
I-5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 
รอ้ยละความพงึพอใจในบรรยากาศการ
ท างานของบุคลากรรพ. 

>75%    80.79 70.05 

รอ้ยละบุคลากรไดร้บัการพฒันาตามแผน 
(กลุ่มวชิาชพี 10วนั/คน/ปีและกลุ่มอื่น 3
วนั/คน/ปี) 

> 90%   95.65 98.87 98.88 

รอ้ยละของบุคลากรทีม่คี่า BMI >23 <50%    53.30 50.59 
อุบตักิารณ์เจา้หน้าทีส่มัผสัเลอืด สารคดั
หลัง่/ถูกเขม็ต า 

0    12 7 

อุบตักิารณ์เจา้หน้าทีต่ดิเชือ้วณัโรคราย
ใหม่ 

0    0 0 

อตัราการคงอยู/่ลาออกของบุคลากร <5%    1.87 1.85 

บริบท: 
         การบรหิารทรพัยากรบุคคล ใชร้ปูแบบคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560  มี
บุคลากรFull time ทัง้หมด 270 คน ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ย แพทย ์8 คน ทนัต
แพทย ์6 คน พยาบาล 80 คน เภสชักร 8 คน กลุ่มวชิาชพีอื่น ๆ 129 คน และกลุ่มสนบัสนุน 39 คน และ
Past time (แพทยต์รวจเฉพาะ ผป.นอก) จ านวน 2 คน 

กระบวนการ: 

           คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประกอบดว้ยทมีน าระดบัโรงพยาบาลและหวัหน้ากลุ่ม/
หวัหน้างาน มหีน้าทีส่นบัสนุน ก ากบัดแูลบุคลากร ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล มกีลยทุธอ์งคก์ร 
คอื สรา้งเสรมิแรงจงูใจและบรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการท างาน พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหเ้พยีงพอตาม
สาขาความเชีย่วชาญขององคก์ร และส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นวชิาการและการจดัการความรู้ 
การเพ่ิมคณุค่าบคุลากร 
บทเรียนในการสร้างวฒันธรรมองคก์รเพ่ือให้บคุลากรมีผลงานท่ีดี 
            การบรหิารทรพัยากรบุคคล ไดก้ าหนดความผูกพนับุคลากรและการสรา้งแรงจงูใจไดแ้ก่ การ
บรหิารค่าตอบแทนทุกกลุ่มงานตามผลการปฏบิตังิาน องคก์รจดัสวสัดกิารนอกเหนือจากค่าตอบแทน 
เช่น กลุ่มวชิาชพีขาดแคลน จดับา้นพกัให ้กลุ่มทีไ่มส่ามารถจดับา้นพกัไดส้นับสนุนเงนิค่าเดนิทางไปกลบั
ประจ าวนัเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น ดา้นความก้าวหน้าในสายงาน เมือ่มตี าแหน่งลกูจา้งชัว่คราวว่างใน
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ จะเปิดรบัสมคัรคดัเลอืกจากบุคคลภายในก่อน และส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกกลุ่มอาชพีไดม้ี
โอกาสฝึกอบรมทัง้ระยะสัน้ และเฉพาะทาง 4 เดอืน และส่งเสรมิใหบุ้คลากรศกึษาต่อทัง้ในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการตามความตอ้งการขององคก์ร ดา้นการยกยอ่งชมเชยและการใหร้างวลั/ใบประกาศ



เกยีรตบิตัรหรอืโล่ประกาศเกยีรตคิุณ แต่ละปีจะมกีารคดัเลอืกบุคคลดเีด่นดา้นต่างๆ แต่ละกลุ่มงาน เช่น 
กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มลกูจา้งประจ า และกลุ่มลกูจา้งชัว่คราว เพื่อมอบส่งเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นแก่
บุคลากรทีม่ผีลงานดทีัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัจงัหวดัและระดบักระทรวง เป็นตน้  ผลการด าเนินงาน ในปี 
2559 ไมพ่บอุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนดา้นการบรหิารงานบุคคล การประเมนิความพงึพอใจในบรรยากาศ
การท างานโดยใช ้Emo-meter ของกลุ่มวชิาชพี มคีวามพงึพอใจในบรรยากาศในการท างาน  61.04 % 
และความพงึพอใจในบรรยากาศการท างานของกลุ่มสนับสนุนบรกิาร 71.01%  (เป้า > 80%) โอกาส
พฒันาสรา้งระบบแรงจงูใจใหบุ้คลากรทีม่ผีลงานดเีกนิเป้าหมายทีก่ าหนดใหไ้ดร้บัรางวลัโดยการพจิารณา
ความดคีวามชอบเพิม่เงนิเดอืน/ค่าจา้งเพิม่เป็นกรณพีเิศษในแต่ละรอบการพจิารณา การจดัสวสัดกิาร
รกัษาพยาบาลบุคลากรพรอ้มทายาทสายตรงทุกคน และการพฒันาสมรรถนะบุคลากรก าหนดพฒันาตาม
แผนบุคลากรประจ าปี  ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยเป้าหมายคอื กลุ่มวชิาชพี 10วนั /คน/ปี ในปี 2559 
บุคลากร ไดร้บัการพฒันาตามแผน 98.88% 
               ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิกรรมการพฒันาคุณภาพ จดัเวทเีสนอผลงาน เช่น น าเสนอผลงาน
วชิาการทัง้ในระดบัหน่วยงานและระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบักระทรวง  มผีลงานพฒันาคุณภาพ 
ดงันี้ 

ผลงานวิชาการ ปี 2558 ปี 2559 
ไดร้บัรางวลั/จ านวนทัง้หมด ระดบั 

รพ. 
ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบั รพ. ระดบัจงัหวดั ระดบั

เขต 
1.CQI. 3/4 1 1 3/6 4 1 
2.นวตกรรม 3/5 3 1 3/5 3 1 
3.เรือ่งเล่า 3/4 2 - 3/5 3 1 
บทเรียนในการใช้ Performance management system 
                ปี 2559 ผูน้ าระดบัสงู ไดม้กีารมอบหมายตวัชีว้ดัระดบักลุ่มงานกลุ่มละ 5 ตวั ไดแ้ก่กลุ่มการ
พยาบาล กลุ่มงานทุตยิภมู ิกลุ่มงานเวชปฏบิตัคิรอบครวัและองคร์วม กลุ่มงานประกนัสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป ใหแ้ต่ละกลุ่มน าไปสื่อสาร ลงสู่การปฏบิตักิ าหนดการประเมนิผล
การปฏบิตังิานทุก 6 เดอืน ปีละ 2 ครัง้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มขา้ราชการ สดัส่วนการประเมนิผลสมัฤทธิข์อ
งานและสมรรถนะ 70:30 กลุ่มลกูจา้ง สดัส่วน 80:20 ท าการประเมนิโดยหวัหน้ากลุ่ม/หวัหน้างาน  พบว่า
ในปี 2559 กลุ่มงานทุตยิภูมโิอกาสพฒันาไดป้รบัปรงุระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ
และเป็นธรรม โดยก าหนดเป็นตวัชีว้ดัรายบุคคลเชงิปรมิาณและคุณภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์ร 
 
 
 
 
 



การพฒันาบคุลากรและผู้น า 
learning need ทีส่ าคญัของบุคลากรกลุ่มต่างๆ และวธิกีารพฒันา/เรยีนรูท้ีจ่ดัให้: 

กลุ่มบุคลากร Learning need ทีส่ าคญั วธิกีารพฒันา/เรยีนรู ้ ผลการด าเนินงาน 
1.ผูบ้รหิารระดบัสงู ภาวะผูน้ าส าหรบัผูบ้รหิาร 

การบรหิารความขดัแยง้ 
การมอบหมายงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ การสื่อสารทีม่ ี
ประสทิธภิาพ และการสรา้ง
ทมีงาน 

-การศกึษาดว้ยตนเอง 
-การเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
ของผูบ้รหิาร 
-อบรมหลกัสตูรการ
พฒันาศกัยภาพของ ผอ.
รพช. 
-อบรมนอกหน่วยงาน
เช่น -อบรมหลกัสตูรนกั
ระบาดวทิยา (FEMT) 
 

ปี 2558 อบรม
หลกัสตูรการฝังเขม็ที่ 
ประเทศจนี 
ปี2559 อบรม 
หลกัสตูรนกัระบาด
วทิยา  (FEMT) 
อบรมหลกัสตูรระยะ
สัน้พืน้ฐานเวชศาสตร์
ครอบครวัส าหรบั
แพทย ์
อบรมหลกัสตูรพฒันา
ศกัยภาพผอ.รพช. 

2.ผูบ้รหิารระดบั
หวัหน้ากลุ่มงาน/
หวัหน้างาน 
 

ภาวะผูน้ า การสื่อสาร การ
สัง่การ และการตดิตามงาน 
การสรา้งแรงจงูใจส าหรบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   

-จดัการแลกเปลีย่น
เรยีนรูผ้่านการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ และ
การประชุมวชิาการ 
 

ปี 2558 
อบรมพฒันาศกัยภาพ
ส าหรบัหวัหน้างาน 
จ านวน 30 คน 
ปี 2559  
อบรมพฒันาศกัยภาพ
การท างานเป็นทมี
และสรา้งการท างาน
เป็นทมี จ านวน 34 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูค้วามสามารถเฉพาะ
สาขาวชิาชพี 
 
 
 
 
 
 
  

-จดักจิกรรมการจดัการ
ความรูภ้ายในและ
ระหว่างหน่วยงาน 
-การศกึษาดว้ยตนเอง 
-การฝึกอบรมOD. 
-อบรมภายนอก
หน่วยงาน 
-ศกึษาดงูาน 
-สรา้งแรงจงูใจและความ 

ปี2558 
อบรมหลกัสตูรการ
พยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการบรหิารการ
พยาบาล จ านวน 1 
ราย 
  
-ประชุมวชิาการ
ส าหรบัผูบ้รหิาร 



3.ผูป้ฏบิตังิาน 
 
 
 
 
 
 
 

จติส านึกในการใหบ้รกิาร 
การป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ใน รพ. การสื่อสาร
และประสานงานทีม่ ี
ประสทิธภิาพ การพฒันา
คุณภาพ การท างานเป็นทมี 
และความรูเ้ฉพาะสาขาวชิา 
ชพีทีส่ าคญั 

-อบรมนอกหน่วยงาน 
เช่นหลกัสตูรเฉพาะทาง
สาขาต่างๆ ไดแ้ก่ สาขา
เฉพาะทางแพทย์
,พยาบาล,ทนัตแพทย์
,เภสชักรและกลุ่มวชิาชพี
อื่นๆ 
วธิกีารพฒันา/เรยีนรู ้

ปี2558 
-หลกัสตูรพยาบาล
วชิาชพีหลกัสตูรเวช
ปฏบิตัฉุิกเฉิน จ านวน 
1 ราย 
 -หลกัสตูรเฉพาะทาง
พยาบาลผูใ้ชย้าเสพ
ตดิ 
จ านวน 1 ราย 

  -การสอนงานในขณะ
ปฏบิตังิาน ระบบพีเ่ลีย้ง 
-การศกึษาดว้ยตนเอง 
ศกึษาดงูาน 
-การจดักจิกรรม OD. 
-จดัการอบรมภายใน 
เช่นอบรมกรอบความรู้
เรือ่ง HA. อบรมความรู ้
IC,การฟ้ืนคนืชพี,อบรม
การป้องกนัอคัคภียั ฯลฯ 

-หลกัสตูรพฒันา
ศกัยภาพพนกังาน
รกัษาความปลอดภยั 
 ปี 2559 
-อบรม CPR.ประจ าปี 
 จ านวน 120 คน 
-อบรมพยาบาลการ
ดแูลผป.(ตา/ไต /เทา้) 
ในคลนิิก NCD 4 คน 

4.บุคลากรใหม่ ประวตัคิวามเป็นมาของ
องคก์รวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
ค่านิยม จดุเน้นองคก์ร 
โครงสรา้งองคก์ร 
กฎระเบยีบ ขอ้ปฏบิตัแิละ
สวสัดกิาร จรรยาบรรณ
พนกังาน/จรรยาบรรณ
วชิาชพี คุณธรรมและ
จรยิธรรมส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิาน จติส านึกในการ
ใหบ้รกิาร การป้องกนัและ
ควบคุมการตดิเชือ้ในรพ. 

-พฒันาปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 
-การสอนงานในขณะ
ปฏบิตังิาน 
-การศกึษาดว้ยตนเอง 
-จดัอบรมภายใน เช่น
อบรมกรอบความรูเ้รือ่ง 
HA. อบรมความรู ้IC,
การฟ้ืนคนืชพี,อบรม
ความรูเ้กี่ยวกบัการ
ป้องกนัอคัคภียั ฯลฯ 

ปี 2558   
-ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่ 
  จ านวน 15  คน 
-ปี 2559 
-ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่ 
 จ านวน 6  คน 
-อบรมความรู ้IC.
จ านวน 200   คน 
-อบรมความป้องกนั
อคัคภียั  จ านวน 250  
คน 

 
 
 



บทเรียนในการก าหนด learning need (รวมทัง้การเช่ือมโยงกบัข้อมลูผลการดแูลผู้ป่วย):  
         โรงพยาบาลเป็นหน่วยบรกิารสุขภาพทีม่หีลากหลายสาขาวชิาชพี การก าหนด learning need  

จงึตอ้งครอบคลุมทัง้ในส่วนของการพฒันาวชิาชพีแต่ละสาขา ซึง่ก าหนดความตอ้งการมาจากหน่วยงาน 
เองแลว้มาผ่านการพจิารณาตามความเหมาะสม ส่วนทีเ่ป็นการพฒันาบรกิารส่วนขาดไดแ้ก่การดแูล
ผูป่้วยกลุ่มโรคเฉพาะระยะยาว 1 เดอืนและ4 เดอืน เช่น โรคเรือ้รงั การบรหิารการพยาบาล การดแูล
ผูป่้วยอุบตัเิหตุฉุกเฉิน การดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเป็นการก าหนดความตอ้งการมาจากองคก์รเพื่อการ
พฒันาการดแูลเฉพาะเหล่านี้ ในปี 2558-2559 ไดส้่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลกัสตูรระยะยาวไดแ้ก่ 
หลกัสตูรการศกึษาเฉพาะรายกรณผีูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงู การพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินและ
วกิฤต ิการดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย และการบรหิารการพยาบาล เป็นตน้ ผลลพัธเ์มือ่บุคลากรจบมาแลว้ได ้ 
วางแผนการดแูลใหผู้ป่้วยเบาหวานควบคุมระดบัน ้าตาลไดม้แีนวโน้มในทางทีด่ ีผูป่้วยเรือ้รงัไดร้บัการ
ดแูลตามแนวทางเพิม่ขึน้ มรีะบบการส่งต่อและตดิตามผูป่้วยวกิฤตทิีส่่งต่อและส่งกลบัอยา่งมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ วางแนวทางปฏบิตักิารดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย จนผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดแูล
ดขีึน้ เป็นต้น  
การปรบัระบบการพฒันาและเรียนรู้ส าหรบับคุลากรให้มีความสมดลุย่ิงขึ้น (จดุใดท่ีได้รบั
ความส าคญัมากข้ึน):  
           องคก์รก าหนดเป้าหมายการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในสาขาความเชีย่วชาญตาม Service Plan 
ของเขตบรกิารสุขภาพที ่12 ไดแ้ก่ ดา้นหวัใจและหลอดเลอืด ดา้นทารกแรกเกดิ ดา้นอุบตัเิหตุฉุกเฉินใน
หน่วยงาน คลนิิกโรคเรือ้รงั NCD,ER,LR เป็นตน้ มรีปูแบบการพฒันา แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเครอืขา่ย
บรกิารเขต 12 มกีารตดิตามความกา้วหน้าการพฒันาระบบอยา่งต่อเนื่องทุกเดอืน เพื่อใหเ้กดิเครอืขา่ย
บรกิารทีเ่ชื่อมโยงอย่างทุกระบบการดแูลรกัษาผูป่้วย  โอกาสพฒันาคอืการบรหิารอตัราก าลงัใหม้ี
ประสทิธภิาพในภาวะขาดแคลนบุคลากรในสาขาตาม service plan        
บทเรียนเก่ียวกบัการประเมินผลการพฒันาและเรียนรู้:  
       ทีผ่่านมาองคก์รก าหนด การประเมนิผลการพฒันาและเรยีนรูใ้หบุ้คลากร สรปุบทเรยีนและความรูท้ี่
ไดร้บัในการพฒันาตนเองและองคก์ร น าเสนอต่อผูบ้รหิารพรอ้มกบัการเบกิค่าเบีย้เลีย้ง ในการเขา้รบัการ
อบรม การประชุมต่างๆ มกีารตดิตามผลทุก 3 เดอืน ในเวทกีารประชุมทมีวชิาการทุกเดอืน พบว่าไดม้ี
การน าความรูม้าปรบัปรงุพฒันางานและตนเองอยา่งเป็นรปูธรรม 
ความผกูพนัของบคุลากร 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั/ความพึงพอใจของบคุลากร และผลการศึกษา:   

           โรงพยาบาลกนัตงั ไดน้ าเครือ่งมอื Emo-meter มาส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรเกีย่วกบั
ระดบัแรงจงูใจ ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร ปี 2558-2560 พบว่า บุคลากรมคีวามอยูด่มีสีุขและการรบัรู้
ปัจจยัสนบัสนุนในระดบัสงู ประเดน็ทีม่ผีลต่อแรงจงูใจ ขวญัและก าลงัใจ 3 ล าดบัแรก คอื 1) ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม  2) ความส าเรจ็ในงานทีป่ฏบิตัแิละการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 3)สวสัดกิาร และบุคลากรมคีวาม
พงึพอใจในการปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลกนัตงั 3 อนัดบัแรก 1) งานทีท่า้ทาย 2) ภาพลกัษณ์องคก์รทีด่ ี   
3) สมัพนัธภาพกบัหวัหน้างาน  



 
บทเรียนในการปรบัปรงุระบบงานเพ่ือสร้างความผกูพนักบับคุลากร 
          จากขอ้มลูเบือ้งตน้ ไดม้กีารปรบัปรงุเพื่อใหเ้กดิความผกูพนัในองคก์รมกีจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

1) ดา้นสวสัดกิารทีน่อกเหนือจากรายไดค้่าตอบแทน เช่น กลุ่มลกูจา้งชัว่คราว ไดส้วสัดกิารรกัษาให้ 
ญาตสิายตรง จดับา้นพกัให/้หอ้งพกัเวรให ้ จดังานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานเลีย้งรบั-ส่งเจา้หน้าที ่มอ 
รางวลับุคคลดเีด่นคนดศีรสีาธารณสุข คนดศีรสีงัคม เป็นเจา้ภาพงานฌาปนกจิ เป็นตน้ ดา้นรายได/้ 
ค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น การจดัค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและในวนัหยดุราชการ ค่าค่าตอบแทน 
พเิศษตามวชิาชพี จดัเงนิสนบัสนุนค่าเหมารถรบั-ส่งประจ าเดอืน เดอืนละ 1,000 บาท ดา้น 
ความกา้วหน้าในสายงาน เมือ่มตี าแหน่งว่างในต าแหน่งทีส่งูขึน้ จะเปิดรบัคดัเลอืกจากบุคคลภายในก่อน   
และส่งเสรมิลกูจา้งชัว่คราวไดม้โีอกาสอบรมตามความตอ้งการขององคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้ม มอุีปกรณ์ 
เครือ่งมอืใชท้ีเ่พยีงพอเหมาะสม เช่น ระบบ HosXP ในการบรกิารผูป่้วย ระบบเอกซเรยด์จิติอล ระบบ 
Paper less ในงานหอ้งบตัร ระบบจองหอ้งประชุมและการใชร้ถออนไลน์ มรีะบบ Interne tและระบบ 
Intranet ฯลฯ โอกาสพฒันา การปรบัปรุง การปรบักลุ่มลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืนเป็นพนกังานกระทรวง 
สาธารณสุข (พกส.) เพื่อปรบัค่าจา้ง ค่าตอบแทนใหส้งูขึน้  

  ขีดความสามารถและความเพียงพอ 
ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอ และการตอบสนอง:  
         ผลการประเมนิขดีความสามารถของบุคลากร พบว่า ปี 2558 และ 2559 พฒันาสมรรถนะ คดิเป็น 
98.87 และ98.88 การพฒันาบุคลากรไดต้ามเป้าหมาย (>80% )   
         ดา้นความเพยีงพอของบุคลากรในสายวชิาชพีขาดแคลน ตาม Service Plan คดิเป็นรอ้ยละตาม
ปรมิาณทีม่ต่ีอปรมิาณทีค่วรม ีตามกรอบ FTE /2 พบว่ากลุ่มแพทย ์39.28% (11/28) พยาบาล 17.14% 
(87/105) การบรหิารอตัราก าลงัทีม่ขีอ้มลูบุคลากรขาดแคลน พบว่าโอกาสพฒันา ตวัอยา่งเช่น ดา้นการ
พยาบาลมกีารก าหนดเกณฑก์ารจดัอตัราก าลงั มรีะบบเกลีย่อตัราก าลงัในแต่ละเวรของหอผูป่้วย โดย
พจิารณาจาก Productivity และอตัราการครองเตยีง และเพิม่ช่องทางการสรรหาบุคลากรเชงิรกุ เช่น 
ประชาสมัพนัธ ์ตดิต่อสถานศกึษาก่อนนกัศกึษาจบ เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรสายทีข่าดแคลนตามแผนกรอบ
อตัราก าลงั 
บทเรียนในการบริหารและจดัระบบบคุลากรเพ่ือให้งานขององคก์รประสบความส าเรจ็: 
        องคก์รไดม้กีารปรบัแผนยทุธศาสตรเ์พื่อตอบสนองความเปลีย่นแปลง ใหส้อดคล้องกบั Service 
Plan โดยการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นบุคลากร เช่น การบรหิาร
โครงสรา้งภายในใหส้ามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงองคก์รได ้การก าหนดทศิทางการพฒันาศกัยภาพ
องคก์รทีช่ดัเจน การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูร้ว่มงาน/ผูบ้รหิาร การมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบที่
ชดัเจนและการพฒันาบุคลากร เป็นตน้ ผลการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัตามแผนกลยุทธข์องโรงพยาบาลทีผ่่าน
เกณฑ ์97.52% มโีอกาสพฒันา สรา้งแรงจงูใจดว้ยค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) และการก าหนดแนว
ทางการตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 



การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงความต้องการและการตอบสนอง: 
    จากการวเิคราะหก์ารยา้ย/ลาออกของบุคลากร ปี  2558 และ ปี 2559 เป็น 1.87% และ 1.85% 
(เป้าหมาย (<5%) ซึง่เป็นอตัราทีน้่อยมาก กลุ่มทีล่าออกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลกูจา้งชัว่คราวทีค่ดิว่ายงัไม่
มัน่คงในหน้าทีก่ารจงึตอ้งการไปประกอบอาชพีอื่นทีม่ ัน่คงกว่า โอกาสในการพฒันา ประเมนิกลุ่มลกูจา้ง
ชัว่คราวทีม่ผีลการปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐานเขา้สู่ต าแหน่งพนกังานกระทรวงสาธารณสุข หรอื
พนกังานราชการ ซึง่มเีงนิเดอืนค่าจา้งทีส่งูกว่า และมสีทิธปิระโยชน์ทีด่กีว่า 
บรรยากาศการท างาน 
นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์:  
     โรงพยาบาลกนัตงัไดส้รา้งบรรยากาศการท างานโดยมนีโยบาย บรกิาร สทิธปิระโยชน์ ไดแ้ก่ การจดั
กจิกรรมเสรมิสรา้งความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูรว่มกจิกรรมดว้ย เช่นการประชุม
หวัหน้ากลุ่มงานประจ าเดอืน  เพื่อสื่อสารทศิทางนโยบายการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และใหห้วัหน้าถ่ายทอดสู่
ผูป้ฏบิตั ิจดักจิกรรมงานปีใหม ่งานสงกรานต ์งานวนัเกดิประจ าเดอืน จดังานกฬีาสามคัคปีระจ าปี งาน
ตอ้นรบั งานเลีย้งส่งบุคลากร และงานแสดงมตุติาจติผูเ้กษยีณอาย ุการอ านวยความสะดวกใหบุ้คลากร 
ไดแ้ก่ รา้นคา้สวสัดกิารภายในโรงพยาบาล สถานทีจ่อดรถส าหรบับุคลากรโดยเฉพาะ มมุพกัผ่อนรอบๆ
อาคาร และมบีา้นพกัส าหรบับุคลากรฯลฯ  ใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นอื่นๆสวสัดกิารรกัษาพยาบาล กรณพีกั
รกัษาในโรงพยาบาลจดัหอ้งพเิศษใหบุ้คลากรทุกระดบั จดัสวสัดกิารใหเ้งนิช่วยเหลอืแก่บุคลากรกรณี
เสยีชวีติ บุคลากรเกษยีณอายรุาชการสงเคราะหเ์งนิสวสัดกิารจดัซือ้ของทีร่ะลกึและจดังานมทุติาจติให ้ 
สขุภาพบคุลากร 
บทเรียนเก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพของบคุลากร:  
            การตรวจสุขภาพประจ าปี 2558ในบคุลากร พบว่ามบีุคลากรทีม่คี่า BMI เกนิมาตรฐาน รอ้ยละ
53.30 (ค่ามาตรฐาน<23) ไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพหลายกจิกรรมเช่นโครงการFit&Firm Love For 
Heath  ท าให ้ผลการตรวจสุขภาพ ปี 2559  พบว่าค่า BMI เกนิมาตรฐานลดลงเป็นรอ้ยละ 50.59 ใน
ปีงบประมาณ 2560 จงึไดจ้ดักจิกรรม “สถานีเตมิพลงัสรา้งสุขภาพพึง่ตนเอง” เพื่อใหเ้จา้หน้าทีม่คีวามรู้
และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมก่อโรคในวถิชีวีติประจ าวนั มรีณรงคล์ดน ้าหนกัโดยใชน้ ้าผกัผลไม ้“สตูรเดด็ 
755”(ผลไม/้ผกั 7ส ี5รส5หมู)่ และไดก้ าหนดเป็นนโยบายในการเป็นแบบอย่างพฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีเช่น 
การจดัเลีย้งอาหาร/เครือ่งดื่มในการจดัประชุม/อบรมตอ้งเน้นน ้าสมนุไพรขนมพืน้ฐาน,บุคลากรใหมทุ่กคน
ตอ้งตรวจสารเสพตดิก่อนรบัเขา้ท างาน,จดัตัง้คลนิิกเลกิบุหรี ่เป็นโรงพยาบาลปลอดเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
กจิกรรมทีด่ าเนินการ ไดแ้ก่รา้นคา้สวสัดกิารงดจ าหน่ายแอลกอฮอล ์งานเลีย้งใน รพ.ปลอดเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลส์่งเสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่โอกาสพฒันา สรา้งความตระหนกัใหก้บับุคลากรจนเป็นวถิี
ชวีติ และเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
บทเรียนเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการกบัความเส่ียงต่อสขุภาพ:  
          การปฐมนิเทศบุคลากรใหมแ่ละฟ้ืนฟูใหก้บับุคลากรในขณะปฏบิตังิาน เรือ่งการเสรมิสรา้งความรู้
และการป้องกนัตนเองจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการท างาน เช่น การล้างมอืใหถู้กวธิ ีการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัความเสีย่งจากการท างาน การป้องกนัการเกดิอนัตรายจากของมคีม และมกีารส่งเสรมิการไดร้บั



วคัซนีกรณเีกดิโรคระบาด และวคัซนีป้องกนัโรคกบับุคลากรกลุ่มเสีย่ง เช่น โรงครวั ซกัฟอก จา่ยกลาง 
และผูเ้กบ็ขยะ เป็นตน้ โอกาสพฒันา สรา้งความตระหนัก กระตุน้ และนิเทศตดิตามบุคลากรในการ
ป้องกนัและจดัการกบัความเสีย่งต่อสุขภาพ 
บทเรียนเก่ียวกบัการดแูลความเจบ็ป่วยจากการท างาน:  

          บุคลากรบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยระหว่างปฏบิตังิาน พบว่า ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรใน
โรงพยาบาลในปี 2557-2559 พบว่ามแีนวโน้มในการดแูลสุขภาพทีล่ดลง พบมภีาวะสุขภาพกลุ่มปกตริอ้ย
ละ24.18,24.89,17.39 กลุ่มเสีย่งรอ้ยละ67.22,66.22,71.54 กลุ่มเสีย่งสงูรอ้ยละ4.44,6.33และเจา้หน้าที่
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงูทีส่งูขึน้รอ้ยละ 37.4,4.45,4.74BMI>23 รอ้ยละ49.18,45.77,51.77 

ทมีขอความรว่มมอืแต่ละหน่วยงานใหม้สี่วนรว่มเป็นแกนน าในการออกก าลงักายในทุกวนัพุธช่วงเวลา
16.00-16.30น. และใหแ้ต่ละหน่วยงานคดิและรว่มกนัออกก าลงักาย อยา่งน้อย 3 ครัง้ ใน1สปัดาห ์ปี
2560 จบัคู่บดัดีใ้นการดแูลสุขภาพ และกลุ่มปกตจิะมกีารรณรงคใ์นเรือ่งการรบัประทานอาหาร การออก
ก าลงักายกลุ่มเสีย่ง คดักลุ่มเสีย่งทีม่ผีลต่อสุขภาพ จดัท าค่ายปรบัเปลีย่น สรา้งใหเ้จา้หน้าทีเ่กดิความ
เขา้ใจและเหน็ความส าคญัถงึประโยชน์ในการดแูลตนเอง เพื่อใหม้สีุขภาพทีด่ ีสามารถอยูก่บัคนทีเ่รารกั
ใหไ้ดน้านทีสุ่ด  กลุ่มป่วยมกีารตดิตามการรกัษา เฝ้าระวงัไมใ่หเ้กดิภาวะแทรกซอ้น  ทุกกลุ่มจะมกีารน า
สตูรเดด็ 755 มาใชใ้นชวีติประจ าวนั และมกีารประเมนิ ตดิตามทุก 1เดอืน  

          ในกลุ่มทีเ่ป็นโรคแลว้ ไดร้บัการรกัษาและตดิตามอยา่งต่อเนื่อง บุคลากรทีส่มัผสัโรคเช่น TB,HIV, 
Hepatitis จะไดร้บัการดแูลตามแนวทาง 
 
ความครอบคลุมของการให้ภมิูคุ้มกนัโรค:  

          บุคลากรกลุ่มเสีย่ง จา่ยกลาง ซกัฟอก ผูเ้กบ็ขยะ และโรงครวั ไดร้บัวคัซนี HBV บาททะยกั ไขห้วดั
ใหญ่ ครอบคลุม 100%  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
1.พฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู ระดบักลาง ระดบัตน้ 
2.เพิม่สวสัดกิารแก่ญาตสิายตรงของเจา้หน้าทีใ่นกลุ่มลกูจา้งชัว่คราว 
3.เพิม่ความกา้วหน้าในการศกึษาต่อเฉพาะทางแก่ลกูจา้งชัว่คราวสายวชิาชพี 
4.สนบัสนุนการน าเสนอผลงานวชิาการ ผลงานการพฒันาคุณภาพระบบงาน 
5.มอบเกยีรตบิตัรบุคลากรดเีด่น 

     6. การปรบัโครงสรา้งภายในใหเ้หมาะสมกบับรบิท 
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
21. ความผกูพนัและความพงึ

พอใจ 
  - จดัหาสวสัดกิารบา้นพกัใหเ้พยีงพอกบับุคลากร 

22. ระบบค่าตอบแทนและแรง   - พฒันาใหม้รีะบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระ



จงู งาน (P4P) 
กลุ่มสายสนบัสนุนบรกิาร 

23. ระบบพฒันาและเรยีนรู้
ส าหรบับุคลากรและผูน้ า 

  - พฒันาการจดัเกบ็ขอ้มลู การอบรมภายใน/
ภายนอก 

- การพฒันาสมรรถนะบุคลการตามส่วนขาดไดต้าม
เป้าหมาย 

24. การบรหิารและจดัระบบ
บุคลากร 

3 - ก าหนดหลกัเกณฑค์วามก้าวหน้าในงานส าหรบั
กลุ่มลกูจา้ง 
ประเภทชัว่คราวทุกต าแหน่ง 

25. สุขภาพของบุคลากร 3 - โครงการกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพบุคลากร มคีวาม
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นตน้แบบสุขภาพของชุมชน 

- กระตุน้บุคลากรใหค้วามส าคญัต่อการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

 


