
ยนิดต้ีอนรับ

คณะผู้นิเทศงานและตรวจเยยีมการปฏิบัตงิานกรณีปกต ิ

จังหวดับุรีรัมย์  ประจําปีงบประมาณ 2561

• โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

• สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอโนนสุวรรณ

• รพ.สต.โคกรัก / รพ.สต.ทุ่งจังหัน / รพ.สต.ดงบัง



ต้ังอยู ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดบุรีรัมย หางจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร

ทศิเหนอื   ตดิกบั อ.นางรอง และ
               อ.หนองก ี  จ.บรุรีัมย์

ทศิใต ้      ตดิกบั อ.ปะคํา จ.บรุรีัมย์

               และ อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา                 

ทศิตะวนัออก   ตดิกบั อ.นางรอง จ.บรุรีัมย์

       ทศิตะวนัตก   ตดิกบั   อ.เสงิสาง   จ.นครราชสมีา  
                          และ อ.หนองก ี  จ.บรุรีัมย์

อาชีพ ทําสวนผลไม้  สวนยางพารา  

ไร่มนัสําปะหลงั  ไร่อ้อย  ฟาร์มโคนม 



ปิรามดิประชากร 

-  ประชากรทุกสิทธิ   

23,916  คน

-  ประชากร UC  

21,047  คน

Coverage   99.87%



โรคทีเป็นปัญหาสําคญัในพนืที

โรคเรือรัง ไดแ้ก่ DM, HT, COPD

ผูป่้วยฉุกเฉิน ไดแ้ก่ AMI, Stroke, Head injury

กลุ่มโรคติดต่อ ไดแ้ก่ ไขเ้ลือดออก, Diarrhea, 

leptospirosis, TB 

โรคระบบอืน ๆ ไดแ้ก่  URI, Dyspepsia, Myalgia, 

Teenage pregnancy



รายการ รับจ่ายจริงปี 2560 แผนปี 2561

  รายรับ UC 35,108,151.91 36,164,376.14

  รายรับค่ารักษาพยาบาล 5,005,785.64 4,930,000.00

  รายรับอืนๆ 1,582,062.64 1,579,000.00

รวม รายรับ 41,696,000.19 42,673,376.14

 ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร 20,285,670.88 21,195,313.42

 ค่าใชส้อย + ค่าวสัดุ 17,085,754.83 23,598,625.54

 ค่าใชจ่้ายอืนๆ 3,415,703.42 4,033,374.00

รวม รายจ่าย 40,787,129.13 48,827,312.96

สรุปรายรับ สูง (ตาํ) กว่ารายจ่าย 908,871.06 -6,153,936.82

แผนรับ – จ่าย เงินบํารุง โรงพยาบาลโนนสุวรรณ



สถานการณ์การเงนิของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  

ปีงบประมาณ 2558 – 2560

อตัราส่วนทางการเงิน ค่า

มาตรฐาน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. Current Ratio 

(เท่า)

> 1.5 1.32 1.34 1.88

2. Quick Ratio 

(เท่า)

> 1.0 1.06 1.15 1.58

3. Cash Ratio 

(เท่า)

> 0.8 0.91 0.98 1.15

Risk Scoring 2 1 0

CR  สินทรัพยห์มุนเวยีน / หนีสินหมุนเวยีน  = > 1.5

QR  เงินสด + ลูกหนีสุทธิ / หนีสินหมุนเวยีน  = > 1.0

Cash  เงินสด / หนีสินหมุนเวยีน  = > 0.8



สถานะเงินบํารุง รพ.โนนสุวรรณ

ณ 31 ธันวาคม  2560

รายการ งบประมาณ

เงินคงเหลือ 25,796,999.22 

เจา้หนีการคา้ 5,851,462.80 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,169,915.81 

เงินรับฝาก 2,567,540.52 

งบลงทุน UC 4,712,918.92 

รวมหนีสินทีตอ้งจ่าย 14,301,838.05 

ยอดเงนิคงเหลอืทงัสิน 11,495,161.17



แนวทางการขบัเคลอืนตามนโยบาย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดับุรีรัมย์ 5 ข้อ 



1. คนบุรีรัมย์ หุ่นดี

กลุมบุคลากรสาธารณสุข อ.โนนสุวรรณ มีคาดัชนีมวลกาย 
(BMI) ปกติ  รอยละ  65.75

กลุมวัยทํางาน  ประชาชนตั้งแตอายุ 18-59ป 

มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติรอยละ 67.26

จํานวนผูรับบริการท่ีมีภาวะ BMI เกิน/รอบเอวเกิน 

เขารับบริการคลินิก DPAC  จํานวน 50 คน

ผลพบวา รอบเอวลดลง 16 คน (รอยละ 32)

BMI ลดลง 17 คน (รอยละ 34)



ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา
บุคคลตนแบบดานสุขภาพ

ก่อน หลงั บุคคลตนแบบ ใน รพ.



ร่วมกจิกรรมเพอืสุขภาพ



กจิกรรมสร้างสุขภาพในชุมชน และหน่วยงาน



2. มีเวลาทาํงาน

นาํเทคโนโลยทีีมีมาใชใ้นการจดัการพฒันาระบบสารสนเทศ

ในหน่วยงาน เพือการลดระยะเวลาการปฏิบติังาน  ลดความ

ซาํซอ้น  และเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงาน

ประจาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด



การพฒันาระบบการรักษาความปลอดภยัโดยนํา QR Code 

มาใช้ในการลงเวลา ตรวจจุดบริการของเวรยาม

1. ขอ้มูลการสแกนอยูบ่น google drive มีเจา้หนา้ที

ผูรั้บผดิชอบเรืองงานรักษาความปลอดภยัเป็นคนตรวจ

2. มีกลุ่ม Line งานรักษาความปลอดภยัไวส่้งรูป

เหตุการณ์ผดิปกติต่างๆอีกหนึงช่องทาง



การพฒันาระบบงานพสัดุในการจัดซือ จัดจ้าง  โดยการพฒันา

โปรแกรมสําเร็จรูป พร้อมออกรายงาน แทนการบันทกึใน Excel

1. ลดขนัตอนการทาํงาน ลด

ระยะเวลา

2. ลดความผดิพลาดในการ

ดาํเนินงาน



การพฒันารายงานลูกหนีค่ารักษาพยาบาล โดยใช้รายงาน

สําเร็จรูปแทนการออกรายงานแบบ Excel

ลดระยะเวลา ลดภาระงาน 

เพิมความแม่นยาํในขอ้มูล

บริการ



จดัตงักลุ่ม Line เพอืประสานงานทังใน และนอกหน่วยงาน

ลดการประชุม และการเดนิทาง

ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน

กลุ่ม SRRT

กลุ่มคุม้ครองผูบ้ริโภค

กลุ่มงานอนามยัโรงเรียน

กลุ่ม NCD

กลุ่มการดูแลเดก็จมนาํ    ฯลฯ



3. บริการไร้ความแออดั

1.จดัเวลาการออกตรวจของแพทย์เวร ER ออกตรวจ OPD คนแรก 9.00 น.  เมอื

ตรวจถึง 10.00 น.จะไป  Round ward สลบักบัแพทย์ ที round ward เสร็จ

2.จดับริการคลนิิกรุ่งอรุณ ในวนัคลนิิกเบาหวาน  ความดนัโลหิตสูงและไตวายเรือรัง 

เจ้าหน้าทีขึนให้บริการตงัแต่ 06.00 น.

3.จดัแพทย์และพยาบาลออกให้บริการตรวจผู้ป่วยโรคเรือรังที รพ.สต.เดอืนละ1ครัง

ทุก รพสต.โดยมแีพทย์ประจาํ รพ.สต.เพอืรับ consult การรักษา ทางโทรศัพท์ Line

4.ส่งผู้ป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูงทีควบคุมนําตาล ความดนัโลหิตและไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนส่งกลบัไปรับยาที รพ.สต. ใกล้บ้าน ตามแนวทางทีกาํหนด ในกรณี

เจาะเลอืดประจาํปี รพ.สต.เจาะแล้วนําส่งตรวจทีโรงพยาบาลและรายงานผลให้

ผู้ป่วยทราบในทีรพ.สต.โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดนิทางมาทีโรงพยาบาล



ผลการดาํเนินงาน

การกระจายผูปวยลงสู รพ.สต.

รพ.สต.ดงบัง รอยละ 38.36

รพ.สต.ทุงจังหัน รอยละ 30.62

รพ.สต.โคกรัก รอยละ 13.55



4. จัดการความเสียงด้านพสัดุ

ความเสียงทมีีอยู่ แนวทางพฒันา ผลทคีาดว่าจะได้รับ

 

ระเบียบพสัดุมีการ

เปลียนแปลงแกไ้ขเพิมเติม

บ่อยครัง ทาํใหเ้กิดความ

สบัสนต่อการปฏิบติังาน  

มีขนัตอนมากทาํใหเ้กิด

ปัญหาการปฏิบติังานดา้น

พสัดุล่าชา้

ฝึกอบรมเพือเพิมพนู

ความรู้ความสามารถใน

การปฏิบติังาน

กาํหนดรูปแบบ แนวทาง 

ขนัตอน และหลกัเกณฑที์

ชดัเจนเพือลดขนัตอนการ

ปฏิบติังาน

ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง รวดเร็ว และ

ตรงตามความตอ้งการ



ความเสียงทมีีอยู่ แนวทางพฒันา

การบาํรุงรักษา

เครืองมือแพทยไ์ม่

ครบถว้นและขาดความ

ต่อเนือง

จดัทาํแผนการ

ตรวจสอบและซ่อม

บาํรุงรักษาเครืองมือ

แพทยทุ์ก 3 เดือน

งานซ่อมบาํรุงจดัทาํแผนการ

ซ่อมบาํรุงเชิงรุก เป็นรายวนั 

รายสปัดาห์ รายเดือน รายไตร

มาศ เพือเป็นขอ้มลูการซ่อมเชิง

รุกของหน่วยงาน 

ทะเบียนคุมครุภณัฑ์

ของหน่วยงานไม่เป็น

ปัจจุบนั

ลงทะเบียนคุมและลง

หมายเลขครุภณัฑ์

แลว้ใหห้น่วยงานที

รับพสัดุลงนามเบิก

ครุภณัฑ์

จดัทาํใบเบิกครุภณัฑแ์นบกบั

การส่งมอบครุภณัฑทุ์กครัง

เพือใหติ้ดตามลงทะเบียนคุม

ครุภณัฑใ์ห ้เป็นปัจจุบนั 



5. บรรลุเป้าหมาย TO BE No.1

1. จดัตงัคณะกรรมการระดบัอาํเภอ และมีการประชุมประจาํทุกเดือน

2. มีชมรมดาํเนินงาน ในโรงเรียน ชุมชน ครอบคลุมทุกโรงเรียน และตาํบลละ 1 ชุมชน 

3. ดาํเนินงานประกวดแข่งขนั TO BE NUMBER ONE  DANC EXERCIES  

    และ TO BE NUMBER ONE IDOL ในระดบัอาํเภอ และส่งตวัแทนเขา้ร่วม

    แข่งขนัระดบัจงัหวดั อยา่งต่อเนืองทุกปี 

4. มีแผนการดาํเนินงานและไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ ระดบัตาํบล 



การดาํเนินงานในปี 2561

1. กระตุน้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใหค้รอบคลุม และสร้างกิจกรรมใหช้ดัเจน

มากขึน

2. บูรณาการงบประมาณต่างๆ ใหเ้ป็นการดาํเนินงาน แบบภาคประชาชน มากขึน

3. สนบัสนุนให ้โรงเรียน  ดาํเนินงาน ศูนยเ์พือนใจวยัรุ่น ใหมี้กิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

4. กระตุน้ให ้กองทุนแม่ของแผน่ดิน ในแต่ละชุมชน มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ป้องกนัปัญหายาเสพติด ในชุมชนแบบบูรณาการ   



PA ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพท ี9



การใช้ยาอย่างสมเหตุ สมผล (RDU)
ข้อ ตัวชีวัด ผลงาน

1 ร้อยละการสงัยา ED ผา่น

2 ร้อยละการใชย้า ATB ใน URI ,Acute bronchitis ผา่น

3 ร้อยละการใชย้า ATB ใน AD ผา่น

4 ร้อยละการใชย้า ATB Wound ผา่น

5 ร้อยละการใชย้า ATB หญิงคลอดครบกาํหนดทางชอ่งคลอด ผา่น

6 ร้อยละของ PT HT ใช ้ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดรว่มกนั ผา่น

7 ร้อยละของ PT DM type 2 ยา glibenclamide ใน Pt > 65 yo ผา่น

8 ร้อยละ Pt DM ใช ้metformin ชนิดเดียวหรือรว่มกบัยาอืน ไมผ่า่น

9 ร้อยละ Pt ใช ้NSAIDs ซําซ้อน ผา่น

10 ร้อยละ CKD level 3+ ได้รับ NSAIDs ผา่น

11 ร้อยละ Pt asthma ได้ยา inhaled corticosteroid ผา่น

12 ร้อยละ Pt OPD > 60 ปี.ชย้ากลุม่ long-acting benzodiazepine ex. Diazepam ผา่น

13 Pregnancy ได้รับยา Warfarin*,Statins หรือ Ergots *ยกเวน้ mechanical heart valve ผา่น

14 ร้อยละการได้รับ Antihistamine-non-sedating เด็กติดเชือของทางเดินหายใจ ผา่น

15 ร้อยละ รพ.สต.ใช ้ATB  ใน URI ,Acute bronchitis ผา่น

16 ร้อยละ รพ.สต.ใช ้ATB ใน AD ผา่น
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ร้อยละ Pt DM ใช้ metformin ชนิดเดียวหรือร่วมกบัยาอนื



ผลการดาํเนินงานล่าสุด ธันวาคม 2560

ตวัชีวดัทยีงัไม่ผ่าน

- ร้อยละของ Pt DM ใช ้metformin ชนิดเดียวหรือ

ร่วมกบัยาอืนเพือควบคุมระดบันาํตาล

แนวทางการดาํเนินงาน

- สหวิชาชีพร่วมติดตามผูป่้วยทียงัไม่ไดรั้บยา 

Metformin จาํนวน  72 ราย  เพือประเมินการใชย้าใหมี้ความ

เหมาะสมต่อไป



การคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ Happy MOPH
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1. กลับภูมิลําเนา ดูแลครอบครัว  7  คน

2. เพ่ิมพูนทักษะ  2 คน  

3. สามารถยายไดตามประสงค  3  ราย

ร้อยละการโยกย้ายของบุคลากร
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2  อนัดับแรก ทค่ีาคะแนนตาํสุด 

1. สภาพแวดลอ้ม  อุปกรณ์ – เครืองมือ เครืองใช ้ทีไม่

เพยีงพอ เหมาะสม/ปลอดภยั 

2. ความพงึพอใจในความสมดุลระหวา่งงานและชีวติ

ส่วนตวัของบุคลากร



แนวทางแก้ไขปัญหา

สภาพแวดล้อมอุปกรณ์เครืองมอืเครืองใช้ทีเพยีงพอเหมาะสม/ปลอดภัย

การแกไ้ขปัญหา

มีการประเมินและปรับปรุงสถานทีทาํงาน ใหน่้าอยู ่ น่าทาํงาน และอุปกรณ์ 

เครืองมือ พร้อมใชง้านและมีประสิทธิภาพ 

ความสมดุลระหว่างงานและชีวติส่วนตวั

การแกไ้ขปัญหา

มีขอ้กาํหนดในการจดัเวลาในการทาํงานของบุคลากรใหส้มดุลกบัชีวิตส่วนตวั

และการพกัผอ่น ทีเพียงพอ และมีโครงการเพิมรายได-้ลดรายจ่าย โดยมีกิจกรรม

ร่วมกนั



แนวทางในการแก้ไขปัญหานอกจากอนัดบั 1 และ 2

• ประชุมเจา้หนา้ทีทุกเดือน และคณะกรรมการบริหารพบปะ พดูคุย ปรึกษาหารือ ในการกาํหนดทิศ

ทางการบริหารโรงพยาบาลร่วมกนั 

• การกระตุน้ใหมี้การส่งผลงานวจิยั นวตักรรม ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบักระทรวง ซึงมีผลงาน

นาํเสนอ 10 เรือง 

• ส่งเสริมเรืองขวญักาํลงัใจในการทาํงาน เช่น ความกา้วหนา้ในการศึกษาอบรม และการจดั

สวสัดิการต่างๆ ญาติสายตรงสามารถนอนหอ้งพเิศษได้

• สนบัสนุนกิจกรรมสัมพนัธ์เช่น กีฬาสีในโรงพยาบาล เพมิโอกาสทางการศึกษาโดยใหเ้จา้หนา้ทีทุก

ระดบัมีสิทธิขอรับการอบรม 2 ครัง/ปี งบประมาณไม่เกิน 1 หมืนบาท (นอกเหนือจากนโยบาย)

• มีกิจกรรมเพอืส่งเสริมวฒันธรรมการในองคก์รใหดี้ยงิขึนเช่น การจดักิจกรรมOD การสนบัสนุน

การร่วมงานประเพณีทีสาํคญัต่างๆเช่น  วนัสงกรานต ์วนัขึนปีใหม่ การเลียงรับ-เลียงส่ง  เป็นตน้  



การดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมวณัโรคปอด
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ผลการดาํเนินงานควบคุมโรควณัโรคปอด อ.โนนสุวรรณ 

Success rate Cure rate Conversion rate Death rate

เป้าหมาย > 85% 

อยูใ่นระยะการ

รักษา 3 ราย

เป้าหมาย < 3% 

อยูใ่นระยะการ

รักษา 1 ราย



การดาํเนินงานในปี 2561

• พฒันาการดาํเนินงานของทีมสหสาขาวชิาชีพมากขึน ร่วมกนัดาํเนินงาน

ระหวา่ง รพ.และ รพ.สต.

• พฒันาการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมวณัโรคภายไตก้ลยทุธ์ DOTS

• เพิมอตัราความสาํเร็จของการรักษา

• เฝ้าระวงัและลดอตัราการดือยาในผูป่้วยวณัโรครายใหม่

• เฝ้าระวงัและคน้หาผูป่้วยรายใหม่



พฒันางาน Green and Clean Hospital

1. พัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสขุภาพ ตามนโยบาย Green and 

Clean Hospital  ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

GREEN ขยะ  หองสวม  พลังงาน  สิ่งแวดลอม

สุขาภิบาลอาหารและนํ้า

2. ปรับปรุงโครงสรางอาคาร สถานที่ ใหปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

เพ่ือรองรับการบริการสุขภาพ

ยกระดับจากระดับพ้ืนฐาน (ป 2560) เปน ระดับดี (ป 2561)



ยกระดับจากระดับพ้ืนฐาน เปน ระดับดี

2. มกีารพฒันาส้วมมาตรฐาน

สะอาด เพยีงพอ ปลอดภัย (HAS) 

ทีอาคารผู้ป่วยใน

1. มกีารจดัการมูลฝอยครบทุก

ประเภทถูกสุขลกัษณะ



โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ

มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขนั 3

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  RE-AC1 

หมดอายุรับรอง วนัท ี20 มิถุนายน 2562 

การดาํเนินงานปัจจุบัน 

1. พฒันางานต่อเนืองเพอืรอรับการเยยีมเพอืเฝ้าระวงัจาก สรพ. 

(กาํหนดเวลาการเยยีมยงัไม่ระบุ  เนืองจากมีการปรับปรุงมาตรฐาน) 

2. พฒันาศักยภาพทมีนํา สร้างความเข้าใจในมาตรฐานฉบับใหม่ 

(ฉบับท ี4 เริมใช้ปี 2561)



หน่วยบริการทีประสบภาวะวกิฤติทางการเงนิ

ID CR QR Cash NWC
NI+

Depleciation

Liquid 

Index

Status

Index

Survive

Index

Risk 

Scoring

ต.ค.-60 1.76

 

1.54

 

1.16 8,398,145 1,819,928 0 0 0 0

พ.ย.-60 1.65

 

1.52

 

1.36

 

12,049,180 6,650,932 0 0 0 0

NWC ทุนสาํรองสุทธิ

NI+Depleciation กาํไรสุทธิ มีค่าเสือมราคา

Liquid Index  สภาพคล่องทางการเงิน

Status Index  ทุนสาํรองและกาํไรสุทธิ

Survive Index  ความอยูร่อด

Risk Scoring  ภาวะวกิฤติ  (7 คะแนนมากทีสุด , 0 คะแนน ภาวะปกติ)

CR  สินทรัพยห์มุนเวยีน / หนีสินหมุนเวยีน  = > 1.5

QR  เงินสด + ลูกหนีสุทธิ / หนีสินหมุนเวยีน  = > 1.0

Cash  เงินสด / หนีสินหมุนเวยีน  = > 0.8



การดาํเนินงาน รพ.สต.ติดดาว และ PCC

ปี 2560 รพ.สต.ตดิดาว ผ่านเกณฑ์ ระดบั 5 ดาว 

จาํนวน 1 แห่ง คอื รพ.สต.ดงบัง

ปี 2561 ขยายการดาํเนินงาน รพ.สต.ตดิดาว อกี 2 แห่ง 

คอื รพ.สต.ทุ่งจงัหัน และ รพ.สต.โคกรัก

ปี 2562  คลนิิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)  

ดาํเนินงานใน รพ.สต.ดงบัง



ขอบคุณมากครับ


