชัยสิริกอสรางเปนผูรับผิดชอบดําเนินการกอสรางตึกอํานวยการ
และผูปวยนอก บานพักแพทย บานพักพยาบาล โรงครัว โรงซักฟอก โดยใชงบประมาณในการกอสราง 2 ลานบาท
และเปดทําการรักษาเฉพาะผูปวยนอก เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2511 ตามประกาศที่ 61/2511 ลงวันที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2511 โดยนายแพทยประสพ รัตนากร แพทยผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทวิทยาพญาไทใน
ขณะนั้นเปนผูอํานวยการ และมีนายแพทยอาคม สุรสุชาติ เปนผูรักษาการหัวหนาแผนก บริเวณกอสรางคลินิก
ศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชีย งใหม แตเดิมเปนสวนรกๆ มีแตเนินดิน และหลุมบอ แลวแปลงสภาพมาเปนสถาน
บริการแพทยสําหรับบริการประชาชน คลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. ดําเนินการวิจัยทางประสาทวิทยารวมกับโรงพยาบาลประสาทพญาไทและสถาบันการแพทยอื่น
2. เพื่อบริการตรวจและรักษาโรคทางประสาทวิทยา หรือ โรคระบบประสาทแกประชาชนในภาคเหนือ
3. รับคนไขที่สงมาปรึกษาโรคทางระบบประสาท จากโรงพยาบาลตางๆ ในภาคเหนือ
4. รวมกับคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยในการใหการศึกษาอบรมแกนักศึกษาแพทยทางดานประสาท
วิทยา
5. ใหความรูเรื่องโรคของระบบประสาทแกนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
การตรวจคนไขทางประสาทวิทยา (Neurological Disorders) คลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม
รับตรวจและรักษาโรคที่มีอาการอัมพาต ปวดศีรษะ ทรงตัวไมได ชัก คือ โรคระบบประสาท (Diseases of the
Nervous System) ไดแก
1. โรคอักเสบของประสาท เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ ฝในสมอง ไขสันหลังอักเสบ ปลายประสาทอักเสบ
2. โรคเนื้องอกของสมองและไขสันหลัง
3. โรคภยันตราย เชน สมองถูกกระทบกระเทือนอันตรายตอไขสันหลังและปลายประสาท
4. โรคความพิการแตกําเนิด เชน สมองโตผิดปกติ ไขสันหลังกลวง ความพิการของกลามเนื้อ
5. โรคประสาทเหี่ยว เชน โรคเนื้อสมองเหี่ยว ไขสันหลังเหี่ยว
6. โรคเกี่ยวกับการชัก เชน ลมชัก ชักภายหลังการติดสุรา
7. โรคจากการแพพิษและขาดอาหาร เชน แมงกานีส สารเคมี ยาพิษ และกลุมปลายประสาทอักเสบ
8. โรคประสาทและกลามเนื้อ กลามเนื้อเหี่ยวลับและอักเสบ
9. โรคหลอดโลหิต เชน หลอดโลหิตสมองพิการ แตก ตีบ อุดตัน และหลอดโลหิตโปงพอง
1
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10. โรคทางระบบประสาทประเภทอื่นๆ โดยคลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม ไมรับตรวจคนไขที่มี
อาการทางจิต เชน เพอคลั่ง ไมรูสติ หลงผิด แยกตัวเอง เชื่อผิด ระแวง และอารมณพิการ
คลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม ในป พ.ศ. 2511 นายแพทยประสพ รัตนากร เปนผูอํานวยการ
และมีแพทยที่ปรึกษาอีกจํานวน 5 ทาน ไดแก นายแพทยบุญสม มารติน นายแพทยตะวัน วิริยะกุล นายแพทย
ระเบียบ ฤกษเกษม นายแพทยจิระ สีตะสุวรรณ และแพทยหญิงรังสี พรพิบูลย ซึ่งในระยะเริ่มแรกมีบุคลากร
ทั้งสิ้นจํานวน 21 คน
วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 คลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม ไดเปดรับผูปวยเปนครั้งแรก โดย
มีแพทยหญิงแสรงสรรค ไกรสรรณ เปนผูรักษาการหัวหนาแผนกและนายแพทยรณกร ปฤชาบุตร เปนแพทย
ประจํา มีจํานวนเตียง 55 เตียง
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะ
นั้นไดมาเยี่ยมชมคลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม และบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อใชในการกอสราง
อาคารผูปวยพิเศษ 1 หลัง
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2513 เวลา 15.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดคลินิกศูนยวิจัย
ประสาทวิทยาเชียงใหม
ป พ.ศ. 2514 คลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม ไดเปลี่ยนชื่อเปน “คลินิกประสาทวิทยาเชียงใหม”
ป พ.ศ. 2518 ไดเปลี่ยนชื่อคลินิกประสาทวิทยาเชียงใหม เปน “โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม” เนื่องจาก
มีการแบงสวนราชการใหมของกองสุขภาพจิต กรมการแพทย
ป พ.ศ. 2520 กรมการแพทย ไดมีคําสั่ง ใหโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปนโรงพยาบาลจิตเวชสังกัด
กองสุขภาพจิต กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีชื่อภาษาอังกฤษวา “Chiang Mai Neuropsychiatric
Hospital”
ป พ.ศ. 2523 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดแบงสวนราชการออกเปน 12 ฝาย คือ ฝายผูปวยนอก
ฝายจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน ฝายจิตเวชทั่วไป ฝายรังสีวิทยาและการตรวจพิเศษ ฝายวิชาการ ฝายการพยาบาล
ฝายทันตกรรม ฝายจิตวิทยา ฝายพยาธิวิทยา ฝายฟนฟูสมรรถภาพ ฝายประสาทวิทยา ฝายบริหารทั่วไป
ป พ.ศ. 2525 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดขยายเตียงจาก 55 เตียง เปน 100 เตียง ตอมาปรากฎวา
จํานวนผูปวยที่มาขอรับบริการตรวจรักษามีเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงไดทําการขยายตัวอาคารผูปวยนอกใหม
เปนอาคาร 3 ชั้น โดยเริ่มกอสรางตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2529 แลวเสร็จในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2530
วันที่ 20 เมษายน 2533 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดปรับปรุงการแบงสวนราชการขึ้นใหม โดยแบง
ออกเปน 4 ฝาย 6 กลุมงาน ดังนี้ ฝายบริหารทั่วไป ฝายจิตวิทยา ฝายสังคมสงเคราะห ฝายการพยาบาล กลุมงาน
ผูป ว ยนอกกลุ มงานประสาทวิ ทยา กลุ มงานฟนฟูส มรรถภาพ กลุมงานจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน กลุมงาน
ทันตกรรม กลุมงานเภสัชกรรม
ป พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบัน ไดขยายเปนโรงพยาบาลขนาด 240 เตียง
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ป พ.ศ. 2536 ไดมีการแบงสวนราชการใหมในกระทรวงสาธารณสุข โดยใหโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ปรับปรุงเปนโรงพยาบาลเฉพาะโรคทางกาย หรือโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่มีหนวยงานประสาทวิทยา และ ประสาท
ศัลยศาสตร ซึ่งเนนการบริการแกประชาชนทางดานประสาทวิทยา สังกัดกรมการแพทย และมีชื่อภาษาอังกฤษวา
“Chiang Mai Neurological Hospital” ตามหนังสือที่ สธ. 0301/2207 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2536 มี
โครงสรางการบริหารเดิม ไดแบงการดําเนินงานตามแผนงานออกเปน 11 แผนก 7 หนวย และ 2 คลินิก คือ แผนก
ผูปวยนอก แผนกผูปวยใน แผนกประสาทศัลยศาสตร แผนกประสาทรังสีวิทยา แผนกตรวจระบบประสาทดวย
ไฟฟา แผนกสรีระบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ แผนกประสาทชีวเคมี แผนกอํานวยการและธุรการ แผนกพยาบาล
แผนกเภสัชกรรม แผนกประสาทพยาธิวิทยา หนวยจิตวิทยา หนวยสังคมสงเคราะห หนวยบริการอาหาร หนวย
หองสมุด หนวยศึกษาอบรม หนวยวิจัยประสาทวิทยา หนวยเผยแพร คลินิกลมชัก คลินิกผูสูงอายุ
ปจจุบัน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีโครงสรางบริหารงาน
(แผนภาพที่ 1.1) และมีหนาที่ความรับผิดชอบตามคําสั่งกรมการแพทย ที่ 352/2555 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
ดังนี้
1) พั ฒ นาวิ ช าการและประเมิ น การใช เ ทคโนโลยี ท างการแพทย ด า นโรคทางระบบประสาทในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
2) ใหบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยดานโรคทางระบบประสาทในพื้นที่
รับผิดชอบ
3) จัดระบบการใหบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยโรคทางระบบประสาทในพื้นที่รับผิดชอบ
4) สนับสนุนภารกิจดานพัฒนาวิชาการ การถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย การเพิ่มพูน
ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
5) ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคทางระบบประสาทในลักษณะเปนเครือขายของ
สถาบันประสาทวิทยา
6) เขตพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน อุตรดิตถ
แมฮองสอน พิษณุโลก ตาก สุโขทัย พิจิตร กําแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ และนครสวรรค
1.2 ขอมูลพื้นฐานขององคกร
1) อัตรากําลัง
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม มีแพทยประจําอยูทั้งหมดรวมแลว 8 สาขา จํานวน 15 คน ซึ่งประกอบ
ไปดวย สาขาประสาทวิทยา สาขาประสาทศัลยศาสตร สาขาวิสัญญีวิทยา สาขาเวชศาสตรฟนฟู สาขาประสาทรังสี
วิทยา สาขาเวชศาสตรครอบครัว สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป และสาขาทันตแพทย และมีบุคลากรในสาขาอื่น จํานวน
328 คน ประกอบดวย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด
นักจิตวิทยาคลินิก นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟู
พยาบาลเทคนิค ดังตารางตอไปนี้
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แสดงขอมูลแพทย
สาขา
ประสาทวิทยา
ประสาทศัลยศาสตร
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตรฟนฟู
ประสาทรังสีวิทยา
เวชศาสตรครอบครัว
เวชปฏิบัติทั่วไป
ทันตแพทย
รวม
แสดงขอมูลบุคลากรสาขาอื่น
สาขา
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักเทคนิคการแพทย
นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด
นักจิตวิทยาคลินิก
นักโภชนาการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจาพนักงานเภสัชกรรม
เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟู
พยาบาลเทคนิค
รวม

Full time (คน)
Part time (ชม./สัปดาห)
3
2
2
1
1
1
3
2
15
ตารางที่ 1.1 แสดงขอมูลแพทยเฉพาะทาง
Full time (คน)
ระดับปริญญา
ต่ํากวาปริญญา
6
90
3
6
4
2
4
3
5
2
3
118
10
ตารางที่ 1.2 แสดงขอมูลบุคลากรสาขาอื่น

Part time
(ชม./สัปดาห)
-
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2) จํานวนผูปวยที่มารับบริการ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม มีจํานวนผูปวยที่มารับบริการ ทั้งจากผูปวยนอก และผูปวยใน ดังตาราง
ตอไปนี้
แสดงขอมูลผูปวยนอก (ชวงเวลา พ.ศ. 2559 - 2561)
ป พ.ศ.

จํานวนผูปวยนอก (ราย)

ผูปวยนอกเฉลี่ยรายตอวัน (ราย)

2559

46,526

163

2560

44,855

157

2561

43,033

150

ตารางที่ 1.3 แสดงขอมูลผูปวยนอก
แสดงขอมูลผูปวยใน (ชวงเวลา พ.ศ. 2559 - 2561)
ป พ.ศ.

จํานวนผูปวยใน (ราย)

อัตราครองเตียง (107 เตียง)

2559

1,347

38.04

2560

1,402

34.78

2561

1,446

33.92

ตารางที่ 1.4 แสดงขอมูลผูปวยใน
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3) โครงสรางองคกร
(1) โครงสรางการบริหารโรงพยาบาล

แผนภาพที่ 1.1 โครงสรางการบริหารงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
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1.3 ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile)
1) สภาพแวดลอมขององคกร
- บริการหลัก (main service) : พัฒนาวิชาการและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคระบบ
ประสาท และใหบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยดานโรคระบบประสาท
- คานิยม (values) : MOPH DMS
Mastery : เปนนายตนเอง หมั่นฝกตนเองใหมีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกตอง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสํานึกรับผิดชอบคุณธรรม และจริยธรรม
Originality : เรงสรางสิ่งใหม สรางสรรคนวัตกรรม/สิ่งใหมๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอผูรับบริการสุขภาพ
People Centered : ใสใจประชาชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน เพื่อประโยชนอันดีแก
ประชาชน โดยใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พึ่งได”
Humility : ถอมตนออนนอม มีสัมมาคารวะ มีน้ําใจ ใหอภัย รับฟงความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม
Determination For The Nation : พรอมนําระดับชาติ กําหนดทิศทางการแพทยที่สมคุณคาของ
ประเทศ
Moving Together : สามารถไปดวยกัน พัฒนาเพื่อยกระดับการแพทยของประเทศใหมีความเสมอภาค
Specialist : มุงมั่นสูความเปนเลิศ รูลึก รูจริง เปนเลิศดานการแพทยเฉพาะทาง
2) ความสามารถเฉพาะขององคกร (Core competency)
โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญใน 5 กลุมโรคทางระบบประสาท คือ Stroke, Spinal disorders, Neurodegenerative diseases (Dementia, Parkinson disease, Alzheimer disease), Epilepsy และ Brain
Surgery และไดดําเนินการพัฒนาระบบบริการมุงสรางความเชี่ยวชาญ 2 ดาน คือ
1) การบริการดานระบบประสาทในระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super Tertiary)
2) การสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพหนวยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3 เพื่อการดูแลผูปวย
ดานโรคระบบประสาท
3) สิ่งแวดลอมดานกายภาพที่สําคัญ
โรงพยาบาลมีพื้นที่จํานวน 12 ไร สภาพเปนพื้นที่ราบ มีตนไมรมรื่น ตั้งอยูบริเวณตัวเมืองเชียงใหม การ
สัญจรสะดวกสบาย ดานหนาติดถนนสายหลักและชุมชน มีรั้วกั้นเขตพื้นที่โรงพยาบาลโดยรอบ
4) อาคารสถานที่ที่สําคัญ
อาคารผูปวยนอก เปนอาคาร 3 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 อาคาร สรางติดตอกัน ชั้นที่ 1 มีงานเวช
ระเบียนและสถิติ ฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห งานการพยาบาลผูปวยนอก งาน
การเงิ น ผู ป ว ยนอก กลุ ม งานเภสั ช กรรม กลุ ม งานประสาทรั ง สี วิ ท ยา งานการพยาบาลผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ฝ า ย
ประชาสัมพันธและการตลาด ชั้นที่ 2 มีฝายการเงินและบัญชี ฝายทรัพยากรบุคล ฝายแผนงานและประเมินผล
งานจิตวิทยา งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อ กลุมงานประสาทวิทยา กลุมงานประสาทศัลยศาสตร หองพัก
แพทย หองประชุม ชั้นที่ 3 เปนอาคารอํานวยการ มีกลุมภารกิจดานอํานวยการ กลุมภารกิจดานวิชาการและ
การแพทย กลุ ม ภารกิ จ ด า นการพยาบาล ฝ า ยบริ ห ารทั่ว ไป และห องประชุ ม ชั้ น ที่ 4 มีก ลุ ม งานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ งานคอมพิวเตอร กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย งานหองสมุด งานเวชนิทัศน กลุม
งานยุทธศาสตรการแพทยและสนับสนุนบริการ และกลุมงานพัฒนาคุณภาพ ชั้นที่ 5 มีหองประชุม และงานจัด
เลี้ยง
อาคารผูปวยใน เปนอาคาร 8 ชั้น 1 อาคาร ประกอบดวยกลุมงานทันตกรรม กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู
กลุมงานพยาธิวิทยา หองผาตัด หอผูปวยวิกฤต หอผูปวยสามัญ และหอผูปวยพิเศษ
อาคารหนวยจายกลาง เปนอาคาร 2 ชั้น
อาคารคลังพัสดุ เปนอาคาร 2 ชั้น
อาคารโภชนวิทยา เปนอาคาร 2 ชั้น
อาคารหัตถบําบัด เปนอาคาร 2 ชั้น
อาคารซอมบํารุง เปนอาคาร 1 ชั้น
5) เทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญ
โรงพยาบาลมีเทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญเพื่อใหบริการแกผูปวย ดังนี้
เทคโลยีทางการแพทย
เครื่องมือ/อุปกรณที่สําคัญ
การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
การตรวจวินิจฉัย
กลองจุลศัลยกรรมประสาท
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
เครื่องตรวจคลื่นสมอง (Monitor ECG พรอม EEG)
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
เครื่องวัดคลื่นสมองตอเนื่อง (continued
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
encephalography (CEEG))
เครื่องบันทึกภาพอาการชักรวมกับการตรวจคลื่นสมอง สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
(VIDEO-EEG-MONITORING)
เครื่องอานและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยเปนระบบ สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
ดิจิตอลพรอมระบบจัดเก็บและสงขอมูลภาพทางการ
แพทย (CR and PACS) พรอมระบบวินิจฉัยภาพ
เอกซเรยดิจิตอล (Diagnostic Workstation)
การรักษา
เครื่องเลเซอรที่ใชในการผาตัดทางกลอง
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
ชุดเครื่องมือผาตัดสมอง Micro Neurosurgery
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
เครื่องติดตามการทํางานของระบบประสาทขณะทํา สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
ผาตัด (Intraoperative monitoring)
ชุดถางขยายกลามเนื้อขณะผาตัดกระดูกสันหลังสวน สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
คอ (Cervical Retractor)
เตียงผาตัดทางดานประสาทศัลยกรรมเฉพาะกระดูก สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
สันหลัง (Spinal operating table)
เครื่องมือผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ ตัดและกรอกระดูก สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
ชนิดความเร็วสูง
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เทคโลยีทางการแพทย

การชวยฟนคืนชีพ

เครื่องมือ/อุปกรณที่สําคัญ
เครื่องชวยใสทอชวยหายใจระบบวีดีทัศน (VDO
Laryngoscope)
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน
พรอมระบบหยาเครื่องอัตโนมัติ (ASV) และระบบชวย
หายใจทางหนากาก (NIV) (Ventilator Volume)
เครื่องควบคุมการใหยาระงับปวดโดยผูปวยสามารถ
ควบคุมการใหยาดวยตนเองทางหลอดเลือดดํา (PCA)
เครื่องเฝาติดตามการทํางานของหัวใจชนิดขางเตียง
(ECG Monitor)
ยูนิตทําฟนพรอมชุดกลองถายในชองปากและชุด
อุปกรณคอมพิวเตอรบันทึกขอมูล (Dental Unit)
เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจแบบ Biphasic พรอมภาพ
ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ (Defibrilator)

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง
สอบเทียบโดยบริษัท ปละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 1.5 เครื่องมือ/อุปกรณที่สําคัญทางการแพทย
6) กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาลใหบุคลากรปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย โดยมีระเบียบหรือกฎเกณฑ ขอตกลงรวมกันกําหนด
ความสัมพันธ หนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบขอบังคับ และนโยบาย ทําใหการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรทุก
ระดับมีความสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
1.4 ความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการ มีผลการสํารวจในกลุมเปาหมายตางๆ ดังนี้
- ผูปวยใน ตองการใหแพทยรับฟงปญหา เต็มใจใหคําปรึกษา ไมตําหนิคนไข ไมแสดงอาการรําคาญ ไม
วางตัวเปนเทพเจา เพิ่มบุคลากรทางการแพทยในบางแผนกไมเพียงพอ เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกของญาติและ
ผูปวยใหเพียงพอ และปรับปรุงใหใหม ตองการใหพยาบาลใหยาประจําตัวโรคอื่นของผูปวยที่ญาติฝากไว
- ผูปวยนอก ตองการใหแพทยรับฟงปญหา เต็มใจใหคําปรึกษา ไมตําหนิคนไข ไมแสดงอาการรําคาญ ไม
วางตัวเปนเทพเจา ปรับปรุงที่จอดรถ ลดระยะเวลาการรอคอย พัฒนาระบบงานขอมูลใหมีความทันสมัยและ
สะดวกรวดเร็ ว มากขึ้ น เพิ่ ม ความใส ใ จกั บ ผู รั บ บริ ก าร ควรมี ขั้ น ตอนในการให บ ริ ก ารให ชั ด เจน ต อ งการให
โรงพยาบาลจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ ควรมีหองน้ํา 2-3 ที่ แยกหองน้ําผูปวยที่ใชรถเข็น ควรบอกขอมูลในการรับ
บริการใหชัดเจนสําหรับผูที่มารับบริการครั้งแรก เพิ่มที่นั่งรอตรวจ ควรแนะนําอัตราคาบริการเบื้องตนและคา
รักษาพยาบาล
- ญาติ และผูดูแล ตองการมีสวนรวมวางแผนจําหนาย ตองการความรู ความเขาใจในตัวผูปวย และ
ทักษะในการดูแลหลังการจําหนาย ผูปวยควรไดรับการเยี่ยมบาน/ดูแลตอเนื่องหลังการจําหนาย
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- แกนนําชุมชน ใหโรงพยาบาลติดตามอาการผูปวยอยางตอเนื่อง มีการใหความรูเรื่องการดูแลผูปวย
ระหวางแกนนํา และบุคลากรของโรงพยาบาล
- ระบบเครือขายสาธารณสุ ข ใหสงตอขอมูล ผูปว ยเพื่อติดตามผู ปวยอยางตอเนื่อง มีการเผยแพร
สนับสนุนขอมูลวิชาการ การจัดอบรมใหความรูดานโรคทางระบบประสาทอยางตอเนื่อง ตองการใหมีการอบรม
ความรูหรือการศึกษาดูงาน มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานตอเนื่อง ดังแสดงในตารางเครือขายสาธารณสุขของ
โรงพยาบาล
- ผูสงมอบ และคูความรวมมือ สรางความพึงพอใจและความผูกพันแกลูกคาโดยผานการนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- การฝกอบรมหรือเปนสถาบันสมทบในการฝกอบรม
โรงพยาบาลเปนสถานที่ฝกอบรมภาคทฤษฎี/ปฏิบัติแพทยประจําบาน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา ฝกเพิ่มพูนทักษะดานการดูแลผูปวยหลอดเลือดสมองสําหรับแพทยใชทุน การพยาบาลดานระบบประสาทแก
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัย และนักศึกษาสาขาอื่นๆ อบรมพัฒนาเครือขาย
ดานระบบประสาท
- โครงสรางเครือขายบริการ :

แผนภาพที่ 1.2 โครงสรางเครือขายบริการ
1.5 ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และประชากร
ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากร ของจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือ มีการเติบโตและ
ศักยภาพในการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และจากการที่เชียงใหม
เปนศูนยกลางความเจริญของภูมิภาค ทําใหมีประชากรแฝงอพยพมาอาศัย
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บทที่ 2 ความจําเปน และความทาทายในการพัฒนาโรงพยาบาลดวยแผนยุทธศาสตร
2.1 การแขงขัน และความสําเร็จที่สําคัญขององคกร
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิดานระบบประสาท ในสังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข เปดใหบริการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2511 เปนโรงพยาบาลขนาด 240 เตียง มีจํานวน
เตียงใหบริการ 107 เตียง ปจจุบันเปนเครือขายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือด
สมอง มีบุคลากรเฉพาะทางดานระบบประสาท มีคูความรวมมือที่เสริมความแข็งแกรง คือ สถาบันประสาทวิทยา
โดยมีปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (Key success factor) ดังนี้
1) ไดรับมอบนโยบายจากกรมการแพทยที่ตอบสนองตอกระทรวงสาธารณสุขที่ชัดเจน และสอดคลองจาก
ตนสังกัดกรมการแพทย และนโยบาย Service plan
2) ผูนําสูงสุด และ ทีมผูบริหารมีความมุงมั่น มีการวิเคราะห ประเมินระดับความสําเร็จในการบริหาร
องคกรอยางตอเนื่อง
3) มีการทํางานเปนทีมที่เขมแข็ง (Teamwork and Team building)
4) ภารกิจสอดคลองกับแนวโนมปญหาสุขภาพของประเทศ คือ Aging society ปญหา NCD และโรคที่
เปนผลสืบเนื่อง
5) เทคโนโลยีทางดาน IT สามารถนํามาพัฒนาและชวยในเรื่องการบริหารจัดการไดงาย
6) บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ
7) เครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทย และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการบริการทางระบบประสาทโดยไดรับ
การสนับสนุนงบลงทุนจากกรมการแพทยโดยตรงในดานครุภัณฑเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการตามภารกิจ
การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร :
1) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปและปฏิรูปประเทศไทยดานสาธารณสุข
2) ประเทศไทย 4.0
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ป 2560 - 2565
5) นโยบายและยุทธศาสตรของกรมการแพทย
6) การจัดสรรงบประมาณตามเขตสุขภาพ
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ :
1) โครงการสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ THIP ของสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค ก าร
มหาชน) ในป 2556 - ปจจุบัน
2) ผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ตาม Service plan
3) เครือขายวิชาชีพตางๆ เชน ราชวิทยาลัยตางๆ สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแหงประเทศไทย สมาคม
ประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแหงประเทศ
ไทย สมาคมรังสีแพทย เปนตน
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2.2 บริบทเชิงกลยุทธ (ที่มีผลตอความยั่งยืนขององคกร)
สถิติผูปวยของโรงพยาบาล ป 2561 พบปญหาสําคัญ 5 อันดับแรก ดังนี้
ผูปวยนอก
รอยละ
ผูปวยใน
1) Cerebrovascular disease
1) Cerebrovascular disease
31.10
(Ischemic/Hemorrhage)
(Ischemic/Hemorrhage)
2) Spine Disorder
24.96
2) Epilepsy
3) Parkinson's disease
18.60
3) Spine Disorder
4) Dementia
13.03
4) Brain
5) Epilepsy
12.31
5) Dementia

รอยละ
62.42
14.72
11.51
7.24
4.11

2.3 ปญหาสุขภาพที่เปนโอกาสพัฒนา
1) ปญหาสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่ ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง โรคของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง
2) ปญหาสุขภาพที่เปนโอกาสพัฒนา ไดแก โรคสมองเสื่อม (Dementia) โรคลมชัก (Epilepsy)
3) โรคที่มีขอจํากัดในการใหบริการ/ตองสงตอ ไดแก ผูปวยโรคระบบประสาทที่มีโรครวม เชน โรคหัวใจ
โรคไต โรคที่มีพยาธิสภาพที่ปอด โรคตา โรคมะเร็ง หรือมี Multiple Fracture และ Trauma
4) ปญหาสุขภาพจากการเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging society) และ ผูพิการ
2.4 ความทาทายเชิงกลยุทธ และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมภายนอก
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ :
ความทาทาย
ประเด็น
- นโยบาย Service plan ในการขับเคลื่อนบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ
ภายนอก
(เกี่ ย วกั บ ความต อ งการหรื อ ความคาดหวั ง สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียหรือการ - นโยบายกรมการแพทย ให ห น ว ยงานในสั ง กั ด กรมการแพทย
เปลี่ยน แปลงบริการ เทคโนโลยี รวมถึงดาน รับ ผิ ดชอบในการการยกระดั บ มาตรฐานความรู ดา นระบบประสาท
การเงิน สังคม และอื่นๆ)
รวมกับ สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมมีพื้นที่
รับผิดชอบ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีระบบบริหารจัดการ ประเมิน
กํากับ เพื่อใหผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการภาครัฐไดอยางเทาเทียม
(Coverage)
- ผูปวยกลุมเบิกได จายตรง สามารถเขารับการรักษาในสถานบริการ
เอกชนและสามารถเบิกจายไดตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
- การเปดการคาเสรีอาเซียน
- การสรางทีมใหมีการไปพรอมกันในทุกมิติ และมีความสุขโดยมุงหวัง
ภายใน
(เกี่ย วกับ ความสามารถของหน ว ยงานหรื อ ในผลสัมฤทธิ์ (RBM)
- ปญหาเรื่องการสื่อสาร การรับรูยังไมทั่วถึง
ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ)
- การพัฒนาระบบบริการ และระบบการบริหารจัดการเพื่อการแขงขัน
12

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2562)

ความทาทาย

ประเด็น
และเทียบเคียงกับสถานพยาบาลอื่นๆ ที่สามารถใหบริการดานโรค
ระบบประสาท เชน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาล
นครพิงค โรงพยาบาลเชียงใหมราม

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ :
1) เป น โรงพยาบาลที่มีบ ทบาทและภารกิจ ที่ชัดเจนเปนโรงพยาบาลระดับ ตติย ภูมิ เฉพาะทางระบบ
ประสาททั้งดานประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร
2) งบประมาณไดรับจากกรมการแพทยโดยตรง
3) นโยบายที่ไดรับมอบหมายจากกรมการแพทย มอบหมายมาชัดเจน
4) มีการรับรู และการยอมรับของพื้นที่ที่เปนที่ยอมรับ
5) มีบุคลากรเฉพาะทาง ที่มีความรูความสามารถระดับวิทยากรเขต/ประเทศ
6) มีบุคลากรเปนคณะกรรมการรวมในการจัดทํา CPG ดานระบบบประสาทและมีการตีพิมพเปนแนวทาง
ระดับประเทศ
7) มีบุคลากรเปนคณะกรรมการในองคกรวิชาการ ราชวิทยาลัย เปนตน
8) มีคูความรวมมือสถาบันประสาทวิทยาที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนโรคทางระบบประสาทของประเทศ
9) มีคูความรวมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะกับสถาบันวิชาการ
ยุทธศาสตรขององคกร :
ภารกิ จ ของโรงพยาบาลประสาทเชีย งใหม และ 5 Agenda สําคัญ นํา มากําหนดเปน ยุทธศาสตรของ
โรงพยาบาลเนนความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมการแพทย โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ไดกําหนดยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา ถายทอดองคความรู งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาองคกรใหเปนเลิศดานบริการ
ทางการแพทยโรคระบบประสาท
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดานโรคระบบประสาทแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหเชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย
เปาประสงค :
เปาประสงคที่ 1 ความเขมแข็งเครือขายวิชาการและบริการทางการแพทยดานโรคระบบประสาทของ
ภาคเหนือ
เปาประสงคที่ 2 ระบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาทแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
เปาประสงคที่ 3 บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท
เปาประสงคที่ 4 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสนับสนุนบริการทางการแพทย

13

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2562)

2.5 ระบบการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
ระบบการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม มีการพัฒนาคุณภาพตอเนื่อง ดังนี้
ตั้งแต ป พ.ศ.
ระบบคุณภาพ
ผลการดําเนินการ
นําระบบ 5ส มาเปนเครื่องมือพื้นฐานในการ มีกิจกรรมและการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2541
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล
2550 - ปจจุบัน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ PMQA
ผานเกณฑที่กรมการแพทยกําหนดทุกป
2543
เริ่มเขาสูกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาล ผานการรับรองคุณภาพ
(HA)
2547
บันไดขั้นที่ 1
2549
ส.ค. 2553

2554

บันไดขั้นที่ 2
Pre - survey และ ICV 2 ครั้ง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) รับรองโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ไดปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการ
สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราช
สมบัติครบ 60 ป (Accreditation) ระยะเวลา
การรับรอง 10 สิงหาคม 2553 – 9 สิงหาคม
2555
ผานการ surveillance survey

ก.พ. 2556

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) รับรองโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ไดปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการ
สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราช
สมบัติครบ 60 ป (Re-accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง 22 กุมภาพันธ 2556 –
21 กุมภาพันธ 2559

พ.ค. 2558

เขาสูกระบวนการ surveillance survey

ม.ค. 2559

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) รับรองโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ไดปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการ
สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราช
14
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ตั้งแต ป พ.ศ.

ระบบคุณภาพ

23 ส.ค. 2561
2557
ก.ย. 2558

พ.ย. 2559

20 ม.ค. 2560

ก.ค. 2561

ขอรับการประเมินคุณภาพศูนยโรคหลอด
เลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke
Center Certify : SSCC)
ไดรับการประเมินคุณภาพศูนยโรคหลอด
เลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke
Center Certification : SSCC)

ขอรับการประเมินคุณภาพการดูแลรักษาโรค
หลอดเลือดสมองระดับศูนยโรคหลอดเลือด
สมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke
Center)
ไดรับการประเมินตามเกณฑคุณภาพการดูแล
รักษาโรคหลอดเลือดสมองระดับศูนยโรค
หลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified
Primary Stroke Center)

ไดรับการประเมินคุณภาพศูนยโรคหลอด
เลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke
Center Certification : SSCC) ครั้งที่ 2

ผลการดําเนินการ
สมบัติครบ 60 ป (Re-accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง 23 กุมภาพันธ 2559 –
22 กุมภาพันธ 2562
เขาสูกระบวนการ surveillance survey และ
ผานการ surveillance survey

ผานการรับรองคุณภาพศูนยโรคหลอดเลือด
สมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
(Standard Stroke Center Certification :
SSCC) ระดับ 5 ดาว จากสถาบันประสาทวิทยา
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาการรับรอง
10 กันยายน 2558 – 10 กันยายน 2561

ไดรับกิตติกรรมประกาศการรับรองตามเกณฑ
คุณภาพการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ระดับศูนยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
(Certified Primary Stroke Center) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) รวมกับสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง
ไทย ระยะเวลาการรับรอง 6 มีนาคม 2560 –
5 มีนาคม 2563
ผานการรับรองคุณภาพศูนยโรคหลอดเลือด
สมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
(Standard Stroke Center Certification :
SSCC) ระดับ 5 ดาว จากสถาบันประสาทวิทยา
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาการรับรอง
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ตั้งแต ป พ.ศ.

ระบบคุณภาพ

ผลการดําเนินการ
26 กรกฎาคม 2561 – 25 กรกฎาคม 2564

กระบวนการประเมินผล :
การประเมินผลจากภายนอก :
1) การประเมินระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคกร
2) การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบติราชการประจําป
3) การประเมินผลตามนโยบายการกํากับองคกรที่ดี
การประเมินผลจากภายใน :
1) มีการกํ า หนดตัว ชี้ วัดที่ สํา คั ญระดับโรงพยาบาล และมีการติดตามการบรรลุเปาหมายตามตัว ชี้วัด
2) กําหนดการ Internal survey และประเมินประสิทธิภาพระบบงานสําคัญ
3) Lead team Quality walk round
กระบวนการเรียนรูระดับองคกร :
องคกรไดกําหนดใหหนวยงานนํา 3P 3C - PDSA และการดําเนิน 12 กิจกรรมทบทวนเปนพื้นฐานของ
การทํางานระดับหนวยงานยอยๆ ตลอดจนเชื่อมโยงดวย Concept : next process is customer กําหนดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของผูรับผลงานในมาปรับปรุงกระบวนงาน โดยนํามาเชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดวยระบบ PMS และ IDP
แนวทางและวิ ธี การปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพของ - HA
สวนราชการ
- PMQA
- RM (COSO)
- 5 ส.
- คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
- การประเมินสมรรถนะบุคลากร
- การสํารวจความพึงพอใจของ stakeholder
- การปรับปรุงขอเสนอแนะจากขอรองเรียน
แนวทางในการเรียนรูขององคกร
- การสื่อสารผานทาง Intranet
- การสื่อสารภายใน COPs
- KM (Knowledge Management)
- การนํ า เสนอผลงานในมหกรรมคุ ณ ภาพทั้ ง ในและนอก
โรงพยาบาล
- ทํากิจกรรมทบทวนคุณภาพเปนวิถีชีวิตปกติประจํา
- การทบทวนเวชระเบียน
- เรียนรูดวยการตามรอยคุณภาพทางคลินิก
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2.6 กระบวนการสรางนวตกรรมโรงพยาบาลมีการสรางนวตกรรมตามระบบคุณภาพ ดังนี้
1) ที มสหวิชาชี พในการดูแลผู ปวย มีการวิเ คราะหสถานการณ/ปญหาการบริการ กําหนดนโยบาย
เปาหมาย และรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท แลวนํามาพัฒนาระบบบริการ โดยการดูแลของทีมสหวิชาชีพ ซึ่งไดมี
การสรางนวตกรรมดังนี้
- กําหนดระบบการดูแลแบบครบวงจร ทีมสหวิชาชีพไดมีการพัฒนานวตกรรมในการบริการดังนี้ การ
ดูแลดวยระบบ Case Management Clinical Pathway CPG CNPG Discharge Planning คูมือการวางแผนจํา
หนาย คูมือการดูแลผูปวย KM CQI และงานวิจัย เปนตน และตอยอดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2) กลุมงาน/ฝาย/หนวยงานตางๆ มีการสรางนวตกรรมจากกระบวนการปฏิบัติงาน/กระบวนการให
บริการตามประเด็นที่เปนปญหา เปนความเสี่ยง หรือประเด็นของโอกาสการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบคูมือแนว
ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ KM CQI QA Tracer Trigger System round report และงานวิจัย โดยโรงพยาบาลสนับสนุน
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เชน มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล และการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
เปนตน
2.7 ผลงานเดน และความภาคภูมิใจขององคกร
1) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) รับรองโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ได
ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป (Reaccreditation) ระยะเวลาการรับรอง 23 กุมภาพันธ 2559 – 22 กุมภาพันธ 2562
2) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดรับกิตติกรรมประกาศการรับรองตามเกณฑคุณภาพการดูแลรักษา
โรคหลอดเลือดสมองระดับศูนยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke Center) จาก สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) รวมกับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ระยะเวลาการรับรอง
6 มีนาคม 2560 – 5 มีนาคม 2563
3) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ผานการรับรองคุณภาพศูนยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข (Standard Stroke Center Certification : SSCC) ระดับ 5 ดาว จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการรับรอง 26 กรกฎาคม 2561 – 25 กรกฎาคม 2564
4) เปนโรงพยาบาลเฉพาะทางดานระบบประสาท และเปนเครือขายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง มีบุคลากรเฉพาะทางดานระบบประสาท รับผิดชอบในการการยกระดั บ
มาตรฐานความรูดานระบบประสาทในภาคเหนือ โดยมีระบบบริหารจัดการ ประเมิน กํากับ เพื่อใหผูรับบริการ
สามารถเขาถึงบริการภาครัฐไดอยางเทาเทียม (coverage)
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ผลงานนวตกรรม/CQI :
1. นวัตกรรมเกลียวนอยคอยพยุง
2. รถเข็นมหัศจรรย
3. เครื่อง suction 2 in 1
4. เครื่องเปาลมมหัศจรรย
5. หมวกนอยคอยพยุง
6. แหวนวิเศษ (The Miracle Ring)
7. ที่ดักเก็บเสมหะจากกระบอกฉีดยา
8. ตะขอ D.I.Y for lean
9. นวัตกรรมหมุนปรับขยับองศา
10. สองหนวยรวมชวยเรื่องแผลอยาง WIN-WIN
11. Stock OR by IT
12. พัสดุรวมใจกับ IT
13. เวชระเบียนฟนฟูมุงสูความสมบูรณ
14. กระชับ ฉับไว ใช e-Forms
15. โปรแกรมการบริหารอัตรากําลังทางการพยาบาล
16. ฝกกลืนตามเวลาหมดปญหาการสําลัก
17. ประสิทธิภาพการประคบเย็นกอนและหลังฉีด Botulinum toxin เพื่อลดความเจ็บปวดในผูปวย
Hemifacial spasm โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
18. การลดภาวะทุพโภชนาการในผูปวยโรคสมองเสื่อมที่ไดรับยากลุม Cholinesterase inhibitors
19. การเพิ่มระดับซีรั่มอัลบูมินในผูปวยโรคระบบประสาทที่ไดรับอาหารทางสายใหอาหารดวยการเตรียม
อาหารจากไขขาวผง
20. การประเมินความรูความเขาใจของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหมตอการคัดกรองผูปวยดวยระบบ ESI
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย :
ป พ.ศ. ลําดับ
ผลงาน
2558
1 ประสิทธิผลการใชโปรแกรมการดูแลตามระยะเปลี่ยนผานผูปวยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองใน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมตอความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและคุณภาพชีวิต
2 การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงแนวกระดูกสันหลัง (sagittal alignment) หลังการผาตัด
ผูปวยที่มีการใสโลหะดามกระดูกสันหลังบริเวณสวนเอวหรือกนกบ (lumbrosacralpedicular
screw) ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
3 การเปรียบเทียบผลตางของการเจือจางยา Fosfomycin sodium ตอการเกิด Phlebitis ใน
ผูปวยระบบประสาท
4 ปญหาการใชยาที่บานของผูปวยโรคทางระบบประสาท
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ป พ.ศ. ลําดับ
ผลงาน
5 ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด แผลกดทั บ ในผู ป ว ยระบบประสาทที่ ม าจากบ า นที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
2559
1 ความลาชาในการเขารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม
2 เปรียบเทียบการระงับปวดหลังผาตัดของยา Parecoxib ระหวางการใหกอนผาตัดและการให
เมื่อสิ้นสุดการผาตัดในผูปวยที่เขารับการผาตัดใหญทางกระดูกสันหลัง
3 ประสิทธิผลของการใชคูมือกายภาพบําบัดในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม
4 เปรียบเทียบการใสทอชวยหายใจดวย Video laryngoscope กับ Direct larynogoscope
โดยมี ก ารจั บ ยึ ด ศี ร ษะและกระดู ก ต น คอด ว ยมื อ ให อ ยู ใ นแนวตรง (Manual in-line
stabilization) ในผูปวยที่เขารับการผาตัดกระดูกสันหลัง
5 ตนทุนประสิทธิผลของการผาตัดกระดูกตนคอดานหนาในผูปวยแขนขาออนแรงจากการกดทับ
ไขสันหลังสวนคอดวยการใช Expandable Corpectomy Device เปรียบเทียบกับการผาตัด
กระดูกตนคอดานหลัง
2560
1 ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมในการรักษาโรคสมองเสื่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม
2 การพัฒนาสูตรอาหารทางสายยางที่เหมาะสมสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม
3 ความสัมพันธของคะแนนการวางแผนการทําการเคลื่อนไหว (Praxis) กับความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
4 การมี ส ว นร ว มในการเขี ย นรายงานอุ บั ติก ารณ ค วามเสี่ ย งบุ ค ลากร โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม
5 ประสิทธิภาพการใชถุงพลาสติกปราศจากเชื้อแบบใหมรองศีรษะผูปวยขณะทําการผาตัดเปด
กะโหลกศีรษะเปรียบเทียบกับถุงพลาสติกปราศจากเชื้อแบบเกา
6 อุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนทางวิสัญญี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
7 การศึกษาความชุกของอาการทางประสาทจิตเวชที่พบในผูปวยสมองเสื่อมของโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม
8 การศึกษาความชุกของภาวะโรคสมองเสื่อมหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในภาคเหนือ
9 ประสิ ท ธิ ภ าพการรั กษาผูป ว ยอาการปวดหลั งร า วลงขาโดยวิ ธี ฉีด ยาบริ เ วณรากประสาท
เปรียบเทียบกับฉีดยาบริเวณชองกระดูกสันหลัง
10 เปรียบเทียบการระงับปวดหลังผาตัดของยา Parecoxib ระหวางการใหกอนผาตัดและการให
เมื่อสิ้นสุดการผาตัดในผูปวยที่เขารับการผาตัดใหญทางกระดูกสันหลัง
2561
1 ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมในการรักษาโรคสมองเสื่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม
2 การพัฒนาสูตรอาหารทางสายยางที่เหมาะสมสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม
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ป พ.ศ. ลําดับ
ผลงาน
3 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบในการประเมินผลและรักษาจากการใหสารละลายชนิด
hyperosmolar เพื่อรักษาภาวะสมองบวมระหวางผาตัดผูปวยที่มีภาวะเลือดออกในกะโหลก
ศีรษะ
4 ความต องการแนวทางนิเทศทางการพยาบาลของพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม
5 ประสิทธิผลการใชแบบติดตามปญหาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการในแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
6 คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคพารกินสันและผูดูแล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
7 พฤติกรรมการบริโภคสมุนไพรและการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาในผูสูงอายุโรคหลอดเลือด
สมอง
8 การศึกษา Population Attributable Fraction ของปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการสูญเสียปสุข
ภาวะสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศไทย (DALY ป 2557)
9 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองสําหรับผูปวยโรคทางระบบประสาทและผูดูแลผูปวp
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
10 การศึกษาการคงสภาพปราศจากเชื้อเครื่องมืออุปกรณผาตัดที่จัดเก็บในหองผาตัด โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม
11 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ป ว ยโรคระบบประสาทก อ นเข า รั บ การผา ตั ด โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม
12 ผลการดูแลตามระยะเปลี่ยนผานผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
2.8 การพัฒนาการดําเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมตามนโยบาย
ภายใตบริบทของการปฏิรูปประเทศไทยตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปดาน
สาธารณสุข ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ป 2560 - 2565 และการปฏิรูประบบของ
กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมไดมีการเตรียมการทั้งในเชิงโครงสราง
บทบาท ภารกิจ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน เพื่อใหเปน “โรงพยาบาลที่เปนเลิศดานวิชาการ และ
บริการทางระบบประสาทของภาคเหนือ” โดยการสนับสนุน รวมมือ ชวยเหลือ เพื่อสรางศักยภาพและรับสงตอ
ระดั บ ตติ ย ภู มิห รื อสู งกว า สํ า หรั บ หน ว ยบริ ก ารภาครัฐ และเอกชนเพื่อการเข าถึงบริการที่ครอบคลุม และได
มาตรฐาน รวมมือกับหนวยงานของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในภารกิจของโรงพยาบาลอยางเหมาะสมเพื่อให
เกิดผลลัพธท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน ยกระดับความเปนเลิศทางการแพทยดานระบบประสาทของ
ภาคเหนือ
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บทที่ 3 แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
3.1 จุดยืนการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมในชวงป พ.ศ. 2561 - 2564
การพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมในชวงป พ.ศ. 2561 - 2564 มีจุดยืนการพัฒนา 8 ประเด็น ดังนี้
1) พัฒนาระบบการดําเนินการระดับเขตบริการสุขภาพ และบูรณาการความรวมมือดานบริการ วิชาการ
ใหครอบคลุมทั้ง 3 เขตสุขภาพตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2) พัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่น
และไววางใจตอการเขารับบริการ และสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3) พัฒนาโรงพยาบาลใหเปนศูนยความเปนเลิศระดับตติยภูมิและสูงกวาดานวิชาการและบริการทางโรค
ระบบประสาท
4) สรางความรวมมือและความสัมพันธกับเครือขายและพันธมิตรระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ
สถาบันประสาทวิทยา เพื่อการแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนรวมกัน
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสรางขวัญกําลังใจสนับสนุนใหบุคลากรมีการ
พัฒนาศักยภาพ องคความรู และผลิตผลงานวิชาการดานระบบประสาท
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีการกระจายอํานาจ เกิดความเหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบาล มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน ทันสมัย โปรงใส กํากับติดตามและตรวจสอบได
7) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สําคัญรองรับการใหบริการโรคระบบประสาท
8) สนับสนุนการพัฒนาและสรางสรรควิชาการ งานวิจัย องคความรู การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
ที่สามารถเผยแพรและนําไปใชใหเกิดประโยชน เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3.2 การประเมินศักยภาพและสภาพแวดลอมขององคกรตอการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดมีการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันขององคกร โดยนําเครื่องมือทางการ
บริหาร SWOT Analysis มาใชเพื่อคนหาศักยภาพในการบริหารจัดการดานการดําเนินงานดวยการวิเคราะหหาจุด
แข็ง จุ ดออน โอกาสในการพั ฒนา และอุ ปสรรค โดยมองวาการวิเคราะหหาจุดแข็งหรือจุดเดนภายในองคกร
(Strength) จะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดออนหรือขอดอย (Weakness) ภายใน
องคกรที่ ทําใหการดํ า เนิ น งานไมบ รรลุ ผ ลสัมฤทธิ์ ในขณะเดีย วกัน วิ เคราะหห าโอกาสหรือปจ จั ย สงเสริมจาก
ภายนอก (Opportunity) ที่ทําใหการดําเนินงานภายในโรงพยาบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝาระวังอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทาํ ใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ผลการวิเคราะหองคกรมีดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 เปนโรงพยาบาลเฉพาะทางดานโรคระบบประสาทแหงเดียวในภาคเหนือ
S2 โรงพยาบาลเปดดําเนินมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 50 ป
S3 มีเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย
S4 โครงสรางการบริหารชัดเจน มีการวางแผนและมีการทบทวนปรับแผนทุกป
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S5 บุคลากรมีสมรรถนะเฉพาะทาง มีความรูความเชี่ยวชาญ และมีความมุงมั่นในการทํางาน
S6 แพทย พยาบาลวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานระบบประสาท
S7 มีผูเชี่ยวชาญที่จะแขงขันการใหบริการดานอื่น เชน การใหบริการดานเวชศาสตรฟนฟู
S8 มีอัตรากําลังเพียงพอ
S9 องคกรมีขนาดเล็ก ประสานงานภายในองคกรไดงาย
S10 สถานที่สะอาด นาอยู
S11 เจาหนาที่ผูใหบริการมีบริการที่ดี พูดจาไพเราะ
S12 โรงพยาบาลผานการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Re-accreditation)
จุดออน (Weakness)
W1 มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารบอย
W2 ภาวะผูนําองคกร
W3 ทีมบริหารโรงพยาบาลมีหลายบทบาท ทั้งบริหาร บริการ ทําใหไมสามารถพัฒนาระบบงานไดทันตอเวลา
W4 ระบบการบริหารจัดการภายในยังมีขอบกพรองอยูบางสวน
W5 องคกรยังขาดความเปนเอกภาพ
W6 ขาดการประชาสัมพันธองคกร/ขาดการสื่อสาร
W7 การสื่อสารในองคกรนอยลง
W8 การทํางานไมเปนทีม ตางคนตางทํา ขาดการประสานงานและบูรณาการ
W9 คนรุนเกาปรับแนวคิดยาก มีความสามารถสูงจนไมสามารถยอมรับแนวคิดที่แตกตางออกไป
W10 วัฒนธรรมองคกร ความแตกตางของแตละ Generation
W11 ความผูกพันของบุคลากรตอองคกรนอยลง
W12 การใหบริการรักษาเฉพาะทาง/โรครวมมีขอจํากัด ทําใหผูปวยที่มีโรครวมระบบอื่นๆ ไมสามารถรักษารวมได
จึงทําใหมีจํานวนผูเขารับบริการนอย
W13 การตอบสนองการดําเนินงานลาชา เชน การซอมบํารุง ฯลฯ
W14 หนวยงานที่ไมใชภารกิจหลัก ขาดการสนับสนุนดานครุภัณฑ
W15 เทคโนโลยีที่รองรับการพัฒนาไมมีประสิทธิภาพ
W16 ขาดการเก็บขอมูลเปนระบบ
W17 ไมมีศูนยขอมูลบริการที่โรงพยาบาล
W18 อาคารสถานที่ไมทันสมัย โครงสรางอาคารเสื่อมโทรม สถานที่จอดรถไมเพียงพอ
W19 หนวยงานไมไดรับการสนับสนุนอัตรากําลังที่เหมาะสมเมื่อมีเจาหนาที่ลาออก/เกษียณ
W20 บุคลากรไมไดรับการสนับสนุนในการเขาประชุมวิชาการตามวิชาชีพอยางเพียงพอ
W21 บุคลากรที่มีสมรรถนะเฉพาะทางดานระบบประสาท ไมถึงรอยละ 80
W22 แพทยเฉพาะทางเกษียณ/ลาออก ทําใหมีแพทยเฉพาะทางไมเพียงพอ
W23 โรงพยาบาลไมมีแพทยเฉพาะทางดานอื่นๆ
W24 บุคลากรดานการแพทยไมสนับสนุนงานของโรงพยาบาลเพื่อมุงสูการพัฒนาที่แทจริง
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W25 โรงพยาบาลเปนพี่เลี้ยงดาน Stroke Fast Track ยังไมครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ยังอยูในขั้นเริ่มตน ความ
เปนไปไดนาจะทําใหเหมือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผาน Application)
โอกาส (Opportunity)
O1 นโยบายกรมการแพทยที่สนับสนุนในหลายๆ ดานเอื้อตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง
O2 วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจที่ชัดเจนที่รับมอบจากกรมการแพทย
O3 นโยบายเขตสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อยางชัดเจน
O4 นโยบายดานการสรางสรรคและผลิตผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับระดับชาติและสากล
O5 นโยบาย Thailand 4.0
O6 ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ
O7 ไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง เชน แนวทางปฏิบัติ
O8 สถาบันประสาทวิทยาเปนที่ปรึกษาใหกับโรงพยาบาล
O9 ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยูในเมือง เดินทางสะดวกทําใหงายตอการเขาถึง
O10 การกําหนดพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน
O11 ประชาชนยอมรับในชื่อเสียง
O12 ความกาวหนาและทันสมัยของเทคโนโลยี
O13 สังคมผูสูงอายุ/การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
O14 ผูปวยโรคทางระบบประสาทในพื้นที่ภาคเหนือมีจํานวนเพิ่มขึ้น
อุปสรรค (Threat)
T1 การแขงขันในระบบบริการสุขภาพสูงมาก
T2 คูแขงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการดูแลผูปวยทุกระบบ มีการใหบริการดานระบบประสาทได
เหมือนกัน
T3 ภาคเอกชนเปดใหบริการหลายแหง เพิ่มศักยภาพ ทําใหเราสูญเสียบุคลากร/ผูรับบริการที่มีความสามารถใน
การจายเงิน
T4 โรงพยาบาลในพื้นที่มีการยกระดับการใหบริการที่มีคุณภาพสามารถใหการรักษาโรคได
T5 การใหบริการดาน UCEP ทําใหผูปวยใชบริการโรงพยาบาลเอกชนงายขึ้น
T6 โรงพยาบาลเอกชนบางแหงมีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาผูปวย
T7 ผูรับบริการมีความคาดหวังสูง
T8 ผูปวยที่มี Co-morbit ตองสงตอโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา
T9 พรบ.ตางๆ ที่สงผลกระทบตอความคลองตัวในการดําเนินงานของโรงพยาบาล เฃน พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ
T10 ขอพิพาทการใชพื้นที่ของ โรงพยาบาล กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
T11 ประชาชนยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใหบริการ
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3.3 วิสัยทัศน (Vision)
โรงพยาบาลที่เปนเลิศดานวิชาการ และบริการทางระบบประสาทของภาคเหนือ
3.4 พันธกิจ (Mission)
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการ และประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคทางระบบประสาท
2. บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยโรคทางระบบประสาทระดับตติยภูมิ
และสูงกวาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
3. จัดระบบการใหบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยโรคทางระบบประสาท
4. สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ การถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคระบบประสาท
แกเครือขายบริการสุขภาพ และประชาชน
5. การเพิ่มพูน ความรู ความเชี่ย วชาญ และทักษะการปฏิบัติงานดานระบบประสาทแกบุคลากรทาง
การแพทย
3.5 เปาประสงค (Goal)
เปาประสงค
1. ความเขมแข็งเครือขาย
วิชาการและบริการทาง
การแพทยดานโรคระบบประสาท
ของภาคเหนือ
2. ระบบการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคเรื้อรังทางระบบประสาท
แบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
3. บุคลากรทางการแพทยมีความ
เชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท
4. ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุน
บริการทางการแพทย

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนองคความรู นวัตกรรมทางการแพทยโรคระบบประสาท และการ
พัฒนาระบบสุขภาพของภาคเหนือ (TA, นวัตกรรม)
1.2 จํานวนการอางอิงทางวิชาการจากฐานความรูโรคระบบประสาทของ
โรงพยาบาล
1.3 จํานวนสถานบริการสุขภาพในระบบสาธารณสุขที่มีการทําความรวมมือ
ดานโรคระบบประสาท
2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบ
ประสาท
3.1 รอยละของหลักสูตรเฉพาะทางที่ตอบสนองตรงความตองการของเขต
สุขภาพ
4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปน Digital
Hospital
4.2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมผานเกณฑประเมิน ITA ไมต่ํากวารอยละ 80
4.3 รอยละความสุขและความผูกพันในองคกรของบุคลากร ในโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม ไมนอยกวารอยละ 80
4.4 รอยละของบุคลากร โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ที่ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตามวิสัยทัศนของรพ เพื่อให โรงพยาบาล มี
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
4.5 จํานวนโครงการที่บริหารจัดการใชทรัพยากรรวมกัน ที่ดําเนินการสําเร็จ
4.6 รอยละของคาใชจายที่ลดลงของโครงการที่ใชทรัพยากรรวมกัน
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3.6 ยุทธศาสตร (Strategy)
เปาประสงค
1. ความเขมแข็งเครือขายวิชาการและบริการทาง
การแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือ
2. ระบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบ
ประสาทแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
3. บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญดานโรค
ระบบประสาท
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
บริการทางการแพทย

ยุทธศาสตร
1. พัฒนา ถายทอดองคความรู งานวิจัย นวัตกรรม และ
พัฒ นาองค ก รให เป น เลิ ศ ดา นบริ การทางการแพทยโ รค
ระบบประสาท
2. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดานโรคระบบประสาท
แบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการแพทย ใ ห เ ชี่ ย วชาญด า นโรค
ระบบประสาท
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
สนับสนุนระบบบริการทางการแพทย
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติโดยจัดทําแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย 9 แผนงาน 33 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 3 แผนงาน 8 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 1 แผนงาน 8 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 1 แผนงาน 9 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 4 แผนงาน 8 โครงการ
รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้

26

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2562)

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
เปาประสงคที่ 1 ความเขมแข็งเครือขายวิชาการและบริการทางการแพทยดานโรคระบบประสาทของภาคเหนือ
ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนองคความรู นวัตกรรมทางการแพทยโรคระบบประสาท และการพัฒนาระบบสุขภาพของภาคเหนือ (TA, นวัตกรรม)
ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนการอางอิงทางวิชาการจากฐานความรูโรคระบบประสาทของโรงพยาบาล
ตัวชี้วัด 1.3 จํานวนสถานบริการสุขภาพในระบบสาธารณสุขที่มีการทําความรวมมือดานโรคระบบประสาท
ยุทธศาสตร
แผนงาน
โครงการ
1. พัฒนา ถายทอดองคความรู
1. พัฒนาศักยภาพทางดานวิจัยของ
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในงานประจํา (R2R)
งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา
บุคลากร
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนําเสนอผลงานวิจัย
องคกรใหเปนเลิศดานบริการทาง
3. โครงการฟนฟูสมรรถภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง (Neuro-rehabilitation center)
การแพทยโรคระบบประสาท
2. พัฒนาแหลงเรียนรูอางอิงทาง
1. โครงการเขารวม/จัดทํา CPG, ฐานขอมูลดานโรคระบบประสาท
วิชาการแพทยโรคระบบประสาท
3. พัฒนาเครือขายดานบริการทางโรค 1. โครงการความรวมมือกับโรงพยาบาลเครือขายดานโรคระบบประสาท (MOU) และ
การฟนฟูสมรรถภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง (Neuro-rehabilitation center)
ระบบประสาทที่มีคุณภาพ
2. โครงการพัฒนา Intermediate care model
3. โครงการพี่สอนนอง (Neurology for non-neurologist)
4. โครงการความรวมมือการดูแลผูปวยโรคทางระบบประสาทรวมกับสถาบันประสาท
วิทยาและสถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
เปาประสงคที่ 2 ระบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาทแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาท
ยุทธศาสตร
แผนงาน
โครงการ
2. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 4. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดานโรค 1. โครงการศูนยการบริการโรคทางระบบประสาทที่มีประสิทธิภาพ การบริการดวย
ดานโรคระบบประสาทแบบครบ
ระบบประสาทแบบครบวงจรอยางไร
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไรรอยตอ (Stroke, Dementia, Epilepsy, Spine)
วงจรอยางไรรอยตอ
รอยตอ
2. โครงการพัฒนา Health literacy ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 โดยใช Digital
technology
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เปาประสงคที่ 2 ระบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาทแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาท
ยุทธศาสตร
แผนงาน
โครงการ
3. โครงการใหความรูประชาชนเรื่องโรคทางระบบประสาท (Stroke, Dementia,
Epilepsy, Spine, Ageing)
4. Model Development : บานที่เหมาะสมในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
5. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care)
6. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยแบบตอเนื่องสูชุมชน (Long Term Care)
7. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
8. โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบประสาท (Stroke, Dementia,
Epilepsy, Spine)
เปาประสงคที่ 3 บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท
ตัวชี้วัด 3.1 รอยละของหลักสูตรเฉพาะทางที่ตอบสนองตรงความตองการของเขตสุขภาพ
ยุทธศาสตร
แผนงาน
โครงการ
3. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยให 5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยดาน
1. โครงการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาประสาทศัลยศาสตร รวมกับโรงพยาบาล
เชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท
ระบบประสาท
พระมงกุฎเกลา
2. โครงการฝกเพิ่มพูนทักษะดานการดูแลผูปวยโรคทางระบบประสาทสําหรับแพทยใช
ทุน เขตสุขภาพที่ 1 รวมกับเขตสุขภาพที่ 1
3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (เขต
สุขภาพที่ 1, 2, 3) รวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
4. โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke nurse : Basic course)
5. โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke nurse : Advance course)
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เปาประสงคที่ 3 บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญดานโรคระบบประสาท
ตัวชี้วัด 3.1 รอยละของหลักสูตรเฉพาะทางที่ตอบสนองตรงความตองการของเขตสุขภาพ
ยุทธศาสตร
แผนงาน
โครงการ
6. โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke nurse : Manager course)
7. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพยาบาลผูปวยวิกฤตทางระบบประสาท
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีดานระบบประสาท รวมกับสถาบัน
ประสาทวิทยา
9. โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการเพื่อการดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชน
เปาประสงคที่ 4 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสนับสนุนบริการทางการแพทย
ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปน Digital Hospital
ตัวชี้วัด 4.2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ผานเกณฑประเมิน ITA ไมต่ํากวารอยละ 80
ตัวชี้วัด 4.3 รอยละความสุขและความผูกพันในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไมนอยกวารอยละ 80
ตัวชี้วัด 4.4 รอยละของบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตามวิสัยทัศนเพื่อใหโรงพยาบาลมีความพรอมตอ
การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด 4.5 จํานวนโครงการที่บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกันที่ดําเนินการสําเร็จ
ตัวชี้วัด 4.6 รอยละของคาใชจายที่ลดลงของโครงการที่ใชทรัพยากรรวมกัน
ยุทธศาสตร
แผนงาน
โครงการ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี 6. พัฒนาระบบ Digital
1. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินการคลังขับเคลื่อนสู
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
Smart Hospital
บริการทางการแพทย
2. พัฒนาระบบบริการออนไลนทางคลินิก
3. พัฒนาระบบบริการออนไลนทางอิเล็กทรอนิกส
7. สรางความเขมแข็งของโรงพยาบาล 1. โครงการบูรณาการระบบธรรมาภิบาล
ประสาทเชียงใหม
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เปาประสงคที่ 4 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสนับสนุนบริการทางการแพทย
ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปน Digital Hospital
ตัวชี้วัด 4.2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ผานเกณฑประเมิน ITA ไมต่ํากวารอยละ 80
ตัวชี้วัด 4.3 รอยละความสุขและความผูกพันในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไมนอยกวารอยละ 80
ตัวชี้วัด 4.4 รอยละของบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตามวิสัยทัศนเพื่อใหโรงพยาบาลมีความพรอมตอ
การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด 4.5 จํานวนโครงการที่บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกันที่ดําเนินการสําเร็จ
ตัวชี้วัด 4.6 รอยละของคาใชจายที่ลดลงของโครงการที่ใชทรัพยากรรวมกัน
ยุทธศาสตร
แผนงาน
โครงการ
8. คุมครอง พัฒนา เสริมสรางความสุข 1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
และสมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาล - Neuro Endovascular Center
ประสาทเชียงใหม
- Neuro Rehabilitation Center
(HR Transformation)
- Neuroscience Training Center
2. โครงการ Happy CM Neuro
9. บูรณาการการใชทรัพยากรรวมกัน
1. โครงการ Print center
2. โครงการ Car Pool (ทางเดียวกัน ไปดวยกัน)
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บทที่ 5 ระบบการติดตามประเมินผล
การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2562 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการ
แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทําแผนงานและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ
ขอมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางดําเนินการ ดังนี้
5.1 วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจรวมกันของบุคลากรในองคกรที่เกี่ยวของในเรื่องแนวคิดเชิงสราง
สรรค เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร และสาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาตอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงานและบุคคล
2. เพื่อปรับกระบวนการและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลใหสามารถสนับสนุนการแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีการติดตามแผนอยางเปนระบบโดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเปนเครื่องมือ และสะทอนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA
5.2 เปาหมาย
1. หนวยงานที่เกี่ยวของและภาคสวนภายนอกที่เกี่ยวของในเครือขายสุขภาพ มีความรู ความเขาใจในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของโรงพยาบาล และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงานโครงการ
ขององคกรที่เกี่ยวของในทุกระดับใหสอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด
3. สามารถบริหารจัดการใหตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมภายใต
แนวคิด 1 ป : เปนรูปธรรม, 3 ป : เปลี่ยนแปลง, 5 ป : พัฒนา, 10 ป : ยั่งยืน
5.3 แนวทางดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทางการแปลงแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่บูรณาการ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง สาระสําคัญของยุทธศาสตร เพื่อแปลงแผนไปสู
การปฏิบัติใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก ใหมีความพรอมและมีสวนรวม
ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดย
1) สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการ
จัดประชุมสรางความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตรการพัฒนาใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
ใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
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2) จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร และการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหส อดคลองกับ แนวทางของแผนงานและโครงการในแตล ะยุทธศาสตร โดยเนน ผลลั พธของการ
ดําเนินงานเปนหลัก
3) สงเสริมใหกลุมภารกิจ กลุมงาน ฝาย หนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว
4) การประชาสัมพันธยุทธศาสตรผานสื่อภายในองคกร และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรอยางตอ
เนื่อง
2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการพรอมกับมีการ
จัดลําดับความสําคัญเพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ
1) สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ และประสานงาน
ระหวางหนว ยงานที่ เกี่ ย วของทั้ งภายในโรงพยาบาล ภาครั ฐ/เอกชน และชุ มชนที่เกี่ย วของกับภารกิจและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2) กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหชัดเจน และกระบวนการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน
3) การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ไดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการวาสามารถ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาได
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ใหสอด
คลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร โดย
1) ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ใหเปนไปในทางเดียวกัน และเชื่อมโยงกัน เพื่อ
นํามาเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคนอยางเปนระบบ
2) สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัด
และระบบประเมินผลงานที่เนนผลลัพธของงานเปนหลัก
3) นําผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนา
4) พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการกําหนดตัวชี้วัด
5) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา สามารถ
เชื่อมโยงเปนเครือขาย เพื่อใชประโยชนรวมกันในทุกระดับ
6) กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนา ทุกๆ ไตร
มาส และวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพื่อนําสูการตัดสินใจของผูบริหาร (การประชุมของผู
บริหาร)
4. เสริมสรางแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนานําสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโครงการ
โดยมุงที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรเปนสําคัญ และเชื่อมโยงโครงการกับแผนของเขตสุขภาพ พรอมทั้งการ
ผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตรในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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