I-5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ:
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
ร้อยละความพึงพอใจในบรรยากาศการ
ทางานของบุคลากรรพ.
ร้อยละบุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผน
(กลุ่มวิชาชีพ 10วัน/คน/ปี และกลุ่มอื่น 3
วัน/คน/ปี )
ร้อยละของบุคลากรทีม่ คี ่า BMI >23
อุบตั กิ ารณ์เจ้าหน้าทีส่ มั ผัสเลือด สารคัด
หลัง/ถู
่ กเข็มตา
อุบตั กิ ารณ์เจ้าหน้าทีต่ ดิ เชือ้ วัณโรคราย
ใหม่
อัตราการคงอยู/่ ลาออกของบุคลากร

เป้ าหมาย 2555 2556 2557 2558
>75%
80.79
> 90%

95.65

2559
70.05

98.87

98.88

<50%
0

53.30
12

50.59
7

0

0

0

<5%

1.87

1.85

บริ บท:
การบริหารทรัพยากรบุคคล ใช้รปู แบบคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ปี งบประมาณ 2560 มี
บุคลากรFull time ทัง้ หมด 270 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน ทันต
แพทย์ 6 คน พยาบาล 80 คน เภสัชกร 8 คน กลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ 129 คน และกลุ่มสนับสนุ น 39 คน และ
Past time (แพทย์ตรวจเฉพาะ ผป.นอก) จานวน 2 คน
กระบวนการ:
คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล ประกอบด้วยทีมนาระดับโรงพยาบาลและหัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้างาน มีหน้าทีส่ นับสนุ น กากับดูแลบุคลากร ให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีกลยุทธ์องค์กร
คือ สร้างเสริมแรงจูงใจและบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการทางาน พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เพียงพอตาม
สาขาความเชีย่ วชาญขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุ นด้านวิชาการและการจัดการความรู้
การเพิ่ มคุณค่าบุคลากร
บทเรียนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บคุ ลากรมีผลงานที่ดี
การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้กาหนดความผูกพันบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจได้แก่ การ
บริหารค่าตอบแทนทุกกลุ่มงานตามผลการปฏิบตั งิ าน องค์กรจัดสวัสดิการนอกเหนือจากค่าตอบแทน
เช่น กลุ่มวิชาชีพขาดแคลน จัดบ้านพักให้ กลุ่มทีไ่ ม่สามารถจัดบ้านพักได้สนับสนุ นเงินค่าเดินทางไปกลับ
ประจาวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านความก้าวหน้าในสายงาน เมือ่ มีตาแหน่งลูกจ้างชัวคราวว่
่
างใน
ตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ จะเปิ ดรับสมัครคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกกลุ่มอาชีพได้ม ี
โอกาสฝึกอบรมทัง้ ระยะสัน้ และเฉพาะทาง 4 เดือน และส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อทัง้ ในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการตามความต้องการขององค์กร ด้านการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล/ใบประกาศ

เกียรติบตั รหรือโล่ประกาศเกียรติคุณ แต่ละปี จะมีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ แต่ละกลุ่มงาน เช่น
กลุ่มข้าราชการ กลุ่มลูกจ้างประจา และกลุ่มลูกจ้างชัวคราว
่
เพื่อมอบส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็ นแก่
บุคลากรทีม่ ผี ลงานดีทงั ้ ในระดับองค์กร ระดับจังหวัดและระดับกระทรวง เป็ นต้น ผลการดาเนินงาน ในปี
2559 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ขอ้ ร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล การประเมินความพึงพอใจในบรรยากาศ
การทางานโดยใช้ Emo-meter ของกลุ่มวิชาชีพ มีความพึงพอใจในบรรยากาศในการทางาน 61.04 %
และความพึงพอใจในบรรยากาศการทางานของกลุ่มสนับสนุนบริการ 71.01% (เป้ า > 80%) โอกาส
พัฒนาสร้างระบบแรงจูงใจให้บุคลากรทีม่ ผี ลงานดีเกินเป้ าหมายทีก่ าหนดให้ได้รบั รางวัลโดยการพิจารณา
ความดีความชอบเพิม่ เงินเดือน/ค่าจ้างเพิม่ เป็ นกรณีพเิ ศษในแต่ละรอบการพิจารณา การจัดสวัสดิการ
รักษาพยาบาลบุคลากรพร้อมทายาทสายตรงทุกคน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกาหนดพัฒนาตาม
แผนบุคลากรประจาปี ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยเป้ าหมายคือ กลุ่มวิชาชีพ 10วัน /คน/ปี ในปี 2559
บุคลากร ได้รบั การพัฒนาตามแผน 98.88%
ส่งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ จัดเวทีเสนอผลงาน เช่น นาเสนอผลงาน
วิชาการทัง้ ในระดับหน่วยงานและระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง มีผลงานพัฒนาคุณภาพ
ดังนี้
ผลงานวิ ชาการ
ปี 2558
ปี 2559
ได้รบั รางวัล/จานวนทัง้ หมด ระดับ
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับ รพ. ระดับจังหวัด ระดับ
รพ.
เขต
1.CQI.
3/4
1
1
3/6
4
1
2.นวตกรรม
3/5
3
1
3/5
3
1
3.เรือ่ งเล่า
3/4
2
3/5
3
1
บทเรียนในการใช้ Performance management system
ปี 2559 ผูน้ าระดับสูง ได้มกี ารมอบหมายตัวชีว้ ดั ระดับกลุ่มงานกลุ่มละ 5 ตัว ได้แก่กลุ่มการ
พยาบาล กลุ่มงานทุตยิ ภูม ิ กลุ่มงานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและองค์รวม กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารทัวไป
่ ให้แต่ละกลุ่มนาไปสื่อสาร ลงสู่การปฏิบตั กิ าหนดการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านทุก 6 เดือน ปี ละ 2 ครัง้ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มข้าราชการ สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ ์ขอ
งานและสมรรถนะ 70:30 กลุ่มลูกจ้าง สัดส่วน 80:20 ทาการประเมินโดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน พบว่า
ในปี 2559 กลุ่มงานทุตยิ ภูมโิ อกาสพัฒนาได้ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
และเป็ นธรรม โดยกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั รายบุคคลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร

การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
learning need ทีส่ าคัญของบุคลากรกลุ่มต่างๆ และวิธกี ารพัฒนา/เรียนรูท้ จ่ี ดั ให้:
กลุ่มบุคลากร
Learning need ทีส่ าคัญ
วิธกี ารพัฒนา/เรียนรู้
1.ผูบ้ ริหารระดับสูง ภาวะผูน้ าสาหรับผูบ้ ริหาร -การศึกษาด้วยตนเอง
การบริหารความขัดแย้ง
-การเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
การมอบหมายงานอย่างมี ของผูบ้ ริหาร
ประสิทธิภาพ การสื่อสารทีม่ ี -อบรมหลักสูตรการ
ประสิทธิภาพ และการสร้าง พัฒนาศักยภาพของ ผอ.
ทีมงาน
รพช.
-อบรมนอกหน่วยงาน
เช่น -อบรมหลักสูตรนัก
ระบาดวิทยา (FEMT)

2.ผูบ้ ริหารระดับ
หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้างาน

ผลการดาเนินงาน
ปี 2558 อบรม
หลักสูตรการฝั งเข็มที่
ประเทศจีน
ปี 2559 อบรม
หลักสูตรนักระบาด
วิทยา (FEMT)
อบรมหลักสูตรระยะ
สัน้ พืน้ ฐานเวชศาสตร์
ครอบครัวสาหรับ
แพทย์
อบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผอ.รพช.
ภาวะผูน้ า การสื่อสาร การ -จัดการแลกเปลีย่ น
ปี 2558
สังการ
่ และการติดตามงาน เรียนรูผ้ ่านการประชุม
อบรมพัฒนาศักยภาพ
การสร้างแรงจูงใจสาหรับ
คณะกรรมการต่างๆ และ สาหรับหัวหน้างาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การประชุมวิชาการ
จานวน 30 คน
ปี 2559
อบรมพัฒนาศักยภาพ
การทางานเป็ นทีม
และสร้างการทางาน
เป็ นทีม จานวน 34
คน
ความรูค้ วามสามารถเฉพาะ -จัดกิจกรรมการจัดการ ปี 2558
สาขาวิชาชีพ
ความรูภ้ ายในและ
อบรมหลักสูตรการ
ระหว่างหน่วยงาน
พยาบาลเฉพาะทาง
-การศึกษาด้วยตนเอง
สาขาการบริหารการ
-การฝึกอบรมOD.
พยาบาล จานวน 1
-อบรมภายนอก
ราย
หน่วยงาน
-ศึกษาดูงาน
-ประชุมวิชาการ
-สร้างแรงจูงใจและความ สาหรับผูบ้ ริหาร

3.ผูป้ ฏิบตั งิ าน

4.บุคลากรใหม่

จิตสานึกในการให้บริการ
การป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชือ้ ใน รพ. การสื่อสาร
และประสานงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ การพัฒนา
คุณภาพ การทางานเป็ นทีม
และความรูเ้ ฉพาะสาขาวิชา
ชีพทีส่ าคัญ

-อบรมนอกหน่วยงาน
เช่นหลักสูตรเฉพาะทาง
สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขา
เฉพาะทางแพทย์
,พยาบาล,ทันตแพทย์
,เภสัชกรและกลุ่มวิชาชีพ
อื่นๆ
วิธกี ารพัฒนา/เรียนรู้

-การสอนงานในขณะ
ปฏิบตั งิ าน ระบบพีเ่ ลีย้ ง
-การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาดูงาน
-การจัดกิจกรรม OD.
-จัดการอบรมภายใน
เช่นอบรมกรอบความรู้
เรือ่ ง HA. อบรมความรู้
IC,การฟื้ นคืนชีพ,อบรม
การป้ องกันอัคคีภยั ฯลฯ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของ
-พัฒนาปฐมนิเทศ
องค์กรวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
บุคลากรใหม่
ค่านิยม จุดเน้นองค์กร
-การสอนงานในขณะ
โครงสร้างองค์กร
ปฏิบตั งิ าน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบตั แิ ละ -การศึกษาด้วยตนเอง
สวัสดิการ จรรยาบรรณ
-จัดอบรมภายใน เช่น
พนักงาน/จรรยาบรรณ
อบรมกรอบความรูเ้ รือ่ ง
วิชาชีพ คุณธรรมและ
HA. อบรมความรู้ IC,
จริยธรรมสาหรับ
การฟื้ นคืนชีพ,อบรม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน จิตสานึกในการ ความรูเ้ กี่ยวกับการ
ให้บริการ การป้ องกันและ ป้ องกันอัคคีภยั ฯลฯ
ควบคุมการติดเชือ้ ในรพ.

ปี 2558
-หลักสูตรพยาบาล
วิชาชีพหลักสูตรเวช
ปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน จานวน
1 ราย
-หลักสูตรเฉพาะทาง
พยาบาลผูใ้ ช้ยาเสพ
ติด
จานวน 1 ราย
-หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
ปี 2559
-อบรม CPR.ประจาปี
จานวน 120 คน
-อบรมพยาบาลการ
ดูแลผป.(ตา/ไต /เท้า)
ในคลินิก NCD 4 คน
ปี 2558
-ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่
จานวน 15 คน
-ปี 2559
-ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่
จานวน 6 คน
-อบรมความรู้ IC.
จานวน 200 คน
-อบรมความป้ องกัน
อัคคีภยั จานวน 250
คน

บทเรียนในการกาหนด learning need (รวมทัง้ การเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการดูแลผู้ป่วย):
โรงพยาบาลเป็ นหน่ วยบริการสุขภาพทีม่ หี ลากหลายสาขาวิชาชีพ การกาหนด learning need
จึงต้องครอบคลุมทัง้ ในส่วนของการพัฒนาวิชาชีพแต่ละสาขา ซึง่ กาหนดความต้องการมาจากหน่วยงาน
เองแล้วมาผ่านการพิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนทีเ่ ป็ นการพัฒนาบริการส่วนขาดได้แก่การดูแล
ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเฉพาะระยะยาว 1 เดือนและ4 เดือน เช่น โรคเรือ้ รัง การบริหารการพยาบาล การดูแล
ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายเป็ นการกาหนดความต้องการมาจากองค์กรเพื่อการ
พัฒนาการดูแลเฉพาะเหล่านี้ ในปี 2558-2559 ได้ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาวได้แก่
หลักสูตรการศึกษาเฉพาะรายกรณีผปู้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การพยาบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉินและ
วิกฤติ การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย และการบริหารการพยาบาล เป็ นต้น ผลลัพธ์เมือ่ บุคลากรจบมาแล้วได้
วางแผนการดูแลให้ผปู้ ่ วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้มแี นวโน้มในทางทีด่ ี ผูป้ ่ วยเรือ้ รังได้รบั การ
ดูแลตามแนวทางเพิม่ ขึน้ มีระบบการส่งต่อและติดตามผูป้ ่ วยวิกฤติทส่ี ่งต่อและส่งกลับอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ วางแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย จนผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแล
ดีขน้ึ เป็ นต้น
การปรับระบบการพัฒนาและเรียนรู้สาหรับบุคลากรให้ มีความสมดุลยิ่ งขึ้น (จุดใดที่ได้รบั
ความสาคัญมากขึ้น):
องค์กรกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาความเชีย่ วชาญตาม Service Plan
ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 ได้แก่ ด้านหัวใจและหลอดเลือด ด้านทารกแรกเกิด ด้านอุบตั เิ หตุฉุกเฉินใน
หน่วยงาน คลินิกโรคเรือ้ รัง NCD,ER,LR เป็ นต้น มีรปู แบบการพัฒนา แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเครือข่าย
บริการเขต 12 มีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้เกิดเครือข่าย
บริการทีเ่ ชื่อมโยงอย่างทุกระบบการดูแลรักษาผูป้ ่ วย โอกาสพัฒนาคือการบริหารอัตรากาลังให้ม ี
ประสิทธิภาพในภาวะขาดแคลนบุคลากรในสาขาตาม service plan
บทเรียนเกี่ยวกับการประเมิ นผลการพัฒนาและเรียนรู้:
ทีผ่ ่านมาองค์กรกาหนด การประเมินผลการพัฒนาและเรียนรูใ้ ห้บุคลากร สรุปบทเรียนและความรูท้ ่ี
ได้รบั ในการพัฒนาตนเองและองค์กร นาเสนอต่อผูบ้ ริหารพร้อมกับการเบิกค่าเบีย้ เลีย้ ง ในการเข้ารับการ
อบรม การประชุมต่างๆ มีการติดตามผลทุก 3 เดือน ในเวทีการประชุมทีมวิชาการทุกเดือน พบว่าได้ม ี
การนาความรูม้ าปรับปรุงพัฒนางานและตนเองอย่างเป็ นรูปธรรม
ความผูกพันของบุคลากร
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อความผูกพัน/ความพึงพอใจของบุคลากร และผลการศึกษา:
โรงพยาบาลกันตัง ได้นาเครือ่ งมือ Emo-meter มาสารวจความพึงพอใจของบุคลากรเกีย่ วกับ
ระดับแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจของบุคลากร ปี 2558-2560 พบว่า บุคลากรมีความอยูด่ มี สี ุขและการรับรู้
ปั จจัยสนับสนุ นในระดับสูง ประเด็นทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจ 3 ลาดับแรก คือ 1) ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 2) ความสาเร็จในงานทีป่ ฏิบตั แิ ละการได้รบั การยอมรับนับถือ 3)สวัสดิการ และบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลกันตัง 3 อันดับแรก 1) งานทีท่ า้ ทาย 2) ภาพลักษณ์องค์กรทีด่ ี
3) สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน

บทเรียนในการปรับปรุงระบบงานเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากร
จากข้อมูลเบือ้ งต้น ได้มกี ารปรับปรุงเพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กรมีกจิ กรรมต่างๆ ดังนี้
1) ด้านสวัสดิการทีน่ อกเหนือจากรายได้ค่าตอบแทน เช่น กลุ่มลูกจ้างชัวคราว
่
ได้สวัสดิการรักษาให้
ญาติสายตรง จัดบ้านพักให้/ห้องพักเวรให้ จัดงานปี ใหม่ งานสงกรานต์ งานเลีย้ งรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ มอ
รางวัลบุคคลดีเด่นคนดีศรีสาธารณสุข คนดีศรีสงั คม เป็ นเจ้าภาพงานฌาปนกิจ เป็ นต้น ด้านรายได้/
ค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น การจัดค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าค่าตอบแทน
พิเศษตามวิชาชีพ จัดเงินสนับสนุ นค่าเหมารถรับ-ส่งประจาเดือน เดือนละ 1,000 บาท ด้าน
ความก้าวหน้าในสายงาน เมือ่ มีตาแหน่งว่างในตาแหน่ งทีส่ งู ขึน้ จะเปิ ดรับคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน
และส่งเสริมลูกจ้างชัวคราวได้
่
มโี อกาสอบรมตามความต้องการขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อม มีอุปกรณ์
เครือ่ งมือใช้ทเ่ี พียงพอเหมาะสม เช่น ระบบ HosXP ในการบริการผูป้ ่ วย ระบบเอกซเรย์ดจิ ติ อล ระบบ
Paper less ในงานห้องบัตร ระบบจองห้องประชุมและการใช้รถออนไลน์ มีระบบ Interne tและระบบ
Intranet ฯลฯ โอกาสพัฒนา การปรับปรุง การปรับกลุ่มลูกจ้างชัวคราวรายเดื
่
อนเป็ นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (พกส.) เพื่อปรับค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้สงู ขึน้
ขีดความสามารถและความเพียงพอ
ผลการประเมิ นขีดความสามารถและความเพียงพอ และการตอบสนอง:
ผลการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร พบว่า ปี 2558 และ 2559 พัฒนาสมรรถนะ คิดเป็ น
98.87 และ98.88 การพัฒนาบุคลากรได้ตามเป้ าหมาย (>80% )
ด้านความเพียงพอของบุคลากรในสายวิชาชีพขาดแคลน ตาม Service Plan คิดเป็ นร้อยละตาม
ปริมาณทีม่ ตี ่อปริมาณทีค่ วรมี ตามกรอบ FTE /2 พบว่ากลุ่มแพทย์ 39.28% (11/28) พยาบาล 17.14%
(87/105) การบริหารอัตรากาลังทีม่ ขี อ้ มูลบุคลากรขาดแคลน พบว่าโอกาสพัฒนา ตัวอย่างเช่น ด้านการ
พยาบาลมีการกาหนดเกณฑ์การจัดอัตรากาลัง มีระบบเกลีย่ อัตรากาลังในแต่ละเวรของหอผูป้ ่ วย โดย
พิจารณาจาก Productivity และอัตราการครองเตียง และเพิม่ ช่องทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุก เช่น
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสถานศึกษาก่อนนักศึกษาจบ เพื่อให้ได้บุคลากรสายทีข่ าดแคลนตามแผนกรอบ
อัตรากาลัง
บทเรียนในการบริ หารและจัดระบบบุคลากรเพื่อให้ งานขององค์กรประสบความสาเร็จ:
องค์กรได้มกี ารปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความเปลีย่ นแปลง ให้สอดคล้องกับ Service
Plan โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ ภายใต้ขอ้ จากัดด้านบุคลากร เช่น การบริหาร
โครงสร้างภายในให้สามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลงองค์กรได้ การกาหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรทีช่ ดั เจน การสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูร้ ว่ มงาน/ผูบ้ ริหาร การมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่
ชัดเจนและการพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น ผลการดาเนินงาน ตัวชีว้ ดั ตามแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลทีผ่ ่าน
เกณฑ์ 97.52% มีโอกาสพัฒนา สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) และการกาหนดแนว
ทางการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

การวิ เคราะห์การเปลี่ยนแปลงความต้องการและการตอบสนอง:
จากการวิเคราะห์การย้าย/ลาออกของบุคลากร ปี 2558 และ ปี 2559 เป็ น 1.87% และ 1.85%
(เป้ าหมาย (<5%) ซึง่ เป็ นอัตราทีน่ ้อยมาก กลุ่มทีล่ าออกส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มลูกจ้างชัวคราวที
่
ค่ ดิ ว่ายังไม่
มันคงในหน้
่
าทีก่ ารจึงต้องการไปประกอบอาชีพอื่นทีม่ นคงกว่
ั่
า โอกาสในการพัฒนา ประเมินกลุ่มลูกจ้าง
ชัวคราวที
่
ม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์มาตรฐานเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ
พนักงานราชการ ซึง่ มีเงินเดือนค่าจ้างทีส่ งู กว่า และมีสทิ ธิประโยชน์ทด่ี กี ว่า
บรรยากาศการทางาน
นโยบาย บริ การ สิ ทธิ ประโยชน์:
โรงพยาบาลกันตังได้สร้างบรรยากาศการทางานโดยมีนโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงร่วมกิจกรรมด้วย เช่นการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงานประจาเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางนโยบายการแก้ไขปั ญหาต่างๆ และให้หวั หน้าถ่ายทอดสู่
ผูป้ ฏิบตั ิ จัดกิจกรรมงานปี ใหม่ งานสงกรานต์ งานวันเกิดประจาเดือน จัดงานกีฬาสามัคคีประจาปี งาน
ต้อนรับ งานเลีย้ งส่งบุคลากร และงานแสดงมุตติ าจิตผูเ้ กษียณอายุ การอานวยความสะดวกให้บุคลากร
ได้แก่ ร้านค้าสวัสดิการภายในโรงพยาบาล สถานทีจ่ อดรถสาหรับบุคลากรโดยเฉพาะ มุมพักผ่อนรอบๆ
อาคาร และมีบา้ นพักสาหรับบุคลากรฯลฯ ให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นอื่นๆสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีพกั
รักษาในโรงพยาบาลจัดห้องพิเศษให้บุคลากรทุกระดับ จัดสวัสดิการให้เงินช่วยเหลือแก่บุคลากรกรณี
เสียชีวติ บุคลากรเกษียณอายุราชการสงเคราะห์เงินสวัสดิการจัดซือ้ ของทีร่ ะลึกและจัดงานมุทติ าจิตให้
สุขภาพบุคลากร
บทเรียนเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุขภาพของบุคลากร:
การตรวจสุขภาพประจาปี 2558ในบุคลากร พบว่ามีบุคลากรทีม่ คี ่า BMI เกินมาตรฐาน ร้อยละ
53.30 (ค่ามาตรฐาน<23) ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหลายกิจกรรมเช่นโครงการFit&Firm Love For
Heath ทาให้ ผลการตรวจสุขภาพ ปี 2559 พบว่าค่า BMI เกินมาตรฐานลดลงเป็ นร้อยละ 50.59 ใน
ปี งบประมาณ 2560 จึงได้จดั กิจกรรม “สถานีเติมพลังสร้างสุขภาพพึง่ ตนเอง” เพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก่อโรคในวิถชี วี ติ ประจาวัน มีรณรงค์ลดน้ าหนักโดยใช้น้าผักผลไม้ “สูตรเด็ด
755”(ผลไม้/ผัก 7สี 5รส5หมู)่ และได้กาหนดเป็ นนโยบายในการเป็ นแบบอย่างพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี เช่น
การจัดเลีย้ งอาหาร/เครือ่ งดื่มในการจัดประชุม/อบรมต้องเน้นน้าสมุนไพรขนมพืน้ ฐาน,บุคลากรใหม่ทุกคน
ต้องตรวจสารเสพติดก่อนรับเข้าทางาน,จัดตัง้ คลินิกเลิกบุหรี่ เป็ นโรงพยาบาลปลอดเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
กิจกรรมทีด่ าเนินการ ได้แก่รา้ นค้าสวัสดิการงดจาหน่ายแอลกอฮอล์ งานเลีย้ งใน รพ.ปลอดเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์ส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โอกาสพัฒนา สร้างความตระหนักให้กบั บุคลากรจนเป็ นวิถี
ชีวติ และเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
บทเรียนเกี่ยวกับการป้ องกันและจัดการกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ:
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และฟื้ นฟูให้กบั บุคลากรในขณะปฏิบตั งิ าน เรือ่ งการเสริมสร้างความรู้
และการป้ องกันตนเองจากความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการทางาน เช่น การล้างมือให้ถูกวิธ ี การใช้อุปกรณ์
ป้ องกันความเสีย่ งจากการทางาน การป้ องกันการเกิดอันตรายจากของมีคม และมีการส่งเสริมการได้รบั

วัคซีนกรณีเกิดโรคระบาด และวัคซีนป้ องกันโรคกับบุคลากรกลุ่มเสีย่ ง เช่น โรงครัว ซักฟอก จ่ายกลาง
และผูเ้ ก็บขยะ เป็ นต้น โอกาสพัฒนา สร้างความตระหนัก กระตุน้ และนิเทศติดตามบุคลากรในการ
ป้ องกันและจัดการกับความเสีย่ งต่อสุขภาพ
บทเรียนเกี่ยวกับการดูแลความเจ็บป่ วยจากการทางาน:
บุคลากรบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยระหว่างปฏิบตั งิ าน พบว่า ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรใน
โรงพยาบาลในปี 2557-2559 พบว่ามีแนวโน้มในการดูแลสุขภาพทีล่ ดลง พบมีภาวะสุขภาพกลุ่มปกติรอ้ ย
ละ24.18,24.89,17.39 กลุ่มเสีย่ งร้อยละ67.22,66.22,71.54 กลุ่มเสีย่ งสูงร้อยละ4.44,6.33และเจ้าหน้าที่
ป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 37.4,4.45,4.74BMI>23 ร้อยละ49.18,45.77,51.77
ทีมขอความร่วมมือแต่ละหน่ วยงานให้มสี ่วนร่วมเป็ นแกนนาในการออกกาลังกายในทุกวันพุธช่วงเวลา
16.00-16.30น. และให้แต่ละหน่วยงานคิดและร่วมกันออกกาลังกาย อย่างน้อย 3 ครัง้ ใน1สัปดาห์ ปี
2560 จับคู่บดั ดีใ้ นการดูแลสุขภาพ และกลุ่มปกติจะมีการรณรงค์ในเรือ่ งการรับประทานอาหาร การออก
กาลังกายกลุ่มเสีย่ ง คัดกลุ่มเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ จัดทาค่ายปรับเปลีย่ น สร้างให้เจ้าหน้าทีเ่ กิดความ
เข้าใจและเห็นความสาคัญถึงประโยชน์ในการดูแลตนเอง เพื่อให้มสี ุขภาพทีด่ ี สามารถอยูก่ บั คนทีเ่ รารัก
ให้ได้นานทีส่ ุด กลุ่มป่ วยมีการติดตามการรักษา เฝ้ าระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ทุกกลุ่มจะมีการนา
สูตรเด็ด 755 มาใช้ในชีวติ ประจาวัน และมีการประเมิน ติดตามทุก 1เดือน
ในกลุ่มทีเ่ ป็ นโรคแล้ว ได้รบั การรักษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทีส่ มั ผัสโรคเช่น TB,HIV,
Hepatitis จะได้รบั การดูแลตามแนวทาง
ความครอบคลุมของการให้ภมู ิ ค้มุ กันโรค:
บุคลากรกลุ่มเสีย่ ง จ่ายกลาง ซักฟอก ผูเ้ ก็บขยะ และโรงครัว ได้รบั วัคซีน HBV บาททะยัก ไข้หวัด
ใหญ่ ครอบคลุม 100%
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
1.พัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น
2.เพิม่ สวัสดิการแก่ญาติสายตรงของเจ้าหน้าทีใ่ นกลุ่มลูกจ้างชัวคราว
่
3.เพิม่ ความก้าวหน้าในการศึกษาต่อเฉพาะทางแก่ลกู จ้างชัวคราวสายวิ
่
ชาชีพ
4.สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการ ผลงานการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
5.มอบเกียรติบตั รบุคลากรดีเด่น
6. การปรับโครงสร้างภายในให้เหมาะสมกับบริบท
มาตรฐาน
21. ความผูกพันและความพึง
พอใจ
22. ระบบค่าตอบแทนและแรง

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
- จัดหาสวัสดิการบ้านพักให้เพียงพอกับบุคลากร
- พัฒนาให้มรี ะบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระ

จูง
-

23. ระบบพัฒนาและเรียนรู้
สาหรับบุคลากรและผูน้ า

24. การบริหารและจัดระบบ
บุคลากร

3

-

25.

3

-

สุขภาพของบุคลากร

-

งาน (P4P)
กลุ่มสายสนับสนุ นบริการ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล การอบรมภายใน/
ภายนอก
การพัฒนาสมรรถนะบุคลการตามส่วนขาดได้ตาม
เป้ าหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในงานสาหรับ
กลุ่มลูกจ้าง
ประเภทชัวคราวทุ
่
กตาแหน่ ง
โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มีความ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นต้นแบบสุขภาพของชุมชน
กระตุน้ บุคลากรให้ความสาคัญต่อการตรวจ
สุขภาพประจาปี

