
สรุปรายงานประชุมเจ้าหน้าที่ 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน 

เนื้อหาการประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ด าเนินกิจกรรมการประชุม 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพทะเล นพ.พนม ปทุมสูติ 

  1.1 กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุม ผู้อ านวยการสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออก ให้
การเฝูาระวัง ปูองกัน และบรรเทาการรุนแรงของโรค โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

  1.2 หลักในการท างาน มี 4 ประการ คือ 

 1. ท าแล้วได้ผลดี เก่ง คนทั่วไปยอมรับว่าดี ว่าเก่ง 

 2. ท าแล้วพอเลี้ยงตนเองได้ ไม่เดือดร้อน 

 3. ท าได้อย่างมีความสุขเพลินกับงาน 

 4. ได้ท างานทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

วาระท่ี 2 เฝ้าระวังภาวะไข้เลือดออก การส ารองวัสดุ อาหาร และสถานการณ์ของการระบาด และพื้นที่
เสี่ยงท่ีต้องรีบแก้ไข 



 

วาระท่ี 3 งานคุณภาพ 

ด้วยรพ.โพทะเลได้น า โปรแกรม HRMS ขอเชิญชวนการใช้โปรแกรม HRMS เพ่ือเป็นรายงานความ
เสี่ยงและระบบควบคุมภายในจะได้รับ password แต่ละบุคคล เพื่อลงข้อมูล และมีการเชื่อโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในและนอก เพ่ือน าไปวางแผนแก้ไข แผนกไหน เกี่ยวข้องกับหน่วยใด ความเสี่ยงเชิงคลินิกหรือ
ทั่วไป สามารถน าไปวิเคราะห์ benchmarking ได้ แต่จะมีการจ ากัดสิทธิการเข้าถึง รายบุคคล   

ชี้แจงการกรอกแบบประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย ได้จนถึงวันที่ 25 ก.ค.2561 เพ่ือวางระบบ
ความปลอดภัย 

วาระท่ี 3 เรื่องเล่าคุณภาพคู่คุณธรรม ของโรงพยาบาลโพทะเล 

 ที่มา โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด F2 ให้บริการรักษา ส่งเสริมปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพแก่
ประชาชนในเขต อ.โพทะเลและประชาชนทั่วไปที่ยินดีมารับบริการที่โรงพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการ
คลอดปกติ ตลอด 24 ชม. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม กายภาพบ าบัด บริการแพทย์แผนไทย 
คลินิกส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย รับผู้ปุวยที่ส่งต่อ จากสถานบริการระดับปฐมภูมิ และส่งต่อผู้ปุวยไปยังสถาน
บริการระดับตติยภูม/ิแม่ข่าย  สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  10 แห่ง เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ  

วิสัยทัศน์ (vision) : มุ่งม่ันสู่โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อให้ประชาชน
สุขภาพดี  ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีท่ีสุดในจังหวัด 
ค่านิยม (values) :  ยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง ท างานเป็นทีม พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม  



พันธกิจ (mission) :  1.ให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 2.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย
บริการสุขภาพ 3.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 4. สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ให้มีประสิทธิภาพ
ด้านการดูแลสุขภาพแบบเชื่อมโยง 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ 

วิธีการด าเนินการ พัฒนาโรงพยาบาลเพื่อมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรม เริ่มต้นจากการวินิจฉัยองค์กร 
พบว่า มุมมองของบุคลากรด้านความโปร่งใสในการบริหารองค์กรยังไม่ได้รับความพึงพอใจ ในปี 2558-2559 
โดยมีปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้บริหารจึงได้น าแนวทางการบริหารองค์กร มุ่งสู่โรงพยาบาล
คุณธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนิน  6 ขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างการรับรู้และการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ร่วมระดมความคิดจากทุกคน ในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ก าหนดอัตลักษณ์ 
ซื่อสัตย์ จิตอาสา และรับผิดชอบ มีการแปลงลงสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการ MOPH มาใช้ในการท างาน  มีการ
ขับเคลื่อนงานโดยต้นกล้าคุณธรรม จากประเด็นปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่ีอยากท า เพื่อให้บุคลากรรู้สึกมี 
ส่วนร่วมในการแก้ไขและสร้างสมความดี โดยมีสโลแกนในการท างาน “สร้างคุณค่าให้เจ้าหน้าที่ สร้างวิถีของ
การให้ สร้างความจริงใจให้องค์กร การขับเคลื่อนงานมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยน 
ผลงานดีๆ  ชื่นชมทั้งด้านผลงานเชิงคุณภาพ และผลงานด้วนคุณธรรม มีสรุปไว้ใน web site โรงพยาบาล                
เพ่ือการขยายผลและเป็นคุณค่าที่ดีกับคนท างาน ผู้รับบริการ และองค์กร ท าให้ผลการวินิจฉัยองค์                   
หลังการปรับเปลี่ยนและด าเนินงาน ในปี 2560 พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารองค์กรมากขึ้น  

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ปุวยและผู้รับผลงาน ร้อยละความพึงพอใจผู้ปุวยนอก ผู้ปุวยใน และชุมชน 
มากกว่าค่าเปูาหมาย ร้อยละ 85.81, 81.82, และ 87.23 ตามล าดับ และประเมิน patient safety culture   
ปี 2558-2560 มีแนวโน้มดีขึ้นทุกประเด็น 

ผลด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความมีส่วนร่วมของบุคลากรและการก ากับติดตาม
ของทีมน า มีแนวโน้มการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทังมูลค่าการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟูา การแยกขยะมูลค่าขยะติด
เชื้อลดลง 

ผลด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละความผูกพันบุคลากรที่พึงพอใจต่อองค์กรเพิ่มขึ้น ปี 2558-2560                
ร้อยละ 85.88, 84.34, 86.88 ตามล าดับ  

ผลงานด้านรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพไปยัง รพ.สต.ทั้ง 10 
แห่ง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปูองกันการติดเชื้อ การส่งเสริมการใช้ยา              
ที่ปลอดภัยในชุมชน และการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นต้น 



ผลงานด้านการบริหารองค์กรคุณภาพ คุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ร้อยละการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ร้อยละ 72(เปูาหมายไตรมาส 2 
ร้อยละ 70) คุณภาพบัญชี จากระดับ B เป็นระดับ A และได้มีการวางแผนในการพัฒนาให้ดีขึ้น 

การประเมินผล รพ.จาก สรพ.ด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมิน มีระยะเวลาการรับรอง 25 สิงหาคม 
2560- 24 สิงหาคม 2563 สิ่งชื่นชม ทั้งหมวด 6 หมวด ซึ่งผู้เยี่ยมส ารวจได้รับรู้จากการเขียนรายงาน “ พบว่า
บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติในการท างานที่ดี มุ่งม่ันในการพัฒนางานเพื่อให้เกิดบริการที่ดีต่อผู้ปุวย เห็นคุณค่า
ในงานที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนางานประจ า เกิดผลงานการพัฒนางานการพัฒนาหลายด้าน ซึ่งการ
ปฏิบัติของบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลสะท้อนค่านิยม การท างานเป็นทีม พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
มีคุณธรรม เป็นอย่างดี”  เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 

 การติดตาม ประเมินผลปฏิบัติงาน รพ  ความสอดคล้องของโครงสร้างกับวิสัยทัศน์รพ  การก าหนดวิสัยทัศน์

  การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ  หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เหมาะสม  การส่ือสารวิสัยทัศน์

  การส่ือสารระหว่างหน่วยงาน  โครงสร้างของรพ ที่เอื้อตอ่การท างานประสานกัน  การวางกลยุทธ์ที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี

  ความโปร่งใสในการบริหารรพ  
การปรับปรุงกฎระเบียบ ประกาศให้งานมี
ประสิทธิภาพ  การก าหนดเปูาหมายระยะส้ัน-ยาว

  การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน   การก าหนดภาระหน้าท่ีระหว่างหน่วยงาน   ความสอดคล้องของเปูาหมายหน่วยงานกับเปูาหมายรพ 

  การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร   
การปรับปรุงกระบวนการจากการรับฟังความ
คิดเห็นผู้รับบริการ   

การก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่มาจากการรับฟังความ
ต้องการของผู้รับบริการ

  การส่ือสารระหว่างทีม   การจัดการความรู้ และนวัตกรรม   การก าหนดแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การจัดการความเส่ียง

  การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์   ความชัดเจนในการประสานงาน   การก าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงาน

  การฝึกอบรมและการพัฒนา   การออกแบบงาน   ความชัดเจนในหน้าท่ีรับผิดชอบของบุคคล

  การเล่ือนระดับต าแหน่ง   การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน   การก าหนดเปูาหมายงานที่เหมาะสม

  ความผูกพันของบุคลากร   การออกแบบงานเพือ่ทดแทนกันได้   การก าหนดงานที่ท้าทาย
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 การติดตาม ประเมินผลปฏิบัติงาน รพ  ความสอดคล้องของโครงสร้างกับวิสัยทัศน์รพ  การก าหนดวิสัยทัศน์

  การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เหมาะสม  การสื่อสารวิสัยทัศน์

  การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  โครงสร้างของรพ ที่เอื้อต่อการท างานประสานกัน  การวางกลยุทธ์ที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี

  ความโปร่งใสในการบริหารรพ  
การปรับปรุงกฎระเบียบ ประกาศให้งานมี
ประสิทธิภาพ  การก าหนดเปูาหมายระยะสั้น-ยาว

  การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน   การก าหนดภาระหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน   ความสอดคล้องของเปูาหมายหน่วยงานกับเปูาหมายรพ 

  การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร   
การปรับปรุงกระบวนการจากการรับฟังความ
คิดเห็นผู้รับบริการ   

การก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่มาจากการรับฟังความ
ต้องการของผู้รับบริการ

  การสื่อสารระหว่างทีม   การจัดการความรู้ และนวัตกรรม   การก าหนดแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การจัดการความเสี่ยง

  การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์   ความชัดเจนในการประสานงาน   การก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงาน

  การฝึกอบรมและการพัฒนา   การออกแบบงาน   ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคคล

  การเลื่อนระดับต าแหน่ง   การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน   การก าหนดเปูาหมายงานที่เหมาะสม

  ความผูกพันของบุคลากร   การออกแบบงานเพื่อทดแทนกันได้   การก าหนดงานที่ท้าทาย
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วาระท่ี 4 ระดมความคิดเห็น “สิ่งดีๆที่อยากบอก” 

คุณธรรม  ผลการด าเนินงาน 

ซื่อสัตย์  - การประพฤติตรงต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพ 

-  รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง
พึงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  

จิตอาสา  - การมีน้ าใจ จริงใจ ใส่ใจ 

-  เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์  

-  พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน  

ผลการประเมินองค์กรเพ่ือการค้นหาปัญหาและผลการปรับเปลี่ยนแก้ไข 



รับผิดชอบ  - ความตั้งใจเพียรท าหน้าที่ การงานอย่างสม่ าเสมอ  

-  วิเคราะห์ปัญหา  

-  มีวัตถุประสงค์  

-  ลงมือปฏิบัติ  

-  และติดตามปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย  

 

 

 
ปิดการประชุม 
        ภญ.สุดารัตน์  จังอินทร์  
                ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


