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I-1 การน า 

i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4 (2) (3) (4) (5) (6)] 

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: 

การสื่อสารและการสรา้งความผกูพันกบัก าลงัคนและผู้รับผลงาน 

การก ากบัดูแลกิจการ ความรับผิดชอบด้านการเงิน 

การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ การประพฤติปฏบิัติอย่างมจีริยธรรม 

ความเชื่อมั่นของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชมุชน 

ขอ้มลู/ตวัชีว้ดั  เปา้ห

มาย 
2557 2558 2559 2560 

 

2561 2562 

(ม.ีค.) 

ระดับวิกฤิตทางการเงิน 0 0 7 4 0 0 0 

ค่า Sum Adjust RW  1023

.93 

1124

.18 

1217

.35 

1260

.24 

1585

.27 

707.76 

ค่าดชันีผู้ป่วยใน (CMI) ≥0.6 0.45 0.48 0.54 0.58 0.56 0.58 

การประเมินตามเกณฑร์

ะบบการควบคุมภายใน 

ผ่านเ

กณฑ ์

ผ่านเ

กณฑ ์

ผ่านเ

กณฑ ์

ผ่านเ

กณฑ ์

ผ่านเ

กณฑ ์

ผ่านเ

กณฑ ์

รอผลต

อบกลับ 

 

การประเมินคณุธรรมแล

ะความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงาน(ITA) 

และองคก์รคุณธรรม 

ผ่านเ

กณฑ ์
N/A N/A N/A N/A ผ่านเ

กณฑ ์

ผ่านเก

ณฑ ์

 

ii. บรบิท 

       โรงพยาบาลปางศิลาทองเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (ระดับF2) 

ดูแลประชากรในอ าเภอปางศิลาทองทั้งหมด 32,475 คน 

และผู้ป่วยจากอ าเภอใกล้เคียง โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 12 

กลุ่มงานมีหัวหน้ากลุ่มงานบางส่วนรว่มเป็นคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 

และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล เชื่อมโยงสู่ทีมครอ่มสายงาน 

หรือคณะกรรมการต่างๆในการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน และพัฒนาโรงพยาบาล 
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วิสัยทัศน:์   เป็นโรงพยาบาลบรกิารได้มาตรฐาน ผสานภาคีรว่มใจ 

ก้าวไกลสู่คณุภาพ    

พันธกิจ: 1.  พัฒนาระบบบรกิารดา้นสุขภาพได้มาตรฐานแบบองค์รวม  

            2.  พัฒนาการเชื่อมโยงภาคีเครือขา่ยแบบมีส่วนรว่ม 

            3.  ส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี 

ค่านิยม:     PANG 

P : Patient focus (ผูป้่วยเป็นศูนยก์ลาง) 

A : Achievement Motivation-ACH (การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน) 

N : Network Team (การท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ี) 

G :Goal public health (ประชาชนมีสุขภาพดี)  

ระบบก ากับดแูลองค์กร:  

           โรงพยาบาลปางศิลาทองเป็น 1 ใน 

11ของโรงพยาบาลชมุชนรวมทั้งโรงพยาบาลทั่วไปอีก 1 แห่ง  

ที่เป็นเครือข่ายบริการสาธารณสขุในระดับจงัหวัด  

โดยมีส านกังานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรเป็นผูก้ ากับติดตามการท างาน  

การบริหารจดัการและการจดัสรรเงิน UC  

ทั้งน้ีจะมีการประชมุของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดับจังหวัดเป็นป

ระจ าทกุเดือน  หรือมกีารนิเทศเฝ้าติดตามสถานการณก์ารเงินการคลังจาก 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  เป็นต้น  

ในสว่นของโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

รับผิดชอบเป็นแกนหลักให้กับเครือข่ายบรกิารสขุภาพ  ได้แก่  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง , รพ.สต.หนองหล่ม , รพ.สต.ท่าขึ้น , 

รพ.สต.หินดาต , ศูนยส์่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเพชรเจริญ  

และศูนย์ส่งเสริมสขุภาพชุมชนบ้านคลองปลาสร้อย  

ในรปูแบบของคณะท างานประสานงานสาธารณสขุอ าเภอปางศิลาทอง 

( คปสอ.ปางศิลาทอง ) 

ครอบคลมุการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในอ าเภอ 

และพื้นที่ใกล้เคียง  รวมทั้งการประสานส่งตอ่  การใช้ทรัพยากรรว่มกัน  

การจดัสรรงบประมาณ      
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iii. กระบวนการ 

I-1.1 ก. วิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจรยิธรรม: 

(1) ผู้น าชี้น าองคก์ร: 

 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากวิสยัทัศน์ขององค์กร: 

 ผู้น าประกาศวสิัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาลผ่านที่ประชุมประจ าเดือน 

มีป้ายติดวิสัยทัศน ์พันธกิจของโรงพยาบาลไว้ที่ด้านหนา้ตกึผู้ปว่ยนอก 

และผู้น าได้ให้แตล่ะหน่วยงานคิดหาแนวทางการพฒันางานให้สอดคล้องกั

บวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาล 

 ผู้น าประกาศเป้าหมาย 

และจดุมุ่งเน้นของโรงพยาบาลในการพฒันาคุณภาพ 

และให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนเพื่อตอบสนองการบริการเพ่ือให้บรรลุเป้า

หมาย ผ่านตัวชี้วดั และผ่านการประเมิน Re-accredit 

 โรงพยาบาลคุณธรรมน า 

ได้ด าเนินงานสอดคล้องกับแนวคิดค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข 

ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล มีวินัย เมตตา เสียสละ 

 ผู้น าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตติามค่านยิม : 

สร้างกระบวนการสื่อสารองค์กรและรับฟังความต้องการของบุคลากรทั้งในรูปแ

บบทีเ่ป็นทางการและ ไม่เปน็ทางการ เพ่ือส่ือสารนโยบาย แผนยทุธศาสตร ์

วิสัยทัศน์และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุก ระดับ 

เพ่ือน ามาปรับแผนกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง สอดแทรกแนวคิดด้านคณุภาพ 

ยุทธศาสตรแ์ละค่านิยม ของโรงพยาบาลในทุกกิจกรรมของโรงพยาบาล 

(2)(3) ผู้น าส่งเสรมิการปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัจรยิธรรม: 

 การยึดผู้ปว่ยเป็นศูนยก์ลาง บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

โดยการน าหลกัการเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ในการท างานของบุคลากรทกุระ

ดับ เช่น การดแูลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ให้บริการและอ านวยความสะดวกผู้ป่วยและญาติ 

โดยจัดแยกห้องให้เป็นส่วนตัว 

ให้ญาติมีส่วนรว่มและตัดสินใจในการดูแลผูป้่วยจนถึงวาระสุดท้าย 

 การก าหนดแนวปฏิบตัทิี่เกี่ยวขอ้งกับจริยธรรมที่เป็นระเบียบปฏิบิติ เช่น 

การเก็บค่ารกัษา การให้ข้อมูลผู้ปว่ย การจดัสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการปกปิด 
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การเขา้ถึงเวชระเบียน การลงนามยนิยอม การตัดสินใจยุตกิารรกษัา ฯลฯ    

 โรงพยาบาลก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 

และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559  มีการส ารวจผู้ใช้รถจกัยานยนต์ 

และรถยนต์ในโรงพยาบาล มีการรณรงค์ให้ผู้ผู้ทีข่ับขีร่ถจกัรยานยนต์ 

ต้องสวมหมวก นิรภัยทุกครั้ง หรือผู้ท่ีขับรถยนต์ 

ควรคาดเข็มขัดนริภัยทุกครั้งที่เข้า ออก โรงพยาบาล  

I-1.1 ข. การสื่อสาร 

(1) ผู้น าสื่อสารและสรา้งความผกูพัน: 

 กับก าลังคน (สื่อสารการตัดสินใจที่ส าคัญ/ความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลง, 

สร้างแรงจูงใจ): 

 การสร้างความผกูพันของบุคลากร 

โดยใชก้ารสื่อสารผ่านทีป่ระชุมประจ าเดือน 

จากแบบส ารวจความพึงพอใจและความผกูพนัของบุคลากร 

พบว่าความพึงพอใจรอ้ยละ71.64 ความผกูพันร้อยละ79.49 

และได้น าข้อเสนอแนะ 

และคะแนนในแต่ละหัวข้อน ามาวางแผนในการพฒันา เช่นการจดักิจกรรม 

OD, การท ากิจกรรม5ส ทุกวันพุธ,การท า big cleaning 

day,การท าบุญตกับาตรประจ าปขีองโรงพยาบาล,งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น 

 การกระตุ้นการมีสว่นร่วม และสร้างแรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพ 

โดยจัดกิจกรรมการประกวดผลงานการพฒันาคุณภาพในคปสอ.ปางศิลาทอ

งทุกปี  

 กับผูร้ับบรกิาร:มีการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์โดยการตดิป้ายประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายในหมู่บา้น วิทยุชุมชน เพ่ือให้ข้อทางด้านสุขภาพ 

และภัยสขุภาพต่างๆ  

 การสื่อสารผ่านแกนน าชุมชนโดยมกีารอบรมตามหลกัสุตรต่างๆเปน็การส่งเ

สริมการดแูลสขุภาพคนในชุนชนและรับรูข้อ้มูลภาวะสขุภาพของคนในชุม

ชน เพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหาในชุมชนรว่มกับทมีดูแลสุขภาพ 

 การรับฟังเสียงสะท้อนและความต้องการของผู้รับบริการผา่นตู้รบัความคิดเ

ห็น แบบสอบถาม การประชมุแกนน าหมู่บ้าน  

I-1.1 ค. ผลการด าเนินงานขององค์กร 

(1) ผู้น าสร้างสิ่งแวดลอ้มที่ท าให้องค์กระประสบความส าเร็จ: 

 การบรรลุพันธกิจ: 
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 การพฒันาระบบบรกิารแพทยผ์สมผสาน 

คูข่นานกับระบบการแพทยแ์ผนปจัจุบัน 

สนับสนุนการใช้ยาสมนุไพรทดแทนยาแผนตะวันตก 

การรกัษาด้วยการแพทย์ทางเลือก การฝังเข็ม 

 สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ลดช่องว่าง 

และสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากรดว้ยการเยี่ยม 

หน่วยงานในรูปแบบไม่เป็นทางการเพ่ือเขา้ถึงความต้องการของบุคลากรใ

นระดับปฏิบัต ิเช่น การรบัประทานอาหารรว่มกับหนว่ยงาน, 

การพบปะพูดคุยหน้างานโดยคณะกรรมการบริหาร, 

การแจกของขวัญให้ก าลังใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

การให้ของขวัญเยีย่มเจ้าหน้าท่ีคลอดบุตร เป็นต้น 

 การเป็นองคก์รที่คล่องตัว:ติดตามแผนการเงินการคลังโดยคณะกรรมการ CFO 

แบ่งคณะท างานเป็นระบบรายรับและรายจ่าย 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินงาน 

ปรับแผนตามสถานะ ทางการเงิน พัฒนาคณุภาพทางการเงินและบัญชี 

ท าให้ระดับความเส่ียงทางการเงินการคลังดขีี้นจากระดับ 7 เป็น ระดับ 4 และ0 

ตามล าดับ 

 การมวีัฒนธรรมความปลอดภัย:ยึดหลัก Patient Safety Goal 

โดยมุ่งเน้นประเด็นตามบริบท ของหน่วยงานในแต่ละด้านดงัน้ี  

 Infectious Control มุง่เน้น การป้องกันและลดการแพร่กระจายเชือ้โรค 

โดยมุ่งเน้นและรณรงค์การล้างมือในเจ้าหนา้ที่แตล่ะหน่วยงาน 

 Medication Safety มุ่งเน้นกระบวนการ DUE และ RDU ก าหนด High 

Alert Drug ใหส้อดคล้องกับ 

บริบทการส ารองยาในจุดบริการที่มคีวามจ าเพาะ 

ท าให้ไมพ่บอุบตัิการณ์รุนแรงด้านยา  

 Patient Care Process มุง่เน้นการระบุตวัตนผู้มารับบรกิาร(Patient 

Identification)ตามแนวทางของแตล่ะหน่วยงานโดยใช้ชื่อ-

สกุลผู้ป่วย,เลขบตัรประชาชนเป็นหลักในการระบตุัวผู้ป่วย 

ท าให้ลดการระบุตวัผูป้่วยผดิพลาด  

 Emergency Event มุง่เน้น Sentinel Event 

ตามแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เช่น Sepsis, STEMI, 
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(รายละเอียดใน Clinical Tracer Highlight)    

 การค้นหาและการจัดการความเสี่ยง 

จัดให้เป็นวาระการประชุมประจ าทกุเดือน 

มีการกระตุ้นเจ้าหนา้ที่ทุกระดับมกีารค้นหาความเส่ียงทั้งเชิงรกุ เชิงรับ 

และหามาตรการป้องกนัความเสี่ยงท าให้เจ้าหน้าท่ีเข้าใจและตระหนักในกา

รรายงานความเส่ียง  

 ผู้บริหารได้มีการก าหนดนโยบายให้ทกุหน่วยงานจัดท าแนวทางการปฏิบัติ

งานมีการจัดท าสัญลักษณ์ ป้ายเตือน ตรวจสอบถังดับเพลิง 

ซ้อมแผนอัคคีภยั ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 

เพือ่ให้เจ้าหนา้ที่ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   

การด าเนินการนโยบายด้านความปลอดภัยในการท างาน 

มีการเฝ้าระวังโรคในผู้ปฏิบตัิงาน 

โดยก าหนดให้ทุกคนต้องได้รับการตรวจสขุภาพประจ าป ี

นอกจากนีย้ังมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในเรื่อง โรคอุบัตใิหม่ 

อุบัติซ้ าเพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการป้องกันโรค 

ร่วมกับอบรมเรื่องการล้างมือ 

การใช้อุปกรณ์ป้องกนัร่างกายและสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคค

ล เช่น ผ้าปิดปากปิดจมูก ถุงมือ หมวก แว่นตา ที่อุดหู รองเท้าบูท๊ ฯลฯ 

มีแนวทางการแยกขยะให้ถูกต้อง  

 มีการตรวจเยีย่มของทีม ENVร่วมกับทีม IC 

ตามหน่วยงานและสถานท่ีรอบโรงพยาบาล 

เพ่ือค้นหาความเส่ียงและน ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น 

การสร้างสถานท่ีเก็บเสมหะ การสร้างห้องแยกโรค การติดตั้งเจล 

ส าหรับล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

การล้างเครื่องมือซึ่งในปัจจุบันได้น าไปล้างทีห่น่วยจ่ายกลาง 

เพียงจุดเดียวเพ่ือลดการปนเป้ือนและการแพร่กระจายเชื้อโรค 

การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ณ จุดเสี่ยงตา่ง ๆ เช่น ห้องชันสูตร 

ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจ เป็นต้น 

 การเรียนรู:้ ส่งเสริมบรรยากาศคุณภาพโดยเข้าร่วมเครือข่าย QLN 

เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงพยาบาล 

สนับสนุนกิจกรรมคณุภาพในการท างานทกุระดับ เช่น 

การเยีย่มประเมินคุณภาพ, กิจกรรม “หัวหน้าพาราวด”์  

 การพฒันาและสร้างนวตกรรม: ส่งสริมบรรยากาศ 

สร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากร 
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ในการส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพท้ังในรปูแบบเรื่องเล่า, นวัตกรรม, CQI 

และR2R 

ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประกวดผลงานการพฒันาคุณภาพคปสอ.ปางศิล

าทองทุกป ี

 การสร้างความผกูพันกับผูร้ับบรกิาร: 

 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของผู้มารับบริการ โดยมกีารจดักิจกรรมต่างๆทุกป ี

เช่น รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในชุมชน ท าบุญตกับาตรในวันส าคัญตา่งๆ  

 การแก้ปัญหาในชมุชน 

โดยมีคณะกรรมการพชอ.เข้ามามีบทบาทในการรับฟัง 

สะท้อนปัญหาในชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน  

 การส่งเสริมการใช้สมมุนไพร ในวันที่มีคลินกิเบาหวาน และความดัน 

จะมีการจัดเตรียมน้ าสมุนไพรให้ผู้มารับบรกิารและญาตดิื่ม 

เป็นการสร้างแรงจูงใจในการมารับบริการและส่งเสริมการใช้สมนุไพรเพ่ือดู

แลสุขภาพตนเองและคนในครอบครวั 

(2) ผู้น าก าหนดจุดเนน้ที่การปฏิบตัิ (focus on action): 

 ยึดผู้ปว่ยเป็นศูนยก์ลาง การดูแลโดยผู้ปว่ยเป็นศูนย์กลาง หรือ Patient-

centered medicine คือ 

การทีแ่พทย์หรือผู้ให้การรักษาให้ความส าคัญการการท าความเข้าใจบริบทและ

ความต้องการที่แท้จรงิของผู้ป่วย 

และปรับเปลีย่นแผนการรกัษาให้เหมาะสมกบัผู้ป่วยแตล่ะรายไป 

 โรงพยาบาลคณุภาพเด่นด้วยการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองสร้างแนวคด ิ3P 

ด้วยกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ กิจกรรม“หัวหน้าพาราวด์”, 

การติดตามตัวชี้วดัทางคลินิกรายไตรมาส 

สร้างแรงจูงใจดา้นวิชาการและนวัตกรรมดว้ยการประกวดผลงานการพฒันาคุ

ณภาพคปสอ.ปางศิลาทอง และนวตักรรมการดูแลผู้สูงอายุ    

I-1.2 ก. การก ากับดูแลองค์กร 

(1) ระบบก ากับดแูลองค์กร: 

 การปรับปรุงระบบงานที่เป็นข้อเสนอแนะจากระบบก ากับดูแลองค์กร:มีระบบการ

ประเมินคณะกรรมการบริหารโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อ

คณะกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล 

พบว่าความพึงพอใจโดยรวมแยกแตล่ะด้านดังน้ี  



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง 

จ.ก าแพงเพชร   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  8 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 
ลักษณะภาวะผู้น าร้อยละ73.63, การพฒันาองค์กรร้อยละ72.28, 

การเป็นผู้ก ากับดูแลทีด่ีภายใต้กรอบจรยิธรรมและคณุธรรมร้อยละ72.97, 

มนุษยสัมพันธร์้อยละ72.4, ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจร้อยละ 

70.77, ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาร้อยละ72.68 

การจดัระบบ/กลไกการบริหารองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพร้อยละ 72.31 

 การประเมินความด ีความชอบ มกีารก าหนดตัวชี้วัดชัดเจน 

ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมบริหารโรงพยาบาล ท าให้เกิดโปรง่ใส 

ไม่พบข้อร้องเรยีน 

ความพึงพอใจด้านการประเมินผลการปฏบิตัิงานร้อยละ72.82 

(2) การประเมินและปรับปรุงผู้น าและระบบการน า: 

 การปรับปรุงระบบการน าและ managerial competency 

ของผู้น าท่ีเป็นผลจากการทบทวน: 

 เชื่อมโยงระบบงานภาพรวมภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหา

รฯ เพ่ือพิจารณาและ 

กลั่นกรองประเด็นส าคญัท่ีน าเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการต่างๆ 

ภายในกลุ่มภารกิจ เพ่ือขบัเคลื่อน ประเดน็ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร ์

นโยบายและวิสัยทัศน์ 

 ประเดน็ส าคญัทีผู่้อ านวยการให้ความส าคัญในการตดิตามก ากับ ได้แก ่

แผนพัฒนาองค์กรตาม Service Plan, แผนการเงินการคลัง (Plan Fin), 

แผนการพฒันาบุคลากร (HR Planning & 

Strategy) ,การพฒันาคุณภาพและความเสีย่ง (HA & RM) 

โดยมอบหมายให้ ทีมยุทธศาสตร, ์ คณะกรรมการ CFO, 

คณะกรรมการบุคลากร 

และศูนยคุ์ณภาพด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อเนือ่งโดยก าห

นด เป็นวาระประจ าในการประชุมกรรมการบริหารฯ 

 ด้านการก าหนดสมรรถนะและการประเมนิสมรรถนะผู้น า 

จากการทบทวนพบว่ามีแนวทางการพัฒนา  

และประเมินคณะกรรมการบรหิารฯ 

แต่ยังไมต่อบสนองต่อการพฒันาในระดับโรงพยาบาล 

จึงก าหนดเป็นแผนในการพฒันาต่อไป 

(3) ระบบก ากับดแูลทางคลินิก: 
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 การดแูลผู้ป่วยคลินิกNCD ได้แก ่DM,HT,CKD,COPD 

ผู้รับผิดชอบงานได้รับการฟื้นฟูวชิาการทกุปี 

 การทบทวนในการดแูลผู้ปว่ยในโรคมุ่งเน้นต่างๆจะผา่นการทบทวนในระบบ 

PCT ออกมาเป็นแนวปฏิบัติให้ใช้ทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานจะผา่นการทบทวนโดยหน่วยงานก่อนแล้

วส่งข้อมลูให้ทีมที่เกีย่วข้องต่อไป 

I-1.2 ข. การปฏิบัตติามกฎหมายและพฤตกิรรมที่มีจริยธรรม 

(1) การปฏิบัตติามกฎหมายและความห่วงกงัวลของสาธารณะ: 

 การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ: 

 ผู้บริหารประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎระเบียบราชกา

ร และตามกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พรบ. วิชาชีพ ,พรบ. 

ปรมณูเพ่ือสันต ิ, พรบ.สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ที่ผ่านมามีบทเรียนเกีย่วกับการร้องเรียนเรือ่งน้ าเสียของโรงพยาบาล 

จึงได้ปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของชมุชน  

 พนักงานขับรถยนต์ของโรงพยาบาลให้ปฏบิัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

ที่ผ่านมามีบทเรียนเกีย่วกับการเกิดอุบตัิเหตขุองรถ refer 

จึงมีการจัดเวรการขับรถให้เหมาะสม มีการทดสอบความพร้อมก่อนขับ 

ไม่พบปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรที่มผีลกระทบต่อผูร้ับบรกิาร 

เจ้าหนา้ที่และองค์กร 

 ความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจ้าง 

โดยท าตามระเบียบพสัดุว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างพ.ศ.2560 

ไม่มีข้อทักท้วงจากการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 

 การตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสี่ยง/ผลกระทบเชิงลบ/ความห่วงกังวลขอ

งสาธารณะ: 

 การก าจัดขยะทัว่ไป มกีารจดัโซนพักขยะ 

ไดจ้้างเหมาภายนอกน าไปก าจัดที่เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

ท าให้ลดลดปัญหาควนั กลิ่นเหม็น  

 ระบบบ าบัดน้ าเสยีไดป้ล่อยออกสู่ชุมชน 

จึงได้มีการปรับปรุงโดยให้น้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ลงบ่อพกัภายในโรงพยา

บาลก่อนปล่อยสูชุ่มชน 

และน้ าเสยีของโรงพยาบาลทีผ่่านระบบบ าบดัน้ าเสียได้การตรวจสอบคุณภา

พน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกปี สร้างความมัน่ใจให้กับชุมชน 
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ในเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 ระบบน้ าบริโภคในปี 2558 ไมผ่่านเกณฑ์ตามมาตรฐานพบ Colifrom 

Bacteria 

ได้มีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนไสก้รองน้ าบริโภคทั้งระบบและเกบ็น้ าบริโภคเพ่ื

อประเมินซ้ า และได้ปรับปรุงวิธีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ รว่มกบังาน 

LAB ท าให้ผลการตรวจผ่านเกณฑ ์ 

 การก าจัดขยะติดเชื้อ มีการแยกขยะติดเชื้อชัดเจน 

และบริการรับขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลภายนอกโดยจ้างเหมาบริษัทเอ

กชนในการก าจัด 

 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรกัษาสิ่งแวดล้อม: 

 การก าจัดขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป 

ก าจัดขยะโดยการเผาท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันมีมูลค่าสูง ในป2ี551 

ท าการปรับปรุงโดยจ้างบริษัทเอกชนมารับไปก าจัดขยะติดเชื้อ 

และขยะทั่วไปก าจัดโดยน าไปให้เทศบาลเมอืงเป็นหน่วยงานก าจดัให้ 

ท าให้ค่าใช้จ่ายลดลงมากว่าร้อยละ 50 

 การรณรงค์การใช้กระดาษ 

ไดม้ีการน านโยบายการลดใช้กระดาษในการบันทึกข้อมลูในส่วนของOPD 

CARD เน้นการบันทกึข้อมลู ประวัติตา่งๆ การตรวจร่างกาย ในระบบ Hos-

xp ให้สมบูรณ์มากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนในการบันทึกทีซ่้ าซ้อน 

การค้นหาบตัรไม่เจอ ได้บัตรนาน พบปัญหาการบันทึกข้อมูลไม่ครบถว้น 

กังวลกับการบันทึกในคอมพิวเตอร ์ท าให้ขัน้ตอนบางอย่างหลดุไป 

 การอนุรักษ์พลังงาน ก าหนดนโยบายการลดใช้พลังงาน เช่น 

การก าหนดเวลาเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ, 

การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยดัพลังงาน, 

การก าหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร เป็นต้น 

 การน าเศษใบไม้ใบหญ้าและขยะที่ย่อยสลายได้ มาท าเป็นปุยยพืชสด 

ท าให้มีการลดการใชส้ารเคมีในการบ ารุงดนิในบริเวณสวนหย่อมของโรงพ

ยาบาล และลดรายจ่ายจากการซื้อสารเคมีบ ารุงดิน 

(2) การก ากบัดูแลเรื่องจริยธรรม: 

 ผู้บริหารประกาศนโยบายโรงพยาบาลเป็นสถานท่ีปลอดอบายมขุในที่ประชุมปร

ะจ าเดือนแก่เจ้าหน้าท่ีอาทิเช่น ห้ามเจ้าหน้าที่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล 
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ห้ามเล่นการพนันในโรงพยาบาลและรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค 

 การเขา้ถึงข้อมูลการรกัษาของผู้ป่วย 

ทางโรงพยาบาลไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขการเข้าถึงเวชระเบียนของผู้ป่วยของเจ้

าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

 ระบบการรักษาความลับผู้ปว่ยในกลุ่ม 

HIVและผู้ปว่ยถูกกระท าช าเรามีการเก็บข้อมูลแยกจากงานเวชระเบียน 

ท าให้บุคคลที่ไม่เกีย่วข้องในการดูแลผู้ปว่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้  

 มีระบบการดูแลผู้ปว่ยระยะสดุท้าย โดยมกีารจัดสถานท่ีให้เป็นส่วนตัว 

และมีสหสาขาวชิาชีพดูแล เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 

 การให้ข้อมลูผู้ป่วยและญาติ 

ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลมีบทเรียนในเรื่องการให้ข้อผู้ป่วยและญาติ 

โดยผูช้่วยเหลือคนไขแ้ละคนงานท าความสะอาด 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนและผู้ป่วยและญาตมิักจะสนิทสนม 

และสอบถามข้อมูลอาการกับผูช้่วยเหลือคนไข้ 

ท าให้ได้ข้อมูลการรกัษาไม่ถูกต้องไป 

จึงได้เรียกประชุมชี้แจงบทบาทหน้าท่ีกับเจ้าหน้าท่ีทั้งโรงพยาบาล 

และมกีารปฐมนิเทศเจา้หน้าท่ีใหม่ทุกคน 

 การเซ็นใบยินยอม มีระบบการให้ข้อมูล เซ็นใบยินยอมในเรื่องการรักษา 

การท าหัตถการต่างๆในแต่ละแผนกของการให้บริการ 

(3) ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ากล าบากในการตัดสินใจ: 

 การรักษาความลับผู้ปว่ย HIV โดยปฏิบตัิตามแนวทางการรกัษาความลับ 

เน้นการให้ความรู้และการป้องกันโรคในกรณีที่ผู้ปว่ยไมย่ินยอมให้เปิดเผยข้อมู

ลแก่คนรกัใหม่ ถึงแมผู้้ให้บริการจะรู้สึกไมด่ีในกรณีแบบน้ีก็ตาม 

I-1.2 ค. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

(1) ความรับผิดชอบตอ่ความผาสกุของสังคม (ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ): 

 การก าจัดขยะทัว่ไป มกีารจดัโซนพักขยะ 

ได้จ้างเหมาภายนอกน าไปก าจัดที่เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

ท าให้ลดปัญหาควัน กลิ่นเหม็น 

 ระบบบ าบัดน้ าเสยีไดป้ล่อยออกสู่ชุมชน 

จึงได้มีการปรับปรุงโดยให้น้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ลงบ่อพกัภายในโรงพยาบาล

ก่อนปล่อยสู่ชุมชน 

และน้ าเสยีของโรงพยาบาลทีผ่่านระบบบ าบดัน้ าเสียได้การตรวจสอบคุณภาพ

น้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกปี 

สร้างความมั่นในให้กบัชุมชนในเรื่องความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
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 ระบบน้ าบริโภคในปี 2558 ไมผ่่านเกณฑ์ตามมาตรฐานพบ Colifrom Bacteria 

ได้มีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนไส้กรองน้ าบริโภคทั้งระบบและเกบ็น้ าบริโภคเพ่ือปร

ะเมินซ้ า และได้ปรับปรุงวิธีการเกบ็ตัวอย่างน้ าส่งตรวจ ร่วมกับงาน LAB 

ท าให้ผลการตรวจผ่านเกณฑ ์

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูิใจ 

 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Sc

or

e 

D

A

LI 

G

ap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

1. การชี้น าองค์กรโดยผูน้ าระดับ

สูง 
3 L  ถ่ายทอดวิสัยทัศน ์พนัธกิจ 

ค่านิยม แก่บุคลากรใหม่ และเน้นย้ า 

ความเขา้ใจในบุคลากรเดิมของโรงพ

ยาบาลอย่างทั่วถึง 

 ส่งเสริมการน าค่านิยมไปสู่การปฏิ

บัติที่เป็นรูปธรรมในบคุลากรทกุระดับ 

สะท้อนอัตลกัษณ ์

  

พัฒนาการประเมินสมรรถนะผู้น าใน

ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ นโยบาย 

วิสัยทัศน์ และค่านิยมองคก์ร  

2. การสื่อสาร 

สร้างความผกูพันโดยผู้น า 
3 I  พัฒนาระบบการสื่อสารข่าวสาร 

แหล่งข้อมลูการเรียนรูต้่างๆของโร

งพยาบาลผ่านเวปไซด์  

 พัฒนาระบบการประเมินความพึง

พอใจและความผูกพันผ่านเวปไซ

ด์  

3. การสร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อ 3 L  พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
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มาตรฐาน Sc

or

e 

D

A

LI 

G

ap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

การพฒันา โดยท ามมุในการเรียนรู้ทั้งส่วนผู้ม

ารับและผู้ให้บริการเขา้ถึงได้ง่าย 

 พัฒนาสถานท่ีในการส่งเสริมสุขภ

าพท้ังในส่วนผูร้ับและผู้ให้บริการ 

4. ระบบก ากับดแูลกิจการ 

การประเมินผู้น า/ระบบการน า 
3 L  พัฒนาระบบการก ากับดูแลการบริ

หารงบ ประมาณอย่างต่อเน่ืองโดย 

คณะกรรมการ CFO 

รกัษาคณุภาพระบบการเงินและบั

ญชีในระดับดี มาก (Risk Score 

0)  

 พัฒนาระบบการประเมินผู้น าโดยก 

าหนด KPI ท่ีเหมาะสม 

อ้างอิงจากตวัชีว้ัดระดบัโรงพยาบ

าลและจังหวดั   

 การท าประชาพิจารณใ์นการด าเนิ

นงานท่ีส่งผลต่อภาคีเครือข่าย 

เพ่ือพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนอ

งความต้องการของพ้ืนที ่

5. ระบบก ากับดแูลทางคลินิก 3 L  พัฒนาและกระตุ้นการท ากิจกรรม

ทบทวนอย่าง สม่ าเสมอ 

6. การปฏิบัตติามกฎหมาย 

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

และการด าเนินงานอยา่งมีจริย

ธรรม 

3 L  ทบทวนประเด็นจรยิธรรมในโรงพ

ยาบาลก าหนดมาตรการป้องกัน 

สือ่สารแก่เจ้าหนา้ทุกระดับ  

 ควบคุมมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม

และผลกัดันการด าเนินการตาม 

หลัก GREEN & CLEAN 

Hospital อย่างเป็นรูปธรรม 
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