โรงพยาบาลชั้นนาด้านคุณภาพคู่คุณธรรม
ทีผ่ ู้ใช้บริการไว้วางใจ

• 1.พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการเครื อข่ ายบริการ
สุ ขภาพท่ าม่ วง
• 2.พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุ ข
• 3.พัฒนาคุณธรรมในระบบบริการสุ ขภาพ
• 4.บริการตามสิ ทธิและศักดิ์ศรีด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์

เป้าประสงค์ (Goal)
GOAL4
ประชาชนได้ รับการส่ งเสริม
ป้องกันโรคตามมาตรฐาน

GOAL1
บุคลากรมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร
GOAL2
ผู้ป่วยและผู้รับบริการได้ รับการ
ดูแลตามมาตรฐานและปลอดภัย

GOAL5
มีการบริหารจัดการเครื อข่ าย
สุ ขภาพที่มีประสิทธิภาพ
GOAL6
มีระบบสารสนเทศและ
การเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ

GOAL3
ผู้รับบริการได้ รับการพิทักษ์ สิทธิ์
และศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์

GOAL 7
บุคลากรมีคุณธรรมและมี
ความสุ ขในการทางาน

แผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท1ี่

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท2ี่

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท3ี่

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท4ี่

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท5ี่

พัฒนาคุณภาพบริการทาง
การแพทย์เฉพาะทางแบบองค์
รวมมุ่งสู่ การยกระดับไปสู่ รพท.

บริหารความร่ วมมือกับภาคี
เครื อข่ ายในการจัดการภัย
คุกคามสุ ขภาพ

มีระบบบริหารจัดการใน
โรงพยาบาลและเครื อข่ าย
ท่าม่ วง

มุ่งสู่ การเป็ นระบบสารสนเทศ
สุ ขภาพดิจิตอลและเพิม่
ประสิ ทธิภาพการเงินการคลัง

มุ่งสู่ รพ.คุณธรรมนาสุ ข

Customer
Perspective
Internal Process
Perspective

Learning and
Growth Perspective
Financial
Perspective

ลดภาวะแทรกซ้อนเสี่ยงสูง/
ลดตายในโรคสาคัญ
บริหารความเสี่ยงเชิงรุก
รอบด้าน/มีมาตรฐานการ
ดูแลขั้นสูง

PCC จัดบริการเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชนเชิงรุก

เชี่ยวชาญด้านการดูแลผูป้ ่วย
ในโรคสาคัญ (สหวิชาชีพ)
CMIเพิ่มขึ้น

ลดการเกิดโรครายใหม่และลด
ภาวะแทรกซ้อนในชุมชน/ชุมชนเป็น
หุ้นส่วนและเจ้าภาพจัดการด้านสุขภาพ

ประชาชน
ไว้วางใจและ
ศรัทธา

ได้รับรองคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจาก
องค์กรภายนอก

เชี่ยวชาญการบริหาร
จัดการรพ.และ
เครือข่าย

เชี่ยวชาญและเวชศาสตร์
ครอบครัว (สหวิชาชีพ)

กองทุน สปสช/อปท/GFMIS/เอกชนได้รับ
เงินสนับสุนนเพิ่มขึ้น/ลดต้นทุนOPD/IPD

GOAL1
GOAL2
GOAL3
GOAL4
บุคลากรมีสมรรถนะและ ผู้ป่วยและผู้รับบริการ ผู้รับบริการได้ รับการ ประชาชนได้ รับการ
ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้ อง ได้ รับการดูแลตาม พิทกั ษ์ สิทธิ์และศักดิ์ศรี ส่ งเสริม ป้ องกันโรค
กับศักยภาพขององค์ กร มาตรฐานและปลอดภัย
ความเป็ นมนุษย์
ตามมาตรฐาน

สารสนเทศ
ทาง
การแพทย์

การเงินการคลังมี
เสถียรภาพ

GOAL5
มีการบริหารจัดการ
เครื อข่ ายสุ ขภาพที่มี
ประสิ ทธิภาพ

ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่
รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพ
สารสนเทศ
ในการเข้าถึง
บริการ

สารสนเทศ
เพื่อการ
ตัดสินใจ

เชี่ยวชาญในการใช้ PHR
และ HIMSSในการทางาน
เพิ่มรายได้และลดต้นทุนใน
ระบบริการสุขภาพ

GOAL6
มีระบบสารสนเทศและ
การเงินการคลังที่มี
ประสิ ทธิภาพ

GOAL7
บุคลากรมีคุณธรรม
และมีความสุ ขในการ
ทางาน

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสั งฆราชองค์ ที่ 19 ปี 2561-2570

M 1. พัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพท่าม่วง M 2. พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
M 3. พัฒนาคุณธรรมในระบบบริการสุขภาพ
M 4. บริการตามสิทธิ์และศักดิ์ศรีดว้ ยหัวใจความเป็นมนุษย์
SI1. พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์
เฉพาะทางแบบองค์ รวมมุ่งสู่ การยกระดับ
ไปสู่ รพท.

SI2. บริหารความร่ วมมือ
กับภาคีเครื อข่ ายในการ
จัดการภัยคุกคามสุ ขภาพ

G1 บุคลากรมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
ทีส่ อดคล้ องกับศักยภาพขององค์ กร
G2 ผู้ป่วยและผู้รับบริการได้ รับการดูแลตาม
มาตรฐานและปลอดภัย
G3 ผู้รับบริการได้ รับการพิทกั ษ์ สิทธิ์และ
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์

G4 ประชาชนได้ รับการ
ส่ งเสริม ป้องกันโรคตาม
มาตรฐาน

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในโรคสาคัญให้ มีความ
เชี่ยวชาญ
1.2 พัฒนาคุณภาพระบบงานให้ มีความปลอดภัย
ไร้ รอยต่ อ

กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบส่ งเสริมสุ ขภาพ
ป้ องกันโรคทุกกลุ่มวัย
2.2 สนับสนุนภาคีเครื อข่ ายสุ ขภาพ
ให้ มีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพ

51 KPI 15 Project

15 KPI 9 Project

SI3. มีระบบบริหาร
จัดการในโรงพยาบาล
และเครื อข่ ายท่าม่ วง

SI4. มุ่งสู่ การเป็ นระบบ
สารสนเทศสุ ขภาพดิจติ อลและ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพการเงินการคลัง

SI5. มุ่งสู่ รพ.
คุณธรรมนาสุ ข

G5 มีการบริหารจัดการ
เครื อข่ ายสุ ขภาพทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

G6 มีระบบสารสนเทศและ
การเงินการคลังทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

G7 บุคลากรมีคุณธรรม
และมีความสุ ขในการ
ทางาน

กลยุทธ์
3.1พัฒนาระบบบริหารทั่วไปให้ มี
ประสิทธิภาพ
3.2 ปลูกฝังค่านิยมองค์ กรและสร้ าง
บรรยากาศในการทางานให้ เกิด
ความสุ ข ความผูกพันต่ อองค์กร
3.3 พัฒนาสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของบุคลากรให้
เหมาะสมกับตาแหน่ ง

กลยุทธ์
4.1 พัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ าน
สุ ขภาพ
4.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการเงินการคลัง

กลยุทธ์
5.1พัฒนาเป็ นองค์กรต้ นแบบ
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

12 KPI 2 Project

8 KPI 4 Project

2 KPI 1 Project

IPD Paperless

Premium Service
(กายภาพ ,แผนจีน ,
ศูนย์ CT
แผนไทย)
วอร์ ด SNB
•วอร์ ดอายุรฯหญิง
วอร์ ดอายุรฯ ชาย Trauma Center
•วอร์ ดจักษุหญิง
ระดับ 3
วอร์ ดศัลยฯ ชาย
•Glaucoma Clinic
Pain Clinic
•ศูนย์ดแู ลต่ อเนื่อง ศู นย์ส่งต่ อ
•ผ่านRe-ac4
•Wound Clinic ICU Med 8 เตียง
OPD กุมารฯ
ICU ศัลย์ฯ
ศูนย์ผ่าตัด Appen •วอร์ ดศัลย์ฯ
คลินิกกระตุ้น
กระดูกชาย
dectomy
พัฒนาการเด็ก
•ศู
น
ย์
เ
วชศาสตร์
•คลินิก NCD
Maxilofacial
•คลินิกผู้สูงอายุ ฟื้ นฟู
trauma center
•วอร์ ดจักษุชาย
•ผ่านRe-ac3
เปิ ดTPN
•Clinic
•เฝื อก Unit
HIMSS stage5
•คลิกนิกHigh Risk Colposcope
HIMSS
stage4
ANC
•OPD จิตเวช

รพท.(M1)
•Stroke Unit
•วอร์ ดศัลย์ฯหญิง
•แยกวอร์ ดนรีเวช
•วอร์ ดพิเศษ
OBS+Gyne
•OR Laparoscope
•ICU กุมาร
•วอร์ ดกุมาร
•วอร์ ดNICU

Heart failure
Clinic
จิตเวชคลินิก
Muscle
วอร์ ดเด็กติดเชื้อ Pediatic Clinic
ศู นย์ รับบริจาค OPD ENT
โลหิต
•ENT Ward
คลินิกเฉพาะทาง •ผ่านRe-ac5
นอกเวลา
•เตรียมเคมีบาบัด

•หน่ วยปฏิบัติการ
บารุ งรักษาและสอบ
เทียบเครื่ องมือ
สาคัญทาง
การแพทย์

•วอร์ ดพิเศษศัลยฯ
กระดูก
•ศู นย์ คดั กรองแก้ ไข
ความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ
ศู นย์ ทันกรรม
ครบวงจร
 Paperless
ทั้งองค์กร
(คปสอ.)
• AHA
•รพ.ชั้นนา

Hospital Profile

ตัวชี้วัดเข็มมุ่ง 2563
01

ตัวชี้วัดเข็มมุ่ง
2562

02

03
1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
การจัดเก็บรายได้

04

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

ส่งเสริมการสร้างความสุขในการทางานของบุคลากร

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและบุคลากร

