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I-6 การจดัการกระบวนการ 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: คุณค่าแก่ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน ความส าเรจ็ขององคก์ร การ
เรยีนรู ้

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 
 

รอ้ยละของการ
กลบัมารกัษาซ ้า
ภายใน 28 วนัใน
ผูป่้วยเรือ้รงั
กลุ่มเป้าหมาย 
(DM,HT,COPD) 

<5   3.13 2.57  4.09  2.90  3.88  

รอ้ยละผูป่้วย DM ทีม่ี
ระดบัHbA1C<7% 

>40 36.37  49.85 50.38 49.75 45.43 

รอ้ยละผูป่้วย HTที่
ควบคุมระดบั
BP<140/90 mmHg. 

55 54.36 

(3 visit) 

50.43 

 

63.45 44.64 42.51 

อตัราการเสยีชวีติ
รวมต่อ 1,000 ราย 

<1 0.15 

5/32,264 

0.14 

5/34,889 

0.58 

19/32,905 

0.30 

11/36,295 

0.41 

19/46,164 
อตัราตายผูป่้วยใน
รวมต่อ 1,000 ราย 

<1 2.01 

18/8,924 

1.16 

11/9,476 

1.22 

7/8,998 

1.07 

11/10,225 

1.56 

18/11,486 
อตัราการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล 

0.3 0.06 0.06 0 0 0.9 

อตัราการเกดิ Birth 
Asphyxia 

10:1,000 9.34(5/535) 11.42 11.76 4.93 5.26 

Cash ratio ≥0.8 3.71 5.68 6.0 2.48  2.32 

Quick ratio ≥1.5 2.66 2.79 3.64 2.61 2.55  

Current ratio    ≥1.0 2.56 2.92 3.49 2.68  2.63 

บริบท: 
Core competency ขององคก์ร:  
ปัจจบุนัโรงพยาบาลกนัตงั ใช ้Core Competency 4 ตวัของกระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ MOPH 
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1. Mastery เป็นนายตนเอง 
2.Originality เรง่สรา้งสิง่ใหม่ 
3. People ใส่ใจประชาชน 
4. Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม  
กระบวนการ: 
Core competency: 
การพฒันาหรอืเพิม่พนู core competency ขององคก์ร: 
       ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนด Core Competency ของกระทรวงสาธารณสุข 4 ตวันัน้ 
โรงพยาบาลกนัตงั ไดน้ าสู่การปฏบิตัโิดยก าหนดเกณฑก์ารวดั competency ของบุคลากรในทุก
หน่วยงานผ่านหวัหน้างานและก ากบัตดิตามโดยหวัหน้ากลุ่ม ดงันี้ 
 
Core Value  ความหมาย  การปฏบิตั ิ 
M= Mastery  
เป็นนายตนเอง 

คอืเป็นบุคคลทีห่มัน่ฝึกฝนตนเอง
ใหม้ศีกัยภาพ ยดึมัน่ในความ
ถูกตอ้ง มวีนิยั ปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ บนพืน้ฐานของการมี
ส านึก รบัผดิชอบ คุณธรรม และ
จรยิธรรม  
 

การตรงต่อเวลา  
-การเซน็ชื่อมาปฏบิตังิานตรงความเป็น
จรงิ  
- การตรงต่อก าหนดเวลานดัหมาย เช่น 
การเขา้ประขุม/อบรมตามเวลาส่งงาน
ตามก าหนด 
-การแสดงตวัตนในวชิาชพี เช่น การตดิ
ป้ายหรอืปักชื่อในทีท่ างาน  
-มคีุณธรรม จรยิธรรม  

O= Originality  
 เรง่สรา้งสิง่ใหม ่ 
 

คอื สรา้งสรรคน์วตักรรม สิง่ใหม ่
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อระบบ
สุขภาพ  

-มกีจิรรม R2R และส่งประกวดผลงาน
วชิาการ ประจ าปี  
-มกีารน านวตักรรมในหน่วยงาน 
-น าเสนอแนวคดิพฒันางานใหม่ๆ  

P= People 
Center  
ใส่ใจประชาชน 
 

หรอืใส่ใจประชาชน คอืตอ้งยดึ
ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการ
ท างานเพื่อประโยชน์อนัดแีก่
ประชาชน โดยใชห้ลกัเขา้ใจ 
เขา้ถงึ พึง่ได ้ 

-การรบัฟังปัญหาของผูร้บับรกิารและ
น ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ 
-ส ารวจความตอ้งการและตอบสนองที่
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  
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Core Value  ความหมาย  การปฏบิตั ิ 
H= Humility  หรอือ่อนน้อมถ่อมตน คอืมสีมัมา

คารวะ มนี ้าใจ ใหอ้ภยั รบัฟัง
ความเหน็ เสยีสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม  
 

-มวีฒันธรรมองคก์รการทกัทายตอนเชา้/
พบกนัครัง้แรกของวนั 
-การเป็นสุภาพชน เช่นการพดูจาไพเราะ 
อ่อนหวาน ,มมีารยาทในการรบัโทรศพัท ์
เช่นการไมว่างหกู่อนปลายทางเสมอ 
ทกัทาย/หน่วยงานทีร่บัสาย/การบอกชื่อ
ผูร้บัสาย 
-รว่มกจิกรรม เพื่อสงัคม(CSR.) เช่น
กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์  
 

 
- การพฒันาบุคลากรโดยก าหนดใหม้แีผนระดบัโรงพยาบาล  

1) การพฒันาความรูต้ามวชิาชพีเฉพาะ  
2) การพฒันาตามนโยบายและโครงการเรง่ด่วนเฉพาะ 
3) การพฒันางานพฒันาคุณภาพบรกิารตาม service plan 

         - โรงพยาบาลมกีารจดับรกิารรว่มกบัองคก์รภายนอก รพ. ไดแ้ก่การใหบ้รกิารทนัตกรรม 
รว่มกบั รพ.สต ทีไ่มม่ทีนัตาภบิาลประจ า จ านวน 18 แห่ง  หรอืการ investigate เอก็เรยค์อมพวิเตอร ์
กบัภาคเอกชน ในการบรกิารใหผู้ป่้วยไดร้บับรกิารทีเ่หมาะสม ปลอดภยั เป็นตน้ 

- โรงพยาบาลมุง่เน้นการปรบัปรงุดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อประโยชน์แก่ผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิารเป็นสุข
กบัการท างาน โดยจา้งทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาลและการประหยดัพลงังานจากองคก์ร 

รางวลัแห่งความภาคภมิูใจปี 2555-2557 

ปี 2555 
- รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัที ่2 ในการแขง่ขนัการช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้สงู (ACLS) ระดบัจงัหวดั 

( แขง่ขนัเมือ่ 14 - 15 สค.2555 รพ.ตรงั )   advance cardiac life support ( ACLS ) 
- รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 หน่วยงานทีม่ผีลงานตามค ารบัรองปฏบิตัริาชการดเีด่น ระดบั

จงัหวดั( เมือ่ 25 กย. 2555 ) 
- คะแนนอนัดบั 1 การประเมนิมาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทยข์องสถานบรกิารสุขภาพ

ภาครฐั ระดบั 5 ปีงบประมาณ2555 “ ดา้นการบ ารงุรกัษา “ 
- คะแนนอนัดบั 9 การประเมนิมาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทยข์องสถานบรกิารสุขภาพ

ภาครฐั ระดบั 5 ปีงบประมาณ2555 “ ดา้นวศิวกรรมความปลอดภยั “ 
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ปี 2556 
- ประกาศเกยีรตคิุณ “ การน าเสนอเวชปฏบิตัทิีด่ ีเรือ่งการดแูลสุขภาพมารดาหลงัคลอดดว้ย

วธิกีารแพทยแ์ผนไทย “ จากการประชุมวชิาการเวชปฏบิตัมิารดาและทารกในครรภ ์                             
ส าหรบัโรงพยาบาลชุมชน ( เมือ่ 13 สงิหาคม 2556 ) 

- ประกาศเกยีรตคิุณ “ การน าเสนอเวชปฏบิตัทิีด่ ีเรือ่งการน าส่งทารก Transport incubator                 
โดยถุงอิม่อุ่น “ จากการประชุมวชิาการเวชปฏบิตัมิารดาและทารกในครรภ ์ส าหรบั
โรงพยาบาลชุมชน ( เมือ่ 13 สงิหาคม 2556 ) 

- ประกาศเกยีรตคิุณ “ การน าเสนอเวชปฏบิตัทิีด่ ีเรือ่งการจดัการภาวะ Hypoglycemia ใน
ทารก จากการประชุมวชิาการเวชปฏบิตัมิารดาและทารกในครรภ ์ส าหรบัโรงพยาบาลชุมชน 

( เมือ่ 13 สงิหาคม 2556 ) 
- ไดร้บัการตดัเลอืกใหเ้ป็นศูนยบ์รกิารหลกัประกนัสุขภาพในหน่วยบรกิารดเีด่น ระดบัเขตพืน้ที่ 

ปี 2556 “ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน “ ( เมือ่ 14 สงิหาคม 2556 )   

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

( เมือ่ 20 มยิ.2557 )     
- Thailand Energy Award 2014 จากกรมอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  

( รบัรางวลัประมาณเดอืนสงิหาคม 2557 )  
- ชนะเลศิ ศูนยบ์รกิารหลกัประกนัสุขภาพในหน่วยบรกิารดเีด่น ระดบัประเทศ 

“ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน “ ( เมือ่ 14 สงิหาคม 2557 )  
- ผ่านการประเมนิโรงพยาบาลส่งเสรมิและสนับสนุนการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ระดบั ดีเย่ียม  ( 30 กนัยายน 2556 – 30 กนัยายน 2558 ) 
- เป็นสถานพยาบาลทีป่ฏบิตัติามมาตรฐานการนวดไทย ระดบัดีเย่ียม                                               

จากกรมพฒันาการแพทย ์แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  
- ชนะเลศิ ASEAN Energy Award 2014 ประเภทการบรหิารจดัการการพลงังานดเีด่น                               

ในอาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ ณ กรงุเวยีงจนัทร ์สปป.ลาว วนัที ่ 23 กนัยายน 2557 
- ผ่านการประเมนิมาตรฐานการด าเนินงาน “ คลินิกวณัโรคคณุภาพ  ” ระดบั A  5 ปีซ้อน  

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

ความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน (ยกเวน้อคัคภียั ซึง่จะตอบใน II-3) 
      -การเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 4 ระยะ ระยะก่อนเกดิเหตุ ระหว่างเกดิเหตุ  
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ภายหลงัเกดิเหตุและ ระยะประเมนิผล และวางระบบสนบัสนุนอื่นๆ ตามความจ าเป็น ไดแ้ก่  
ระบบสื่อสาร การล าเลยีงและขนส่ง ฯ ซึง่มคี าสัง่แต่งตัง้คณะท างานระดบัอ าเภอเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษร แยกตามกจิกรรมและผูร้บัผดิชอบโดยนายอ าเภอเป็นประธาน  
      ภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินที ่รพ.มโีอกาสเผชญิ ไดแ้ก่ 

1) การระบาดของโรคอุบตัใิหม่อุบตัซิ ้า (ไขห้วดันก, ซาร,์ ไขห้วดัใหญ่ 2009 ไวรสัอโีบล่า) 
2) การเตรยีมรบัอุบตัภิยัหมู่/เหตุการณ์ไมส่งบ เช่น การแพส้ารเคมกีลุ่มคนงานในโรงงาน การ

เกดิอุบตัเิหตุหมูท่างน ้าและทางบก 
3) อุทกภยั มแีนวโน้มเกดิทุกปี ในปี 53-54 ไม่มนี ้าท่วมหนักในพืน้ทีอ่ าเภอกนัตงั แต่มแีผน

ช่วยเหลอือุทกภยัระดบัอ าเภอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
4) ภยัพบิตัสินึาม ิเกดิครัง้แรกปี 2547 มผีูบ้าดเจบ็และผูเ้สยีชวีติ 1 ราย หลงัจากนัน้มกีารซอ้ม

แผนรว่มกนักบั รพ.แถบชายฝัง่อนัดามนัไดแ้ก่ พืน้ทอี าเภอสเิกาและอ าเภอกนัตงั ปีละ 1 ครัง้ 
โดยจงัหวดัเป็นผูป้ระสานงานทัง้หมด 

บทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการฝึกซอ้มครัง้ล่าสุด และการปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้: 
 การซอ้มอุบตัเิหตุหมู/่อุบตัภิยัหมู่  ปัจจบุนัจงัหวดัก าหนดใหม้แีผน การเตรยีมพรอ้มรบัภยัพบิตัิ

ฉุกเฉิน (ICS) ในระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ ซึง่เป็นการวางแผนรว่มกนักบัผูเ้กี่ยวขอ้งทุก
หน่วยงาน จงัหวดัตรงัไดจ้ดัอบรมเชงิปฏบิตักิารไปแลว้ แต่การซอ้มแผนในระดบัอ าเภอนัน้ก าลงั
วางแผนซอ้มในปลายปี 2560 
 การซอ้มแผน 17 กนัยายน 2557 ซอ้มแผนการรบัโรคตดิต่ออโีบล่า ณ ท่าเทยีบเรอื
ต่างประเทศกนัตงั 

การออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุกระบวนการท างาน 
การเชื่อมโยง นวตกรรม การแลกเปลีย่นเรยีนรู:้ 
1.การแลกเปลีย่นวชิาการในโรงพยาบาลมทีมีจดัการความรู ้(KM) รบัผดิชอบ โดยมกีารด าเนินการ
ดงันี้ 
    1.1 การน าวชิาการทีไ่ดจ้ากภายนอก (การประชุม อบรม) ใหน้ ามาเผยแพรสู่่กนัภายใน รพ.ตาม
ตารางการแลกเปลีย่นทีก่ าหนด ภายในเวลา 3 เดอืนหลงัการอบรม 
    1.2 การจดัประชุมวชิาการภายใน ไดแ้ก่ การน าผลงาน/นวตักรรม ทีผ่่านเวทกีารน าเสนอภายใน
และส่งไปน าเสนอภายนอกมาแลว้ มาเผยแพรสู่่หน่วยงานอื่นใหไ้ดน้ าไปใชแ้ละเกบ็ขอ้มลูเพื่อ
เปรยีบเทยีบประสทิธผิลของชืน้งาน ทุกเดอืน 
   1.3 จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อน าเสนอผลงาน CQI และนวตักรรม เพื่อการน าผลงานมาใช้
ประโยชน์อยา่งกวา้งขวางมากขึน้ และสนบัสนุนใหส้่งผลงานทีผ่่านการคดัเลอืกไปสู่เวทภีายนอก 
   1.4 จดัอบรมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและพฒันาคุณภาพบรกิารดว้ย R2R ในปี 2560 ใชท้มี
วทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัมาช่วย และส่งบุคลากรไปอบรมการเป็น Facilitator จาก
โครงการสนบัสนุนการพฒันางานประจ าสู่ R2R ระดบัประเทศ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช เพื่อน า
ความรูม้าพฒันาต่อเนื่องในองคก์ร  
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

  
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

26 การก าหนดงานทีเ่ป็นความ
เชีย่วชาญพเิศษขององคก์รและการ
ออกแบบระบบงานโดยรวม  

  -ผูน้ าดา้นการดแูลแบบองคร์วมตามแนวทาง 
DHS  

27 ความพรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉิน
และภยัพบิตัต่ิางๆ 

   ก าหนดการประเมนิการเตรยีมความพรอ้ม
รบัภาวะฉุกเฉินและประเมนิผล 

28 การจดัการและปรบัปรงุ
กระบวนการท างาน 

  -การพฒันาบุคลากรเพื่อพฒันางานดว้ย R2R 

 


