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I-1 การน าองคก์ร 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: สมัฤทธผิล ประสทิธภิาพ วฒันธรรมองคก์ร น าดว้ย
วสิยัทศัน์ 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 
รอ้ยละการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามตวัชีว้ดัค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

80 100 100 92.15 
  

100 100 

อุบตักิารณ์ขอ้ทกัทว้งจากการตรวจสอบ
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการเงนิ
จากองคก์รภายนอก 

0 0 0 0 0 0 

อุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนดา้นธรรมาภบิาล 0 0 0 0 0 0 
รอ้ยละของบุคลากร(ทัง้ผูน้ าและผู้
ปฏบิตั)ิ ทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจวสิยัทศัน์ 
ค่านิยม เป้าประสงค ์และผลการ
ด าเนินการทีค่าดหวงัทีค่รอบคลุม
บุคลากรขององคก์ร 

75 NA 67.61 70.0 NA 83  

 
บริบท: เป็นโรงพยาบาลชุมชน ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน สาธารณสุขจงัหวดัตรงั  
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ขนาด 60 เตยีงแต่ใหบ้รกิารจรงิ 74  
เตยีง มขีดีความสามารถ 
ระดบัทุตยิภูม ิF2 ก าลงัจะปรบัเป็นระดบั F1 มแีพทยอ์ายรุศาสตรท์ัว่ไป 4 คน แพทยเ์ฉพาะทาง
สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั  2 คนและสาขาศลัยกรรมกระดกูและขอ้ 1 คน (ผูอ้ านวยการ) ม ีรพ.
สต.ในเครอืขา่ยจ านวน 20 แห่ง และศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมอืง 1 แห่ง มปีระชากรกลาง
ปี 2559 (ขอ้มลู ณ 29 กค. 59) ทีอ่าศยัอยู่จรงิทัง้อ าเภอกนัตงัจ านวน 40,689 คน เพศชาย 
35,609 คน เพศหญงิ 35,620 คน   ปี 2559 ผูร้บับรกิารประเภทผูป่้วยนอกทัง้หมด 202,118 
เฉลีย่ 707 คน/วนั ผูป่้วยในจ านวน 11,793 คน เฉลีย่ 35 คน/วนั อตัราการครองเตยีง 116.82 
เนื่องจากมเีตยีงมากกว่าปีทีแ่ลว้ มปัีญหาสุขภาพทีเ่ป็นปัญหาส าคญัในพืน้ทีอ่นัดบัแรกๆ คอื
ปัญหาการเพิม่ขึน้ของผูป่้วยโรคเรือ้รงัแต่ผูป่้วยและชุมชนไมส่ามารถดแูลตนเองและไมส่ามารถ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไดต้อ้งการการท างานกบัชุมชนทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่านี้ 
ดว้ยสาเหตุหลกันี้น าไปสกูารก าหนดวสิยัทศัน์ ดงันี้ 
วิสยัทศัน์โรงพยาบาลกนัตงั จงัหวดัตรงั (VISION) 

“ โรงพยาบาลกนัตงั เป็นโรงพยาบาลท่ีผู้รบับริการประทบัใจ มีเครือข่ายบริการ
สขุภาพและชุมชนเข้มแขง็ ในปี 2561”  

 
2. พนัธกิจโรงพยาบาลกนัตงั  (Missions) 
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2.1. สนับสนุนการพฒันาคุณภาพบรกิารในระดบัเครอืขา่ย 
2.2. รกัษา ส่งเสรมิ ป้องกนัและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชนตามสภาพปัญหาในพืน้ที่ 
2.3. ส่งเสรมิกจิกรรมชุมชนในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงคข์องประชาชนใน

พืน้ที ่
2.4. พฒันาบุคลากรใหม้สีุขภาวะและสมรรถนะทีเ่หมาะสม 
2.5. พฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. เป้าประสงค ์(Goals) 
3.1  ผูร้บับรกิารและผูม้าเยอืนประทบัใจและไวว้างใจในบรกิาร รพ. 
     3.2  ลดพฤตกิรรมเสีย่งและการเจบ็ป่วยรายใหมใ่นกลุ่มโรคทีส่ าคญัและป้องกนัได ้  
     3.3  เพิม่ศกัยภาพชุมชนในการดแูลผูป่้วยกลุ่มโรคส าคญัในพืน้ที ่     
     3.4  บุคลากรมคีุณภาพ เก่ง ด ีมคีวามสุขและผกูพนัต่อองคก์ร      
     3.5 มรีะบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อ การสนบัสนุนดา้นบรกิาร บรหิารจดัการสุขภาพ 
4.  ประเดน็กลยทุธ์การพฒันาระบบบริการโรงพยาบาลกนัตงั (Strategic Issues) 
   4.1 พฒันาระบบบรกิารในโรงพยาบาลและเครอืข่ายบรกิารสุขภาพใหผู้ร้บับรกิารประทบัใจ 
   4.2  เพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผูป่้วยสู่ชุมชน  
   4.3  พฒันาระบบบรกิารสุขภาพสู่ชุมชนเขม้แขง็ 
   4.4  พฒันาบุคลากรสู่คนเก่ง ด ีมคีวามสุข 
    4.5  เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสารสนเทศ    
5. ความท้าทายของ รพ.กนัตงัได้แก่  

5.1ผูร้บับรกิารทัง้ในและนอกเวลาแออดั 
5.2 การเจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัรายใหมแ่ละรายเก่าทีม่ภีาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคทีส่ าคญั
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
5.3 การมสี่วนรว่มของชุมชนในการดแูลสุขภาพตนเองมคีวามหลากหลายไมเ่ป็นเอกภาพ   
5.4 ความพงึพอใจในบรรยากาศของบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่อง 
5.5ระบบสารสนเทศทัง้เครอืขา่ยทีม่อียูไ่มส่ามารถน าใชป้ระโยชน์ในการบรหิารจดัการเพยีงพ 

6 .จดุเน้นการพฒันาในปี 2560 

6.1 พฒันาระบบการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัทัง้เครอืขา่ย 

6.2 สรา้งการมสี่วนรว่มของภาคเีครอืข่ายในการดแูลสุขภาพตนเองของชุมชน  

6.3 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพทัง้เครอืข่าย 
ค่านิยม: ค่านิยมองคก์ร ปัจจบุนัม ี12 ตวัดงันี้ 

1. Visionary Leadership ทมีน ามองไกล ใชเ้ป้าหมายเป็นตวัน า 
2. Focus on Health บุคลากรสุขภาพด ีชีน้ าผูร้บับรกิารได ้
3. Teamwork สามคัคไีดง้าน สานสมัพนัธ ์รวมกนัเป็นหน่ึงเดยีว 
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4. Patient & Customer Focus ท าเพื่อผูป่้วยใหด้ก่ีอนแลว้จะสะทอ้นความดมีาทีเ่รา 
5. Management by Fact จรงิใจใชข้อ้มลู เพิม่พูนคุณภาพ 
6. Valuing Staff ความคดิทุกคนมคี่า เสนอมารบัหมด 
7. Focus on Result วางเป้าหมายชดัและวดัผลไดจ้รงิ 
8. Agility ความสามารถในการปรบัตวัอย่างรวดเรว็และมคีวามยดืหยุน่ 
9. Individual Commitment –ความส าเรจ็ขององคก์รเป็นผลรวมของความพยายามของทุก

คน คุณภาพตอ้งเริม่ทีแ่ต่ละคนท าทนัท ีท าต่อเนื่อง ท าเรือ่งใกลต้วั 
10. Evidence-based Approach –การตดัสนิใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูวชิาการหรอืหลกัฐานทาง

วทิยาศาสตร ์การใชข้อ้มลูทางวชิากรในการใหบ้รกิารสุขภาพผูป่้วย 
11. Learning การเรยีนรูเ้ป็นปฏสิมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม เพื่อตอบสนอง ปรบัตวั 

เพิม่ประสทิธภิาพ 
12. Empowerment -ใหพ้ลงัทุกคนในการดแูลสุขภาพตนเองใหพ้ลงัเจา้หน้าทีแ่ก้ปัญหา 

พฒันางานดว้ยตนเอง 
ในปี 2559 ไดน้ าค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH มาใชร้ว่มกนัและก าลงัปรบัปรงุค่านิยมให้
เป็นชุดเดยีวกนัไดแ้ก่ 
, M = Mastery ไดแ้ก่ Visionary Leadership, Visionary Leadership, Learning, Individual 
Commitment  
O=Originality ไดแ้ก่ Focus on Result, Empowerment, Valuing Staff, Management by Fact 
P= People center ไดแ้ก่ Patient & Customer Focus, Teamwork, Focus on Health,  
                          Evidence-based Approach 
H = Humidity ไดแ้ก่ Agility 
กระบวนการ: 
วสิยัทศัน์และค่านิยม: 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากวิสยัทศัน์ขององคก์ร: 

 มกีารก าหนดจุดเน้นรว่มกนัภายใตข้อ้มลูทีเ่ป็นปัญหาจากการวเิคราะหจ์ดุแขง็จดุอ่อน  
และน ามาก าหนดเป็นวสิยัทศัน์องคก์ร วสิยัทศัน์ถูกถ่ายทอดไปยงัผูป้ฏบิตัโิดยการสื่อสารหลาย
ทางไดแ้ก่ 1) ในทีป่ระชุมประจ าเดอืนคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล โดยผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลเป็นประธาน ซึง่มหีวัหน้างานทุกงานเขา้รว่มประชุม 2) ในทีป่ระชุมประจ าเดอืน
หน่วยงานโดยหวัหน้างานเป็นประธาน มผีูป้ฏบิตัใินหน่วยงานเขา้รว่มประชุมทุกคน 3) ในที่
ประชุมประจ าเดอืนทมีครอ่มสายงาน และการประชุมเจา้หน้าทีท่ ัง้หมดตามสถานการณ์  
 นอกจากนี้มกีารสื่อสารวสิยัทศัน์และค่านิยมองคก์รทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนตดิไวใ้น
ทุกหน่วยงาน และส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกคนจ าไดแ้ละน าไปปฏบิตัเิป็น เพื่อกระตุน้ใหทุ้กคน
ปฏบิตังิานเพื่อจดุหมายเดยีวกนั ผลการตดิตามการรบัรูแ้ละเขา้ใจวสิยัทศัน์ ค่านิยม เป้าประสงค ์ 
ของบุคลากรในหน่วยงานพบว่ามกีารรบัรูแ้ละเขา้ใจเป้าหมายองคก์รในปี 2558 รอ้ยละ 80.50 
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บทบาทของผูน้ าในการสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาและบทเรียนท่ี
เกิดขึ้น: 
 ผูน้ าองคก์รสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาโดย 

1) การปรบัโครงสรา้งในการพฒันาองคก์รในปี 2556 ตามโครงสรา้งกระทรวงใหม ่เป็น 2  
โครงสรา้งไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งการบรหิารแบ่งเป็นกลุ่มภารกจิ 10 กลุ่มคอื 1) กลุ่มงานแพทย ์ 
2)กลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค 3) กลุ่มงานทนัตกรรม 4)กลุ่มงานการจดัการ 5)กลุ่ม 
งานการพยาบาล 6) กลุ่มงานประกนัสุขภาพยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย ์ 7) กลุ่ม 
งานรงัส ี 8) กลุ่มงานเวชศาสตรค์รอบครวัและบรกิารปฐมภูม ิ 9) กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  
10) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
            โครงสรา้งใหมน่ี้ไมม่ผีลต่อกระทบในดา้นการพฒันาคุณภาพ ยงัเอือ้ต่อการสัง่การตาม
สายการบงัคบับญัชาโดยมคีณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลเป็นคณะท างานใชร้ปูแบบ
ประสานงานตามแนวดิง่ 2) โครงสรา้งการพฒันาคุณภาพ ประกอบดว้ยทมีน า ทมีครอ่มสายงาน
ต่างๆ ไดแ้ก่ ทมี PCT, IC, IM, INS, MUS, MSO,NSO, ENV ในปี 2556 เพิม่ทมีลูกคา้สมัพนัธ ์
(CRM) มาอกี 1 ทมีเพื่อความรวดเรว็ในการคน้หาความตอ้งการลกูคา้และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
ทนัเวลา โดยมศีูนยค์ุณภาพเป็นผูป้ระสานการพฒันาดา้นต่างๆ และสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ
ตอบสนองตามโครงสรา้งการบรหิาร 
 2) ผูน้ าสนับสนุนใหบุ้คลากรทัง้ตามโครงสรา้งการบรหิารไปอบรมตามลกัษณะวชิาชพีและ
ตามโครงสรา้งการพฒันาคุณภาพดา้นการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยให้
ทมี HRD วางแผนงบประมาณการพฒันาบุคลากรและตดิตามการพฒันาตามแผนทีว่างไว้ 
 3) การสนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ภายในหน่วยงาน โดยใหค้ณะกรรมการการ
จดัการความรูร้วบรวมแลกเปลีย่นเรยีนรูทุ้กเดอืน และร่วมกบัศูนยค์ุณภาพโดยประกวดผลงาน
พฒันาคุณภาพทุกปี และเผยแพรผ่ลงานผ่านอนิทราเน็ท และเวทนี าเสนอต่างๆ การแลกเปลีย่น
เรยีนรูภ้ายนอกหน่วยงานโดยการศกึษาดงูานในโรงพยาบาลหรอืหน่วยงานเอกชนอื่นๆ 
 
บทบาทของผูน้ าในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัและบทเรียนท่ีเกิดขึ้น: 

 ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร โดยก าหนดนโยบายดา้น 
ความปลอดภยัดา้นการป้องกนัการตดิเชือ้ ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ การบรหิารความเสีย่ง 
โดยเน้นการมสี่วนรว่มของผูป้ฏบิตังิานในการคน้หาและป้องกนัความเสีย่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งใน
หน่วยงาน และใหก้ารรายงานความเสีย่งไดโ้ดยไมถ่อืเป็นความผดิเป็นวฒันธรรมความปลอดภยั
องคก์รดว้ย มกีารก าหนดเป็นวาระประจ าของการประชุม กบร.ใหท้มี RM น าเสนอผลการรายงาน
อุบตักิารณ์ประจ าเดอืน หากมอุีบตักิารณ์ทีต่อ้งขอความคดิเหน็ในทางปฏบิตัจิะขอมตทิีป่ระชุม
ทนัท ีมอบรางวลัหน่วยงานทีส่ามารถรายงานความเสีย่งในหน่วยงานไดม้ากทีสุ่ดในทีป่ระชุม กบร.  
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 ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาพบว่ามรีายงานอุบตักิารณ์จากหน่วยงานเพิม่ขึน้ทุกปี  
หน่วยงานสามารถรายงานอุบตักิารณ์ได ้ทุกหน่วยงานมแีบบฟอรม์รายงานอุบตักิารณ์ไวป้ระจ า
หน่วยงาน ปัจจบุนัไดน้ าโปรแกรมการรายงานความเสีย่งผ่านคอมพวิเตอรม์าใช้รว่มดว้ย ผลการ
ใชโ้ปรแกรมพบว่ามบีุคลากรทีส่ามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ดส้ะดวกจะเป็นผูร้ายงานดว้ยโปรแกรมนี้ 
ส่วนผูท้ีป่ฏบิตังิานในจุดทีไ่มส่ะดวกเช่น พนกังานเกบ็ขยะ งานซ่อมบ ารงุ ฯ สามารถใชก้าร
รายงานดว้ยแบบฟอรม์รายงานเหมอืนเดมิ ท าใหค้วามครอบคลุมการรายงานเพิม่ขึน้  ปัจจุบนัการ
รายงานความเสีย่งใชร้ะบบ HRMS ของ สรพ. 

 ก าหนดใหน้ า Patient Safety Goal มาใชเ้พื่อเฝ้าระวงัความเสีย่งดา้นคลนิิกและมกีาร 
ตดิตามการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัโดยทมี RM และมตีดิตามทุกเดอืน รายละเอยีดอุบตักิารณ์ตาม 
PSG อยูใ่นผลการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่ง 
การสื่อสารและจดุเน้นขององคก์ร 
         จดุเน้นขององคก์ร และวธิกีารสื่อสาร เสรมิพลงั จงูใจใหน้ าจดุเน้นดงักล่าวไปสู่การปฏบิตัิ: 
 จดุเน้นขององคก์รดา้นความปลอดภยั คอื การรายงานอุบตักิารณ์โดยไมถ่อืเป็นความผดิ มี 
วธิกีารสื่อสารใหผู้ป้ฏบิตัริบัทราบหลายช่องทาง ไดแ้ก่ ทีป่ระชุม กบร.ผ่านหวัหน้างานไปยงัผู้
ปฏบิตั ิในทีป่ระชุมทมี RM เดอืนละ 1 ครัง้  ทมี RM น าเสนอความเสีย่งส าคญัทีเ่กดิขึน้ใน
หน่วยงานเพื่อกระตุ้นใหห้วัหน้างานหาวธิแีกไ้ขเชงิป้องกนัไมใ่หเ้กดิซ ้าซึง่เป็นตวัอย่างทีไ่มด่แีก่
หน่วยงานอื่น ผูบ้รหิารตดิตามการด าเนินการแกไ้ขความเสี่ยงส าคญัทีเ่กดิขึน้เดอืนก่อนในเดอืนน้ี
ทุกครัง้เพื่อใหห้วัหน้างานตระหนกัและเรง่การแกไ้ข 
 จดุเน้นการสื่อสารความเสีย่งแก่บุคลากรคอื การส่งกลบัขอ้มลูความเสีย่งจากทุกแหล่งไป 
ยงัเจา้ของพืน้ทีท่ีเ่กดิความเสีย่งเพื่อใหจ้ดัการความเสีย่งเหล่านัน้ไมใ่หเ้กดิซ ้าอกี 
การก ากบัดแูลกจิการ 
การปรบัปรงุระบบงานทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะจากระบบก ากบัดแูลกจิการ: 
การก ากบัดแูลภายในโรงพยาบาลดงันี้ 
 งานแผนงานตดิตามการรายงานผลการด าเนินงานทุกเดอืน กรรมการบรหิารตามตวัชีว้ดัปีละ 

2 ครัง้ ส่วนระดบับุคคลในหน่วยงานใหห้วัหน้างานเป็นผูร้บัผดิชอบก ากบั ตดิตามใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 การปรบัปรงุการบนัทกึเวชระเบยีนทีเ่ป็นผลจากการตรวจสอบเวชระเบยีนโดย 
คณะกรรมการระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่การบนัทกึของแพทยแ์ละการบนัทกึของพยาบาลในบางประเดน็ 
ยงัไมค่รอบคลุม จงึน ามาแจง้และปรบัปรงุการบนัทกึดว้ยการปรบัปรงุแบบฟอรม์ทีง่่ายต่อการ
บนัทกึมากขึน้ทุกปี  

-ผลการตรวจสอบการบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยนอก ปี 2557-2559 คดิเป็นรอ้ยละ 
 89.51, 96.57 และ 93.02 
  -ผลการตรวจสอบการบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยในปี 2557-2559 คดิเป็นรอ้ยละ 89.44, 

90.28 และ 90.97 
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การก ากบัดแูลจากภายนอกโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 
- การตรวจสอบดา้นการเงนิการคลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดั 
- ประเมนิคุณภาพบรกิารพยาบาล (QA) ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนภายในจงัหวดัก่อน

ขอประเมนิจากส านกัการพยาบาล 
- การประเมนิมาตรฐานเทคนิคการแพทย ์จากศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
- การประเมนิความเสีย่งจากการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลจากส านกัโรคจาก

การประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุมโรค 
ทีผ่่านมายงัไมม่ขีอ้ทกัทว้งใดๆ 

 
การปรบัปรงุระบบการน า และ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ป็นผลจากการทบทวน: 
 -มกีารอบรมผูน้ าคอืหวัหน้างานและรองหวัหน้างานเพื่อพฒันาศกัยภาพในการ

บรหิารงานแต่ไม่มกีารประเมนิผลทีช่ดัเจน 
พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม 
บทเรยีนในการตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ง/ความห่วงกงัวลของสาธารณะ: 
 ปัจจบุนัจา้งบรษิทัเอกชนขนและเผาขยะตดิเชือ้ และการด าเนินการของบรษิทัไดต้ามมาตรฐาน

ทีก่ าหนด 
 ขอ้รอ้งเรยีนดา้นพฤตกิรรมบรกิารของบุคลากรมมีาอยา่งต่อเนื่อง  เนื่องจาก รพ.เปิดช่องทางให ้
รอ้งเรยีนไดห้ลายทาง ในกรณเีขา้มาตรา 44 รพ. จะจดัการใหผู้ร้บับรกิารไดค้่าชดเชยทุกราย 
 
บทเรยีนในการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 รพ.ด าเนินการตามโครงการ Green Hospital ไดร้บัรางวลั 
 รพ.มโีครงการประหยดัพลงังานประหยดัพลงังานและไดร้บัรางวลั ASEAN AWARD      
 
บทเรยีนในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎหมาย: 
 ปรบัปรงุระบบการจ่ายยาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเช่น ชนิดของยาทีร่ะบุการใชโ้ดยแพทยเ์ท่านัน้
และมรีะบบเตอืนในหน้าจอคอมพวิเตอรเ์รือ่งการแพย้าของผูป่้วย เพื่อป้องกนัการจ่ายยาทีแ่พซ้ ้า
ละเมดิสทิธผิูป่้วย ท าใหก้ารจา่ยยามคีวามรดักุม ถูกตอ้ง ลดความคลาดเคลื่อน 
 ก ากบัใหม้กีารเบกิจ่ายเงนิเน้นความถูกตอ้งตามระเบยีบการเงนิอยา่งเครง่ครดั  จากการ
ด าเนินงานทีผ่่านเมือ่มขีอ้ทกัทว้งใหด้ าเนินการแกไ้ขจากผูต้รวจสอบ ผูร้บัผดิชอบจะรบีด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี
บทเรยีนในการก ากบัดแูลเรื่องจรยิธรรม: 
          -โรงพยาบาลแต่งตัง้คณะกรรมการองคก์รแพทยด์แูลเกีย่วกบัจรยิธรรมองคก์รแพทย ์
องคก์รพยาบาลดแูลเกีย่วกบัจรยิธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล เมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนที่
เกีย่วขอ้งจากทมี RM แลว้ตอ้งน ามาแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ขีึน้และมกีารตดิตามการเกดิเหตุการณ์ซ ้า
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โดยทมี RM ทีผ่่านมามรีะเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมองคก์รไดแ้ก่ 1) แนวทางการแจง้
ขอ้มลูแก่บุคคลที ่3 2) แนวทางการปฏบิตักิารงดกูช้พี 3) แนวทางการปฏบิตัเิรือ่งการพทิกัษ์สทิธิ
ผูป่้วย  4) แนวทางการรอ้งขอถ่ายส าเนาเวชระเบยีน 5) แนวทางการรกัษาความลบัของผูป่้วย 

 ในการด าเนินงานทีผ่่านมาไมเ่คยมขีอ้รอ้งเรยีนทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของบุคลากร 

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

-มผีลการพฒันาองคก์รดา้นต่างๆทีช่ดัเจน  

ปี 2557 
- รองชนะเลศิ อนัดบั 2 การประกวดคลนิิกไรพุ้งคุณภาพ ( DPAC Quality ) ระดบัจงัหวดั 

( เมือ่ 20 มยิ.2557 )  
- Thailand Energy Award จากกรมอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน   
- ชนะเลศิ ศูนยบ์รกิารหลกัประกนัสุขภาพในหน่วยบรกิารดเีด่น ระดบัประเทศ 

“ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน “ (เมือ่ 14 สงิหาคม 2557)  
- ผ่านการประเมนิโรงพยาบาลส่งเสรมิและสนับสนุนการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ระดบั ดเียีย่ม  (30 กนัยายน 2556 – 30 กนัยายน 2558) 
- เป็นสถานพยาบาลทีป่ฏบิตัติามมาตรฐานการนวดไทย ระดบัดเียีย่ม                                               

จากกรมพฒันาการแพทย ์แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  
- ชนะเลศิ ASEAN Energy Award 2014 ประเภทการบรหิารจดัการการพลงังานดเีด่น                               

ในอาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ ณ กรงุเวยีงจนัทร ์สปป.ลาว เมือ่ 23 กนัยายน 2557 
- ผ่านการประเมนิมาตรฐานการด าเนินงาน “ คลนิิกวณัโรคคุณภาพ  ” ระดบั A  5 ปีซอ้น  

ในการประชุมสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเครอืข่ายดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมวณัโรคในพืน้ทีภ่าคใตต้อนล่าง ปีงบ 2557 ( Stop TB network meeting ) เมือ่ 4 
กนัยายน 2557 จากส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่12 จงัหวดัสงขลา 

- ชนะเลศิ ประกวดผลงานประเภท R2R ระดบัเขต 12  เรือ่ง การตรวจหาเชือ้วณัโรค จาก
การประชุมวชิาการระดบัเขต 12 โรงแรมเจ บ ีหรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

- ผ่านการประเมนิมาตรฐาน “ ครวัฮาลาล “  จากคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศ
ไทย 

มกีารประเมนิซ ้าโดยต่ออายุทุกปี      

ปี 2558 
- รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิประจ าปี 2558 ระดบัด ีประเภท รางวลัการพฒันาการ

บรกิารทีเ่ป็นเลศิเรือ่ง ผลการคดักรองภาวะแทรกซอ้นโรคเรือ้รงัเชงิรกุ เมือ่วนัที ่25 
กนัยายน.2558 ( กพร.) ณ หอ้งประชุมกองทพัเรอื กทม. 
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- ผ่านการประเมนิมาตรฐานมาตรฐาน “ โรงพยาบาลคุณภาพการดแูลรกัษาวณัโรค “ ระดบั 
A 6 ปีซอ้น ในการประชุมสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเครอืขา่ยดา้นการเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคุม วณัโรคในพืน้ทีภ่าคใตต้อนล่าง ปีงบประมาณ 2558  ( Stop TB network 
meeting ) เมือ่ 10 กนัยายน 2558  

ปี 2559  
- รางวลั หน่วยงานทีม่ผีลงานดเีด่นดา้นการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ในการประชุมสมัมนา

พฒันาคุณธรรมจรยิธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2559  

จดัโดยแกว้กลัยาสกิขาลยั  สถาบนัพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข 

     เมือ่ 26 สงิหาคม 2559  
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
1. ผูน้ าระดบัสงูชีน้ าองคก์ร    การสนับสนุนเครอืขา่ยชุมชนใหช้ดัเจนมากขึน้ 
2. การส่งเสรมิผลการด าเนินงานทีด่ ี    ส่งเสรมิบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้าก

ผลงานเด่นภายในเครอืขา่ยฯ  
3. การสื่อสาร ใหอ้ านาจตดัสนิใจ จงู

ใจ เน้นทีก่ารปฏบิตั ิ
    พฒันาระบบการสื่อสารยคุ Thailand 4.0 

4. ระบบก ากบัดแูลกจิการ การ
ประเมนิผูน้ า/ระบบการน า 

   ปรบัปรงุการประเมนิระบบการน าทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

5. ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะและ
การด าเนินงานอยา่งมจีรยิธรรม 

    การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 


