ทิศทางการนาองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพรก
ประจาปี 2552-2555
วิสัยทัศน์
เป็นเลิศด้านบริการพยาบาล

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
2. เสริมสร้างองค์กรพยาบาลให้เป็นองค์กรที่มีความสุข ยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
3. มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่การมีสุขภาพดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลมีความสามารถให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศเน้นการใช้ความรูเ้ ป็นฐานในการตัดสินใจ
เสริมสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรพยาบาล
ร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพและทุกภาคส่วนในการจัดระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง

ปรัชญา
สุขภาพสมบูรณ์ดี สร้างชีวีเปี่ยมสุข

ค่านิยม
1. ทิศทางนาเป็นฐาน 2. บริการดุจญาติมิตร 3. จิตตื่นตัว ใฝ่รู้
4. เชิดชูคุณธรรม
5. นาพัฒนาเป็นทีม

ประกาศนโยบายองค์กรพยาบาล ประจาปี 2555
1. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับประโยชน์และรับผิดชอบ
2. ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) ระดับดี- ดีมาก
3. บุคลากร มีสมรรถนะที่เหมาะสม ตามเกณฑ์ กพร. และวิชาชีพพยาบาลเฉพาะหน่วยงาน ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตลอด 24 ชั่วโมง
4. บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุข มีส่วนร่วมในการสร้างขวัญ กาลังใจ และสร้างสุข ในองค์กร เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความผาสุข โดย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่น้อยกว่า 80 %
5. มีพฤติกรรมบริการที่ดี ประทับใจตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกหน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 85 %
6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทุกหน่วยงานมีการประเมิน ทบทวนและสรุปผลการดาเนินงานครอบคลุม ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนา
ในความเสี่ยงสาคัญ ทุกเดือน ร่วมกับการใช้ความรู้ที่ทันสมัยและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Based
Practice: EBP) ด้วยกระบวนการ CQI นาสู่นวัตกรรม โดยจัดให้เจ้าหน้าที่มีการสรุปผลงานเชิงนวัตกรรมหรือ CQI อย่างน้อย คนละ 1 เรื่องต่อปีๆ ละ
2 ครั้ง
7. ส่งเสริมการพัฒนางานประจาด้วยงานวิจัย Routine to Research : R2R โดยองค์กรพยาบาลมีการสรุปผลงาน เช่น Mini R2R อย่างน้อยปีละ 1เรื่อง
8. ทุกหน่วยงานดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการลดต้นทุนในหน่วยงาน โดยมีแนวทางและผลการดาเนินงานเพื่อลดต้นทุนในการ
บริการสาคัญอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
9. ส่งเสริมประสานการช่วยเหลือแก่ชุมชน โดยร่วมจัดทาแผนพัฒนาด้านสุขภาพกับชุมชนและ ประสานงานเพื่อการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
สรุปนโยบายจากการวางแผนยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านบริหารการพยาบาลจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มการพยาบาล ประจาปี 2552-2555

แผนปฏิบัติการ (Action plan) ตามยุทธศาสตร์องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพรก ปีงบประมาณ 2555
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลมีความสามารถให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้อัตรากาลังบุคลากรด้านการพยาบาลเพียงพอ
2. เพื่อให้บุคลากรด้านการพยาบาลมีสมรรถนะเหมาะสม
3. เพื่อให้บุคลากรด้านการพยาบาลมีความสุข
เป้าหมาย
1. อัตรากาลังบุคลากรด้านการพยาบาลเพียงพอกับภาระงานตลอด 24 ชั่วโมง
4. บุคลากรด้านการพยาบาลมีสมรรถนะเหมาะสมกับงาน ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. บุคลากรด้านการพยาบาลมีความสุขในการทางาน
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้เหมาะสมกับงาน และเพียงพอ
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (Target)
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ปี 2554
ปี 2555
ต.ค.

1. 1. จัดทาแผนสรรหา
อัตรากาลังให้เพียงพอ
ต่อการทางานอย่างมี
ความสุข อย่างมีส่วน
ร่วม

1. สารวจอัตรากาลังด้าน
การพยาบาลและวิเคราะห์
ความต้องการอัตรากาลัง
2. สนับสนุนทุนการศึกษา
ด้วยเงินบริจาค 3 คน

ผลิตภาพทางการ 90พยาบาล (Nursing 110%
productivity)

2. 2. ทบทวนมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและ
สมรรถนะที่เหมาะสม
ของบุคลากรทางการ
พยาบาลทุกรายและ
พัฒนาบุคลากรให้ได้
ตามสมรรถนะทีก่ าหนด

-ประเมินสมรรถนะตาม
ตาแหน่งงานปีละ 2 ครั้ง
พร้อมวางแผนพัฒนาตาม
ผลการประเมินที่ยงั ไม่ได้
ตามความคาดหวัง

100%
-ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะของ กพ.
1 แผน/
-แผนพัฒนา
ปี
บุคลากร

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หัวหน้างาน

หัวหน้า
พยาบาล
หัวหน้า
พยาบาลและ
หัวหน้างาน

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการให้บุคลากรมีกาลังใจ สร้างแรงจูงใจ มีความสุข เห็นคุณค่าการทางาน
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย (Target)
ตัวชี้วัด
เกณฑ์

ระยะเวลา
ปี 2554
ต.ค.

3. สร้างบรรยากาศเชิง 1. โครงการ “บ่มเพาะต้นกล้า
บวก ด้วยสุนทรีย
ขยายเครือข่ายชุมชนแห่ง
สนทนา
ปัญญา ที่นาธรรม)
และธรรมาภิบาล
2. เวทีสุนทรียสนเทนา “เมล็ด
พันธุ์แห่งความสุข ของทุกคน”

- ผลการประเมิน
กิจกรรม ที่นา
ธรรม
-ความพึงพอใจใน
งานของบุคลากร
-ผลการประเมิน
จริยธรรมคุณธรรมของ
พยาบาล

> 90 %

พ.ย.

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2555

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เงินบริจาค

พชรวรัตถ์

> 80 %

พชรวรัตถ์

ปีละ 2
ครั้ง

พชรวรัตถ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. พัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศเน้นการใช้ความรู้เป็นฐานในการตัดสินใจ

2.1. เพื่อให้ผู้รบั บริการพึงพอใจในบริการพยาบาล
2.2 เพื่อบริการด้านการพยาบาลมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ประเมินQA ตามนโยบายระดับสูงกาหนด
2.3 เพื่อให้องค์กรพยาบาลใช้ความรู้ที่ทันสมัยและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล (EBP:Evidence Based
Practice)
2.4 เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การนาไปใช้
เป้าหมาย
2.1. ผู้รบั บริการพึงพอใจในบริการพยาบาลตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2 ภาพรวมของการประเมินมาตรฐานบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 ขึ้นไป
2.3. มีการใช้ EBP –Mini R2R-CQIมาพัฒนางานประจาอย่างต่อเนื่อง
2.4 มีนวัตกรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์การบริการพยาบาลที่ดีต่อผู้ใช้บริการ
แผนงาน
โครงการ/
เป้าหมาย (Target)
ระยะเวลา
งบ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ประมาณ
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ปี 2554
ปี 2555
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ต.ค.

1. พัฒนาภาพลักษณ์ของ
บริการพยาบาล

1. กิจกรรม 3 S-3 D
2. ส่งเสริมการปฏิบัตงิ าน
ตามมาตรฐานบริการ
พยาบาล (QA)

- การบริการ
พยาบาลผ่าน
มาตรฐาน 3 S
-ผลการประเมิน
QA ของบริการ
พยาบาล
2. กระตุ้นให้เกิดการ
-ความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจของ ของผู้รับบริการ
ประชาชนและผู้รับบริการ
ทุกหน่วยบริการ รวมถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ตาม
เกณฑ์
กระทรวง
ระดับ
3-4

หัวหน้า
พยาบาล/ คุณ
ผาสุขและ
คณะกรรมการ
พยาบาล

85 %

คณะกรรมการ
พยาบาล

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศทุกหน่วยงาน
แผนงาน
โครงการ/
เป้าหมาย (Target)
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 2554
ต.ค.

ยกระดับมาตรฐานบริการ
พยาบาลที่เป็นเลิศในทุก
หน่วยงานขององค์กร
พยาบาล

1. ประเมินตนเองด้านการ
พัฒนาคุณภาพ (service
profile)
2. กระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
การทบทวน 12 ข้อทบทวน
2. พัฒนาให้ได้รับการ
รับรองคุณภาพจาก สรพ.
ในส่วนขององค์กรพยาบาล

-การสรุปประเมิน
ตนเองของ
หน่วยงาน
-สรุปผลการ
ทบทวน
-ผลการเยี่ยม
สารวจของ สรพ.

โครงการ
1 เตรียมความพร้อมรับ
มีการดาเนินการ
อุบัติเหตุอุบัติภัย-ฉุกเฉินหมู่ และสรุปผลงาน
(EMS) 2555
โครงการ
2. เจ้าหน้าที่สานสายใยรักสู่
ครอบครัว
3. การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ด้วยสื่อสร้างสรรค์ (IPD)
4. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย
วาระสุดท้าย

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลา
ปี 2555
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ทุกงาน

หัวหน้างาน

ทุกงาน
ผ่าน
อย่าง
น้อย
เกณฑ์
ขั้น 2
ทุก
โครงการ

หัวหน้างาน
หัวหน้างาน

5,000บาท คุณผาสุข

2,100บาท คุณ
ธัญญรัตน์
คุณ
กาญจน์วรรณ
-

คุณกาญจน์วรรณ
ณภัคมน

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย (Target)
ตัวชี้วัด
เกณฑ์

ปี 2554
ต.ค.

ยกระดับมาตรฐานบริการ
พยาบาลที่เป็นเลิศในทุก
หน่วยงานขององค์กร
พยาบาล

ระยะเวลา
ปี 2555

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-โครงการพัฒนาการบริการ
พยาบาลช่วยชีวติ ขั้นสูง
- โครงการพัฒนาระบบงาน
IC
-โครงการซ้อมรับอัคคีภัย
-พัฒนาแนวทางการดูแล
โรคฉุกเฉินสาคัญ (MIStroke)

2,050

คุณอภินันต์

5,000

คุณพชรวรัตถ์
คุณผาสุข

3,000

-คุณผาสุข /คุณ
กาญจน์วรรณ

กลยุทธ์ 2.3 กาหนดรูปแบบการ กากับ ประเมินติดตาม คุณภาพบริการทุกหน่วยงาน
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย (Target)
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 2554
ต.ค.

พัฒนารูปแบบการตรวจสอบ 1. ประเมินติดตามผล (นิเทศ
ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล คุณภาพการพยาบาลด้วยการ
อย่างต่อเนื่อง
นิเทศ ( Grand Round) ก่อน
ประชุมกรรมการ สรุปข้อมูล
ทุก 1 เดือน
2. ควบคุมกากับงานนอก
เวลาราชการด้วยเวร
Supervisor (สุ่มสารวจ)

-ผลสรุปการประเมิน
นิเทศงาน

ทุก 1
เดือน

ผลสรุปการนิเทศของ ทุก 6
เวร Sup. และสรุป
เดือน
การพัฒนางานจาก
การนิเทศงาน

พ.ย.

ระยะเวลา
ปี 2555
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หัวหน้าพยาบาล/
พชรวรัตถ์

คณะกรรมการ
พยาบาล /
พชรวรัตถ์

กลยุทธ์ 2.4 สร้างระบบการเรียนรู้ –จัดการความรู้
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย (Target)
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 2554
ต.ค.

-ส่งเสริมกิจกรรม Story
telling , CQI และกิจกรรม
การพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัย

-โครงการมหกรรมธนาคาร
ความดีเวทีสร้างสุขของทุกคน
ด้วยการสรุปผล นวัตกรรม,
CQI (โครงการระดับ รพ.)
- บูรณาการโครงการ”บ่มเพาะ
ต้นกล้า ขยายเครือข่ายชุมชน
แห่งปัญญาที่ นาธรรม เพื่อ
บรรยากาศแห่งความสุขใน
การเรียนรู้ และฟังอย่างตัง้ ใจ

- สรุปผลงาน CQIนวัตกรรม- EBP
(Evidence based
Practice) ที่นา
วิชาการมาใช้พัฒนา
งาน หรือ Mini R2R

5 เรื่อง/
ปี หรือ
หน่วย
งานละ
1 เรื่อง

- วิชาการสัมพันธ์ประจาเดือน -สรุปวิชาการ-ความรู้ 80%
อันสอดคล้องกับบริบทที่
ในทีป่ ระชุม
จาเป็นต่อการพัฒนาเร่งด่วน ประจาเดือน
เจ้าหน้าที่
- พัฒนาบุคลากรทางการ
- การเข้าร่วมเวที “นา
พยาบาลด้าน EQ และ
ธรรมบ้านแพรก” ใน
จริยธรรมโดยบูรณาการกับ
วาระต่างๆ
โครงการ ”บ่มเพาะต้นกล้าฯ”

พ.ย.

ระยะเวลา
ปี 2555
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7,700
บาท

คุณพชรวรัตถ์

คุณพชรวรัตถ์

หัวหน้าพยาบาล
/หัวหน้างาน

คุณพชรวรัตถ์ และ
คณะกรรมการ
พยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
แผนงาน

3. เสริมสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรพยาบาล
เพื่อองค์กรพยาบาลยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
องค์กรพยาบาลบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.1 พัฒนาองค์กรพยาบาลเป็นองค์กรธรรมาภิบาลเสริมสร้างการบูรณาการงานร่วมกัน
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (Target)
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 2554
ปี 2555
ต.ค.

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
บรรลุ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ขององค์กร

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระดับกลุ่มการ, รพ. และระดับ
Cup,ระดับจังหวัดเพื่อการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่โปร่งใส เสมอภาค มี
คุณธรรม และจริยธรรม
เสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง
ธรรมาภิบาลและการมีส่วน
ร่วม (คิด ทา รับประโยชน์
รับผิดชอบ)
4. พัฒนาผู้นา ด้วยการนา
แบบมีส่วนร่วมบริหารแผน
ยุทธศาตร์

แผนปฏิบัติการ ปี
แผน/ปี
2555 แบบมีส่วนร่วม

สรุปรายงานการ
ประชุม

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

คณะกรรมการ
พยาบาล /
พชรวรัตถ์

คณะกรรมการ
พยาบาล

หัวหน้าพยาบาล

กลยุทธ์
แผนงาน

3.2 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสุขภาพอันเกี่ยวกับปัญหาสาคัญ (DM-HT)
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (Target)
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 2554
ปี 2555
ต.ค.

ร่วมกับชุมชนในการสร้าง
สุขภาพ และป้องกันปัญหา
สุขภาพด้าน DM - HT

2. จัดบริการตรวจคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
และไขมัน ในชมชุน

3. ประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
นโยบายสุขภาพ “ชุมชนลด
เสี่ยง”
4. จัดทาโครงการส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย ต้านภัย
เบาหวาน-ความดัน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- จานวนของผู้ที่ได้รับ
การคัดกรองภาวะ
เสี่ยงต่อโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน
และไขมันในชุมชน
- มีโครงการที่เกิดขึ้น
จากความร่วมมือของ
ภาคี

> 90 %

คุณรุ่งราวรรณ

เครือข่าย
อย่าง
น้อย 1
โครงการ

คุณสุกัลยาและ
ทีมงานเวชฯ

- มีชมรมออกกาลัง
กายเกิดขึ้น

อย่าง
น้อย 1
ชมรม

คุณสุกัลยาและ
ทีมงานเวชฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์
4. ร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพและทุกภาคส่วนในการจัดระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพ
เป้าหมาย
เกิดการบูรณาการกิจกรรมสร้างสุขภาพขององค์กรพยาบาลและประชาชน
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพยาบาลในการร่วมเสริมสร้างสุขภาพกับประชาชน ชุมชน หรือภาคีเครือข่ายและสหสาขาวิชาชีพ ด้าน รพสต.
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (Target)
ระยะเวลา
งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 2554
ปี 2555
ต.ค.

- พยาบาลร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการวางแผนและ
ดาเนินการสร้างสุขภาพระดับ
อาเภอ
- ส่งเสริมบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน
ในชุมชน
- ส่งเสริมบทบาทของ
พยาบาลในการร่วมงานกับ
สหสาขาวิชาชีพ

1. การเป็นกาลังหลักสาคัญ
ในการพัฒนา รพสต. โดย
ส่งเสริมบทบาทขององค์กร
พยาบาลกับเครือข่ายภาคี
สุขภาพ อันได้แก่ รพสต.,

-แผนชุมชนจากการมี แผน/ปี
ส่วนร่วมของ
พยาบาลและชุมชน
- ความพึงพอใจใน
> 85%
งานของบุคลากร
ทางการพยาบาลใน
ชุมชน
- ความพึงพอใจของ > 85%
ผู้ใช้บริการในชุมชน

2 พยาบาลเป็นแกนนาในการ
พัฒนากระบวนการการดูแล -ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ด้วยการทบทวนกับสหสาขาฯ รพสต. (ด้านทีมสห
สาขา :การพยาบาล)
และเครือข่าย รพสต.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หัวหน้าพยาบาล
คุณพชรวรัตถ์ /
คุณผาสุข ,
คุณสุกัลยาและ
ทีมงาน

คุณสุกัลยาและ
ทีมงาน

คุณดวงสมรและ
คุณสุกัลยาคณะกรรมการพี่
เลี้ยง รพสต.

ยุทธศาสตร์

สรุปตัวชี้วัดยุทธศาสตร์องค์กรพยาบาลและการติดตามประเมินผล 2553-2555
ตัวชี้วัดสาคัญ
เป้าหมายผลงาน
ความถี่ของการ
ประเมิน
2553
2554
2555

1. พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
มีความสามารถให้บริการ
พยาบาลอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

- ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะได้ตาม
เกณฑ์ของ กพร.
- ความสุขของเจ้าหน้าที่

100%

100%

100%

75%

>80%

>80%

ปีละ 2 ครั้ง

2. พัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่
ความเป็นเลิศเน้นการใช้ความรู้
เป็นฐานในการตัดสินใจ

- ความพึงพอใจการบริการ
งานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- ระดับการประเมิน QA
ระบบบริการผ่าน
- ผ่านเกณฑ์การรับรองจาก
สรพ.
- สรุป EBP (Evidence
based Practice) หรือ CQI
ครบวงจร 9 ขั้นตอน หรือ
Mini R2R

85%ขึ้นไป

85%ขึ้นไป

85%ขึ้นไป

รายไตรมาส

3-4

3-4

3-4

ปีละ 2 ครั้ง

ไม่ต่ากว่าขั้น
2
หน่วยงานละ
1 เรื่อง รวม
อย่างน้อย
5 เรื่อง

ไม่ต่ากว่าขั้น
2
หน่วยงานละ
1 เรื่อง รวม
อย่างน้อย
5 เรื่อง

ไม่ต่ากว่าขั้น
2
หน่วยงานละ
1 เรื่อง รวม
อย่างน้อย
5 เรื่อง

ปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
คุณดวงสมร
และ
หัวหน้างาน

ปีละ 2 ครั้ง

หัวหน้างาน
และคุณ
พชรวรัตถ์
(สรุป)

ยุทธศาสตร์

สรุปตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มการพยาบาลและการติดตามประเมินผล 2553-2555
ตัวชี้วัดสาคัญ
เป้าหมายผลงาน
ความถี่ของการ ผู้รับผิดชอบ
2553
2554
2555
ประเมิน
หลัก

3. เสริมสร้างเอกภาพและ
-ผ่านเกณฑ์ QA ด้านบริหาร
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร การพยาบาล
พยาบาล
- ผูน้ ามีสมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กาหนด (Role Model)
4. ร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพและทุก - แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ภาคส่วนในการจัดระบบสุขภาพที่ (รพสต.)
เข้มแข็ง
- ความพึงพอใจของพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในชุมชน
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในชุมชน
- จานวนของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยงต่อโรคความ
ดันโลหิตสูง เบาหวานและ
ไขมันในชุมชน
-มีโครงการที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของภาคี
-มีชมรมออกกาลังกาย

ระดับ 3-4

ระดับ 3- 4

ระดับ3-4

ปีละ 2 ครั้ง

100

100

ปีละ 2 ครั้ง

1

1

100
(รวมภาวะผู้นา)
1

> 80 %

> 85 %

> 85 %

สรุปปีละ 2 ครั้ง

หัวหน้า
พยาบาล
คุณสุกัลยา

85%

85 %

85 %

สรุปปีละ 2 ครั้ง

คุณสุกัลยา

-

> 80 %

>90 %

สรุปปีละ 1 ครั้ง

คุณสุกัลยา

-

1 อย่างน้อย
1 โครงการ
1 ชมรม/ปี

1 อย่างน้อย
1 โครงการ
1ชมรม/ปี

สรุปปีละ 1 ครั้ง

คุณสุกัลยา

สรุปปีละ 1 ครั้ง

คุณสุกัลยา

-

ปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการ
พยาบาล

แผนเข็มมุ่ง องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพรก ปี 2555
กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค

1. ทบทวนทิศทางการนาองค์กร (วิสัยทัศน์,
พันธกิจ, ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์)เพื่อจัดทาแผนงาน
โครงการ,ตัวชี้วัด, เข็มมุ่ง, แผนปฏิบัติงาน ปี 2555
ของกลุ่มงานฯ ของแต่ละหน่วยงานส่งหัวหน้าฯ
2. สรุปผลงานประจาปีของกลุ่มงานฯ/หน่วยงาน ปี
2554 ส่งหัวหน้าพยาบาลและรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลสู่การพัฒนาช่วงท้าย
4. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร องค์กรพยาบาล
หน่วยงานและรายบุคคล
3. สรุปผลงานนวัตกรรม / Mini R2R หรือ CQI
รายบุคคลและหน่วยงาน
4. รณรงค์ องค์กรพยาบาล องค์กร 5 ส.
5. สุนทรียสนทนา -นาธรรม พัฒนาคุณธรรม
พยาบาล (เมล็ดพันธุ์แห่งความสุขของทุกคน)
6. สรุปผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมการวิเคราะห์
รายงานคณะกรรมการของหน่วยงาน รอบ 3 และ
รอบ 9 เดือน
6. เวทีเล่าเรื่องนวัตกรรม/ Mini R2R / CQI และ
มอบรางวัล

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หัวหน้า
พยาบาล / คุณ
พชรวรัตถ์ และ
คณะกรรมการ
คุณพชรวรัตถ์ /
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

หัวหน้าพยาบาล
/คุณพชรวรัตถ์

หัวหน้างาน

พชรวรัตถ์ และ
คณะกรรมการ

