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I-1 การนาองค์กร
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: สัมฤทธิผล ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กร นาด้วย
วิสยั ทัศน์
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
80
100 100 92.15 100 100
ตามตัวชีว้ ดั คารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
อุบตั กิ ารณ์ขอ้ ทักท้วงจากการตรวจสอบ
0
0
0
0
0
0
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการเงิน
จากองค์กรภายนอก
อุบตั กิ ารณ์ขอ้ ร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
0
0
0
0
0
0
ร้อยละของบุคลากร(ทัง้ ผูน้ าและผู้
75
NA 67.61 70.0 NA 83
ปฏิบตั )ิ ทีร่ บั รูแ้ ละเข้าใจวิสยั ทัศน์
ค่านิยม เป้ าประสงค์ และผลการ
ดาเนินการทีค่ าดหวังทีค่ รอบคลุม
บุคลากรขององค์กร
บริ บท: เป็ นโรงพยาบาลชุมชน ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน สาธารณสุขจังหวัดตรัง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ขนาด 60 เตียงแต่ให้บริการจริง 74
เตียง มีขดี ความสามารถ
ระดับทุตยิ ภูม ิ F2 กาลังจะปรับเป็ นระดับ F1 มีแพทย์อายุรศาสตร์ทวไป
ั ่ 4 คน แพทย์เฉพาะทาง
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2 คนและสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 คน (ผูอ้ านวยการ) มี รพ.
สต.ในเครือข่ายจานวน 20 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 1 แห่ง มีประชากรกลาง
ปี 2559 (ข้อมูล ณ 29 กค. 59) ทีอ่ าศัยอยู่จริงทัง้ อาเภอกันตังจานวน 40,689 คน เพศชาย
35,609 คน เพศหญิง 35,620 คน ปี 2559 ผูร้ บั บริการประเภทผูป้ ่ วยนอกทัง้ หมด 202,118
เฉลีย่ 707 คน/วัน ผูป้ ่ วยในจานวน 11,793 คน เฉลีย่ 35 คน/วัน อัตราการครองเตียง 116.82
เนื่องจากมีเตียงมากกว่าปี ทแ่ี ล้ว มีปัญหาสุขภาพทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญในพืน้ ทีอ่ นั ดับแรกๆ คือ
ปั ญหาการเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังแต่ผปู้ ่ วยและชุมชนไม่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้ องกันโรคได้ตอ้ งการการทางานกับชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่านี้
ด้วยสาเหตุหลักนี้นาไปสูการกาหนดวิสยั ทัศน์ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์ โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง (VISION)
“ โรงพยาบาลกันตัง เป็ นโรงพยาบาลที่ผ้รู บั บริ การประทับใจ มีเครือข่ายบริ การ
สุขภาพและชุมชนเข้มแข็ง ในปี 2561”
2. พันธกิ จโรงพยาบาลกันตัง (Missions)
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2.1. สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบริการในระดับเครือข่าย
2.2. รักษา ส่งเสริม ป้ องกันและฟื้ นฟูสุขภาพแก่ประชาชนตามสภาพปั ญหาในพืน้ ที่
2.3. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของประชาชนใน
พืน้ ที่
2.4. พัฒนาบุคลากรให้มสี ุขภาวะและสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
2.5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
3. เป้ าประสงค์ (Goals)
3.1 ผูร้ บั บริการและผูม้ าเยือนประทับใจและไว้วางใจในบริการ รพ.
3.2 ลดพฤติกรรมเสีย่ งและการเจ็บป่ วยรายใหม่ในกลุ่มโรคทีส่ าคัญและป้ องกันได้
3.3 เพิม่ ศักยภาพชุมชนในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสาคัญในพืน้ ที่
3.4 บุคลากรมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุขและผูกพันต่อองค์กร
3.5 มีระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อ การสนับสนุ นด้านบริการ บริหารจัดการสุขภาพ
4. ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริ การโรงพยาบาลกันตัง (Strategic Issues)
4.1 พัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพให้ผรู้ บั บริการประทับใจ
4.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วยสู่ชุมชน
4.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชนเข้มแข็ง
4.4 พัฒนาบุคลากรสู่คนเก่ง ดี มีความสุข
4.5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
5. ความท้าทายของ รพ.กันตังได้แก่
5.1ผูร้ บั บริการทัง้ ในและนอกเวลาแออัด
5.2 การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังรายใหม่และรายเก่าทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคทีส่ าคัญ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
5.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองมีความหลากหลายไม่เป็ นเอกภาพ
5.4 ความพึงพอใจในบรรยากาศของบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่อง
5.5ระบบสารสนเทศทัง้ เครือข่ายทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถนาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพียงพ
6 .จุดเน้ นการพัฒนาในปี 2560
6.1 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทัง้ เครือข่าย
6.2 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพทัง้ เครือข่าย
ค่านิยม: ค่านิยมองค์กร ปั จจุบนั มี 12 ตัวดังนี้
1. Visionary Leadership ทีมนามองไกล ใช้เป้ าหมายเป็ นตัวนา
2. Focus on Health บุคลากรสุขภาพดี ชีน้ าผูร้ บั บริการได้
3. Teamwork สามัคคีได้งาน สานสัมพันธ์ รวมกันเป็ นหนึ่งเดียว
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patient & Customer Focus ทาเพื่อผูป้ ่ วยให้ดกี ่อนแล้วจะสะท้อนความดีมาทีเ่ รา
Management by Fact จริงใจใช้ขอ้ มูล เพิม่ พูนคุณภาพ
Valuing Staff ความคิดทุกคนมีค่า เสนอมารับหมด
Focus on Result วางเป้ าหมายชัดและวัดผลได้จริง
Agility ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุน่
Individual Commitment –ความสาเร็จขององค์กรเป็ นผลรวมของความพยายามของทุก
คน คุณภาพต้องเริม่ ทีแ่ ต่ละคนทาทันที ทาต่อเนื่อง ทาเรือ่ งใกล้ตวั
10. Evidence-based Approach –การตัดสินใจบนพืน้ ฐานของข้อมูลวิชาการหรือหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้ขอ้ มูลทางวิชากรในการให้บริการสุขภาพผูป้ ่ วย
11. Learning การเรียนรูเ้ ป็ นปฏิสมั พันธ์ของสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม เพื่อตอบสนอง ปรับตัว
เพิม่ ประสิทธิภาพ
12. Empowerment -ให้พลังทุกคนในการดูแลสุขภาพตนเองให้พลังเจ้าหน้าทีแ่ ก้ปัญหา
พัฒนางานด้วยตนเอง
ในปี 2559 ได้นาค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH มาใช้รว่ มกันและกาลังปรับปรุงค่านิยมให้
เป็ นชุดเดียวกันได้แก่
, M = Mastery ได้แก่ Visionary Leadership, Visionary Leadership, Learning, Individual
Commitment
O=Originality ได้แก่ Focus on Result, Empowerment, Valuing Staff, Management by Fact
P= People center ได้แก่ Patient & Customer Focus, Teamwork, Focus on Health,
Evidence-based Approach
H = Humidity ได้แก่ Agility
กระบวนการ:
วิสยั ทัศน์และค่านิยม:
การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลจากวิ สยั ทัศน์ ขององค์กร:
 มีการกาหนดจุดเน้นร่วมกันภายใต้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั ญหาจากการวิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อน
และนามากาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์องค์กร วิสยั ทัศน์ถูกถ่ายทอดไปยังผูป้ ฏิบตั โิ ดยการสื่อสารหลาย
ทางได้แก่ 1) ในทีป่ ระชุมประจาเดือนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โดยผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลเป็ นประธาน ซึง่ มีหวั หน้างานทุกงานเข้าร่วมประชุม 2) ในทีป่ ระชุมประจาเดือน
หน่วยงานโดยหัวหน้างานเป็ นประธาน มีผปู้ ฏิบตั ใิ นหน่ วยงานเข้าร่วมประชุมทุกคน 3) ในที่
ประชุมประจาเดือนทีมคร่อมสายงาน และการประชุมเจ้าหน้าทีท่ งั ้ หมดตามสถานการณ์
นอกจากนี้มกี ารสื่อสารวิสยั ทัศน์และค่านิยมองค์กรทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนติดไว้ใน
ทุกหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนจาได้และนาไปปฏิบตั เิ ป็ น เพื่อกระตุน้ ให้ทุกคน
ปฏิบตั งิ านเพื่อจุดหมายเดียวกัน ผลการติดตามการรับรูแ้ ละเข้าใจวิสยั ทัศน์ ค่านิยม เป้ าประสงค์
ของบุคลากรในหน่วยงานพบว่ามีการรับรูแ้ ละเข้าใจเป้ าหมายองค์กรในปี 2558 ร้อยละ 80.50
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บทบาทของผูน้ าในการสร้างสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาและบทเรียนที่
เกิ ดขึ้น:
ผูน้ าองค์กรสร้างสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาโดย
1) การปรับโครงสร้างในการพัฒนาองค์กรในปี 2556 ตามโครงสร้างกระทรวงใหม่ เป็ น 2
โครงสร้างได้แก่ 1) โครงสร้างการบริหารแบ่งเป็ นกลุ่มภารกิจ 10 กลุ่มคือ 1) กลุ่มงานแพทย์
2)กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 3) กลุ่มงานทันตกรรม 4)กลุ่มงานการจัดการ 5)กลุ่ม
งานการพยาบาล 6) กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 7) กลุ่ม
งานรังสี 8) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูม ิ 9) กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู
10) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โครงสร้างใหม่น้ไี ม่มผี ลต่อกระทบในด้านการพัฒนาคุณภาพ ยังเอือ้ ต่อการสังการตาม
่
สายการบังคับบัญชาโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็ นคณะทางานใช้รปู แบบ
ประสานงานตามแนวดิง่ 2) โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วยทีมนา ทีมคร่อมสายงาน
ต่างๆ ได้แก่ ทีม PCT, IC, IM, INS, MUS, MSO,NSO, ENV ในปี 2556 เพิม่ ทีมลูกค้าสัมพันธ์
(CRM) มาอีก 1 ทีมเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาความต้องการลูกค้าและแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ทันเวลา โดยมีศูนย์คุณภาพเป็ นผูป้ ระสานการพัฒนาด้านต่างๆ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ตอบสนองตามโครงสร้างการบริหาร
2) ผูน้ าสนับสนุ นให้บุคลากรทัง้ ตามโครงสร้างการบริหารไปอบรมตามลักษณะวิชาชีพและ
ตามโครงสร้างการพัฒนาคุณภาพด้านการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อ ง โดยให้
ทีม HRD วางแผนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรและติดตามการพัฒนาตามแผนทีว่ างไว้
3) การสนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั ้ ภายในหน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการการ
จัดการความรูร้ วบรวมแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ุกเดือน และร่วมกับศูนย์คุณภาพโดยประกวดผลงาน
พัฒนาคุณภาพทุกปี และเผยแพร่ผลงานผ่านอินทราเน็ท และเวทีนาเสนอต่างๆ การแลกเปลีย่ น
เรียนรูภ้ ายนอกหน่วยงานโดยการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
บทบาทของผูน้ าในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและบทเรียนที่เกิ ดขึ้น:
 ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ โดยกาหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัยด้านการป้ องกันการติดเชือ้ ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ การบริหารความเสีย่ ง
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ านในการค้นหาและป้ องกันความเสีย่ งทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องใน
หน่วยงาน และให้การรายงานความเสีย่ งได้โดยไม่ถอื เป็ นความผิดเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัย
องค์กรด้วย มีการกาหนดเป็ นวาระประจาของการประชุม กบร.ให้ทมี RM นาเสนอผลการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ประจาเดือน หากมีอุบตั กิ ารณ์ทต่ี อ้ งขอความคิดเห็นในทางปฏิบตั จิ ะขอมติทป่ี ระชุม
ทันที มอบรางวัลหน่วยงานทีส่ ามารถรายงานความเสีย่ งในหน่วยงานได้มากทีส่ ุดในทีป่ ระชุม กบร.
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ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบว่ามีรายงานอุบตั กิ ารณ์จากหน่วยงานเพิม่ ขึน้ ทุกปี
หน่วยงานสามารถรายงานอุบตั กิ ารณ์ได้ ทุกหน่วยงานมีแบบฟอร์มรายงานอุบตั กิ ารณ์ไว้ประจา
หน่วยงาน ปั จจุบนั ได้นาโปรแกรมการรายงานความเสีย่ งผ่านคอมพิวเตอร์มาใช้รว่ มด้วย ผลการ
ใช้โปรแกรมพบว่ามีบุคลากรทีส่ ามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกจะเป็ นผูร้ ายงานด้วยโปรแกรมนี้
ส่วนผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในจุดทีไ่ ม่สะดวกเช่น พนักงานเก็บขยะ งานซ่อมบารุง ฯ สามารถใช้การ
รายงานด้วยแบบฟอร์มรายงานเหมือนเดิม ทาให้ความครอบคลุมการรายงานเพิม่ ขึน้ ปั จจุบนั การ
รายงานความเสีย่ งใช้ระบบ HRMS ของ สรพ.
 กาหนดให้นา Patient Safety Goal มาใช้เพื่อเฝ้ าระวังความเสีย่ งด้านคลินิกและมีการ
ติดตามการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โดยทีม RM และมีตดิ ตามทุกเดือน รายละเอียดอุบตั กิ ารณ์ตาม
PSG อยูใ่ นผลการดาเนินงานการบริหารความเสีย่ ง
การสื่อสารและจุดเน้นขององค์กร
จุดเน้นขององค์กร และวิธกี ารสื่อสาร เสริมพลัง จูงใจให้นาจุดเน้นดังกล่าวไปสู่การปฏิบตั ิ:
 จุดเน้นขององค์กรด้านความปลอดภัย คือ การรายงานอุบตั กิ ารณ์โดยไม่ถอื เป็ นความผิด มี
วิธกี ารสื่อสารให้ผปู้ ฏิบตั ริ บั ทราบหลายช่องทาง ได้แก่ ทีป่ ระชุม กบร.ผ่านหัวหน้างานไปยังผู้
ปฏิบตั ิ ในทีป่ ระชุมทีม RM เดือนละ 1 ครัง้ ทีม RM นาเสนอความเสีย่ งสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ใน
หน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้หวั หน้างานหาวิธแี ก้ไขเชิงป้ องกันไม่ให้เกิดซ้าซึง่ เป็ นตัวอย่างทีไ่ ม่ดแี ก่
หน่วยงานอื่น ผูบ้ ริหารติดตามการดาเนินการแก้ไขความเสี่ยงสาคัญทีเ่ กิดขึน้ เดือนก่อนในเดือนนี้
ทุกครัง้ เพื่อให้หวั หน้างานตระหนักและเร่งการแก้ไข
จุดเน้นการสื่อสารความเสีย่ งแก่บุคลากรคือ การส่งกลับข้อมูลความเสีย่ งจากทุกแหล่งไป
ยังเจ้าของพืน้ ทีท่ เ่ี กิดความเสีย่ งเพื่อให้จดั การความเสีย่ งเหล่านัน้ ไม่ให้เกิดซ้าอีก
การกากับดูแลกิจการ
การปรับปรุงระบบงานทีเ่ ป็ นข้อเสนอแนะจากระบบกากับดูแลกิจการ:
การกากับดูแลภายในโรงพยาบาลดังนี้
 งานแผนงานติดตามการรายงานผลการดาเนินงานทุกเดือน กรรมการบริหารตามตัวชีว้ ดั ปี ละ
2 ครัง้ ส่วนระดับบุคคลในหน่วยงานให้หวั หน้างานเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกากับ ติดตามให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย
 การปรับปรุงการบันทึกเวชระเบียนทีเ่ ป็ นผลจากการตรวจสอบเวชระเบียนโดย
คณะกรรมการระดับจังหวัด ได้แก่การบันทึกของแพทย์และการบันทึกของพยาบาลในบางประเด็น
ยังไม่ครอบคลุม จึงนามาแจ้งและปรับปรุงการบันทึกด้วยการปรับปรุงแบบฟอร์มทีง่ ่ายต่อการ
บันทึกมากขึน้ ทุกปี
-ผลการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก ปี 2557-2559 คิดเป็ นร้อยละ
89.51, 96.57 และ 93.02
-ผลการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยในปี 2557-2559 คิดเป็ นร้อยละ 89.44,
90.28 และ 90.97
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การกากับดูแลจากภายนอกโรงพยาบาล ได้แก่
- การตรวจสอบด้านการเงินการคลังจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
- ประเมินคุณภาพบริการพยาบาล (QA) ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัดก่อน
ขอประเมินจากสานักการพยาบาล
- การประเมินมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
- การประเมินความเสีย่ งจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลจากสานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมโรค
ทีผ่ ่านมายังไม่มขี อ้ ทักท้วงใดๆ
การปรับปรุงระบบการนา และ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ ป็ นผลจากการทบทวน:
-มีการอบรมผูน้ าคือหัวหน้างานและรองหัวหน้างานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงานแต่ไม่มกี ารประเมินผลทีช่ ดั เจน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
บทเรียนในการตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ ง/ความห่วงกังวลของสาธารณะ:
 ปั จจุบนั จ้างบริษทั เอกชนขนและเผาขยะติดเชือ้ และการดาเนินการของบริษทั ได้ตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด
 ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการของบุคลากรมีมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก รพ.เปิ ดช่องทางให้
ร้องเรียนได้หลายทาง ในกรณีเข้ามาตรา 44 รพ. จะจัดการให้ผรู้ บั บริการได้ค่าชดเชยทุกราย
บทเรียนในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาสิง่ แวดล้อม
 รพ.ดาเนินการตามโครงการ Green Hospital ได้รบั รางวัล
 รพ.มีโครงการประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานและได้รบั รางวัล ASEAN AWARD
บทเรียนในการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและกฎหมาย:
 ปรับปรุงระบบการจ่ายยาให้เป็ นไปตามข้อบังคับเช่น ชนิดของยาทีร่ ะบุการใช้โดยแพทย์เท่านัน้
และมีระบบเตือนในหน้าจอคอมพิวเตอร์เรือ่ งการแพ้ยาของผูป้ ่ วย เพื่อป้ องกันการจ่ายยาทีแ่ พ้ซ้า
ละเมิดสิทธิผปู้ ่ วย ทาให้การจ่ายยามีความรัดกุม ถูกต้อง ลดความคลาดเคลื่อน
 กากับให้มกี ารเบิกจ่ายเงินเน้นความถูกต้องตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด จากการ
ดาเนินงานทีผ่ ่านเมือ่ มีขอ้ ทักท้วงให้ดาเนินการแก้ไขจากผูต้ รวจสอบ ผูร้ บั ผิดชอบจะรีบดาเนินการ
แก้ไขทันที
บทเรียนในการกากับดูแลเรื่องจริยธรรม:
-โรงพยาบาลแต่งตัง้ คณะกรรมการองค์กรแพทย์ดแู ลเกีย่ วกับจริยธรรมองค์กรแพทย์
องค์กรพยาบาลดูแลเกีย่ วกับจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล เมือ่ ได้รบั ข้อร้องเรียนที่
เกีย่ วข้องจากทีม RM แล้วต้องนามาแก้ไขปรับปรุงให้ดขี น้ึ และมีการติดตามการเกิดเหตุการณ์ซ้า
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โดยทีม RM ทีผ่ ่านมามีระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับจริยธรรมองค์กรได้แก่ 1) แนวทางการแจ้ง
ข้อมูลแก่บุคคลที่ 3 2) แนวทางการปฏิบตั กิ ารงดกูช้ พี 3) แนวทางการปฏิบตั เิ รือ่ งการพิทกั ษ์สทิ ธิ
ผูป้ ่ วย 4) แนวทางการร้องขอถ่ายสาเนาเวชระเบียน 5) แนวทางการรักษาความลับของผูป้ ่ วย
ในการดาเนินงานทีผ่ ่านมาไม่เคยมีขอ้ ร้องเรียนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
-มีผลการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆทีช่ ดั เจน
ปี 2557
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคลินิกไร้พุงคุณภาพ ( DPAC Quality ) ระดับจังหวัด
( เมือ่ 20 มิย.2557 )
- Thailand Energy Award จากกรมอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ชนะเลิศ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ
-

“ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน “ (เมือ่ 14 สิงหาคม 2557)
ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุ นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ระดับ ดีเยีย่ ม (30 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2558)
เป็ นสถานพยาบาลทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานการนวดไทย ระดับดีเยีย่ ม
จากกรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2014 ประเภทการบริหารจัดการการพลังงานดีเด่น
ในอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เมือ่ 23 กันยายน 2557
ผ่านการประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน “ คลินิกวัณโรคคุณภาพ ” ระดับ A 5 ปี ซอ้ น

ในการประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเครือข่ายด้านการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมวัณโรคในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง ปี งบ 2557 ( Stop TB network meeting ) เมือ่ 4
กันยายน 2557 จากสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
- ชนะเลิศ ประกวดผลงานประเภท R2R ระดับเขต 12 เรือ่ ง การตรวจหาเชือ้ วัณโรค จาก
การประชุมวิชาการระดับเขต 12 โรงแรมเจ บี หรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ผ่านการประเมินมาตรฐาน “ ครัวฮาลาล “ จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย
มีการประเมินซ้าโดยต่ออายุทุกปี
ปี 2558
- รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี 2558 ระดับดี ประเภท รางวัลการพัฒนาการ
บริการทีเ่ ป็ นเลิศเรือ่ ง ผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรือ้ รังเชิงรุก เมือ่ วันที่ 25
กันยายน.2558 ( กพร.) ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กทม.
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- ผ่านการประเมินมาตรฐานมาตรฐาน “ โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค “ ระดับ
A 6 ปี ซอ้ น ในการประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเครือข่ายด้านการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุม วัณโรคในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง ปี งบประมาณ 2558 ( Stop TB network
meeting ) เมือ่ 10 กันยายน 2558
ปี 2559
- รางวัล หน่วยงานทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการประชุมสัมมนา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2559
จัดโดยแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข
เมือ่ 26 สิงหาคม 2559
มาตรฐาน
1. ผูน้ าระดับสูงชีน้ าองค์กร
2. การส่งเสริมผลการดาเนินงานทีด่ ี
3. การสื่อสาร ให้อานาจตัดสินใจ จูง
ใจ เน้นทีก่ ารปฏิบตั ิ
4. ระบบกากับดูแลกิจการ การ
ประเมินผูน้ า/ระบบการนา
5. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและ
การดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 การสนับสนุ นเครือข่ายชุมชนให้ชดั เจนมากขึน้
 ส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก
ผลงานเด่นภายในเครือข่ายฯ
 พัฒนาระบบการสื่อสารยุค Thailand 4.0
 ปรับปรุงการประเมินระบบการนาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
 การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

