I-5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้บุคลากรมีความสุ ขและภูมิใจในองค์กร
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย 2553 2554 2555 2556 2557
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
82%
72.46 71.76 71.76 80.16 76.34
ร้อยละของบุคลากรที่ตรวจสุ ขภาพ
100%
92.80 95.60 98.35 94.63 85.77
ประจาปี
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มปกติ
>85%
73.53 81.02 65.69 59.94 65.36
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ ยง
<10%
17.40 13.33 24.69 25.22 28.29
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มป่ วย
<5%
9.07
5.65 9.62 14.84 6.35
อัตราความครอบคลุมของกลุ่มงาน
> 80%
N/A
N/A
N/A
N/A
85.7
ที่ทา Training need
บริบท:
- โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีจานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งหมดรวม 241 คน
เป็ นข้าราชการ 92 คน(38.17%) ลูกจ้างประจา 18 คน( 7.47%) ลูกจ้างเงินบารุ ง 130 คน(53.94%)
(ประกอบไปด้วยลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน 34 คน พนักงานกระทรวง 70 คน ลูกจ้างชัว่ คราว
รายวัน 26 คน )และพนักงานราชการ 1 คน(0.42%) ตามลาดับ
กระบวนการ:
การเพิม่ คุณค่ าบุคลากร
- บทเรี ยนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรที่มีผลงานที่ดี:
- วัฒนธรรมสาคัญเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของโรงพยาบาล ได้แก่การปฏิบตั ิตามค่านิยม
โรงพยาบาลได้แก่ รักองค์กร พอเพียง พัฒนา เชิดชูคุณธรรม สร้างสุ ข เช่น
วัฒนธรรมความปลอดภัย
- โรงพยาบาลวางระบบบริ หารความเสี่ ยง และจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้บุคลากรรายงานข้อมูลความ
เสี่ ยง โดยผูบ้ ริ หารมีนโยบายที่จะไม่เอาผิดกับผูร้ ายงานแต่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่เพื่อป้ องกันการเกิดซ้ าจากการรวบรวมข้อมูลความเสี่ ยง ได้นามาวิเคราะห์และกาหนดเป็ น
Safety Goals ของโรงพยาบาล
วัฒนธรรมการเรียนรู้
- โรงพยาบาลกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริ การ/การดูแลผูป้ ่ วยโดย
กระตุน้ ให้มีกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหน่วยงานเช่น การทา Death case Conference
- สนับสนุนให้มีการฝึ กปฏิบตั ิการล้างมือผูป้ ฏิบตั ิงานทุกหน่วยงานทางคลินิก : การผ่าตัดที่

ปลอดภัยถูกตาแหน่ง / การป้ องการติดเชื้อ /Medication Error / การIdentify ผูป้ ่ วย / Emergency
Responseฯลฯ
- การรายงานความเสื่ ยง และ การจัดการบริ หารความเสี่ ยงในเชิงระบบของทุกแผนกใน
โรงพยาบาล
วัฒนธรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
 โรงพยาบาลเห็นความสาคัญและพยายามสร้างวัฒนธรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในโรงพยาบาลโดยมีการ
ประกาศนโยบายโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ดีให้กบั
บุคลากร ให้สามารถเป็ นแบบอย่างผูม้ ีสุขภาพดี จึงได้จดั ให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี สาหรับ
เจ้าหน้าที่ และตรวจสุ ขภาพเจ้าหน้าที่เข้าใหม่หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีปัญหาสุ ขภาพ เช่น ดัชนีมวลกาย
เกินมาตรฐาน จัดให้เข้าโครงการ และมีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะ หรื อให้การรักษาตามโรค
เช่น ไขมันในเลือดสู ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกาย – ใจ ที่แข็งแรง พร้อมให้บริ การด้วยความสุ ภาพ
ยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นมิตรกับผูใ้ ห้บริ การ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งชมรมสุ ขภาพ เช่น ชมรมแอโรบิค
ชมรมเย็บผ้า ชมรมโยคะ ชมรมกีฬา ชมรมคาราโอเกะ
วัฒนธรรมกิจกรรม 5 ส
- ได้นากิจกรรม 5 ส มาเสริ มสร้างการพัฒนาผลงานของบุคลากรและหน่วยงาน โดยได้ประกาศ
เป็ นนโยบายให้ทุกหน่วยงานดาเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาผลงานของบุคลากร
และหน่วยงาน โดยได้ประกาศเป็ นนโยบายให้ทุกหน่วยงานดาเนิ นกิจกรรม 5 ส และจัดให้มี Big
Cleaning Day ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน
ผลงานเด่ นภาคภูมิใจ
 กรณี Asthma : ดาเนินการส่ งเจ้าหน้าที่อบรมศึกษาดูงาน / อบรมความรู ้ทางด้านการจัดการคลินิก /
อบรมการใช้Spirometer / จัดรู ปแบบคลินิกให้มีความเหมาะสม / ดาเนินคลินิกในรู ปแบบสหวิชาชีพ
ฯลฯ นาเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพระดับจังหวัด 2 ปี ติดต่อกัน รวมทั้งเป็ นคลินิกต้นแบบใน
การดาเนินคลินิกAsthma ในระดับจังหวัด
 EMS: จัดรู ปแบบการดาเนินงานEMSเชิงระบบ ทั้งในด้านเจ้าหน้าที่ การจัดการ และการ
ประสานงานของทีมงาน และ ส่ งเข้าแข่งขัน EMS RALLY ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ปี
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 ชมรมจริ ยธรรม: การจัดการในรู ปแบบเครื อข่ายเอื้อต่อการเข้าถึงวีธีดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
จนได้รับผลงาน ในระดับจังหวัด คือที่ 1 และ ระดับเขต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
วัฒนธรรมการเรียนรู้
 โรงพยาบาลกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าฟังการบรรยายทาง
วิชาการและการฝึ กอบรมภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพบริ การ/การดูแลผูป้ ่ วย
โดยกระตุน้ ให้มีกิจกรรม ตัวอย่างเช่น

 การกินร้อน ช้อนกลาง /การส่ งเสริ มออกกาลังกายและจัดตั้งชมรมต่างๆ
 การฝึ กช่วยฟื้ นคืนชีพ(CPR)แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลโดยทีมงานห้องฉุ กเฉิ น
 กระบวนเรี ยนรู ้โดยวิธีพี่สอนน้อง แพทย์สอนพยาบาล พยาบาลสอนผูช้ ่วยเหลือคนไข้ /พนักงานเปล
บทเรียนในการใช้ performance management system
 โรงพยาบาลชุมแสงมีการทบทวน KPIที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคลและกาหนด
KPI กลางเพื่อความเป็ นธรรมในการพิจารณาเงินเดือนค่าตอบแทนปี ละ 2 ครั้ง นอกจากนั้นพิจารณา
ส่ วนขาดในด้านอื่น เช่น
 งานสนับสนุนการบริ การ:สนับสนุนส่ งเจ้าหน้าที่อบรมและศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital OS
 การพัฒนางานทางด้านคลินิก:สนับสนุนเจ้าหน้าศึกษาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับระบบการประเมินผล
งาน ในการจัดการด้านคลินิกเฉพาะ เช่น DM CASE Management ,การอบรมการส่ องกล้องใน
ระบบทางเดินอาหาร , การศึกษาวิสัญญีพยาบาลเพิ่มเติม, การอบรมเวชปฏิบตั ิโรคเรื้ อรังความดัน
โลหิตสู ง / จิตเวช / เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปฯลฯ
บทเรียนในการใช้ performance management system:
การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
learning need ที่สาคัญของบุคลากรกลุ่มต่างๆ และวิธีการพัฒนา/เรี ยนรู ้ที่จดั ให้:
กลุ่มบุคลากร
- กลุ่มวิชาชีพ

- กลุ่มงานสนับสนุน

- กลุ่มเจ้าหน้าที่ใหม่
- ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน

- ผูบ้ ริ หาร

Learning need ที่สาคัญ
- ความรู ้เชิงวิชาการแต่ละ
วิชาชีพเพื่อนามาพัฒนา
คลินิกบริ การ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hos
–OS /Express
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน
- ผบต.
- ผ่านการอบรมเฉพาะ
ตาแหน่ง
- ผบก. /หลักสู ตรผูบ้ ริ หาร
ใหม่

-

วิธีการพัฒนา/เรี ยนรู้
ส่ งเข้ารับการอบรมตามสาขาที่จดั / การ
สอนด้วยระบบพี่เลี้ยง
จัดอบรมภายในหน่วยงาน
จัดอบรมในหน่วยงาน
ส่ งไปอบรมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ โปรแกรม
จัดอบรมในหน่วยงาน

- ส่ งเข้ารับการอบรม

- ส่ งเข้ารับการอบรม

บทเรียนในการกาหนด leaning need(รวมทั้งการเชื่ อมโยงกับข้ อมูลผลการดูแลผู้ป่วย):

 เนื่องจากมีผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อรังถูกส่ งกลับไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมากขึ้นกลุ่ม
งานเวชศาสตร์ ครอบครัวและบริ การปฐมภูมิจึงส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมพยาบาลเวชปฏิบตั ิ(การรักษา
โรคเบื้องต้น)เพื่อสนับสนุนการดูแลผูป้ ่ วยให้ครอบคลุมมากขึ้นผลลัพธ์ สถานบริ การเครื อข่ายในอาเภอ
ชุมแสง 15 แห่ง มีพยาบาลประจาจานวน 12 แห่งคิดเป็ น ร้อยละ80
 การส่ งทีม PCT เข้าอบรมการดูแลผูป้ ่ วย Asthma เพื่อพัฒนาคลินิกผลการดาเนินงานของคลินิกAsthma
พบว่าสามารถดูแลผูป้ ่ วยได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยปั จจุบนั มีผปู ้ ่ วยขึ้นทะเบียนในคลินิก 447 ราย จานวน
ครั้งการรักษา 250 ครั้ง สามารถควบคุมอาการได้ระดับดี 228 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ91.2 ในปี งบประมาณ
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 จากการส่ งพยาบาลอบรมพยาบาลจิตเวชทาให้ผปู ้ ่ วยจิตเวชในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริ การได้ง่ายขึ้น ลด
ภาระ ค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยที่ตอ้ งเดินทางไปรับบริ การที่อื่นปั จจุบนั มีผปู ้ ่ วยจิตเวชที่ข้ ึนทะเบียนปี 2556
จานวน 245 คน บริ การที่โรงพยาบาล 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 80
การปรับระบบการพัฒนาและเรียนรู้ สาหรับบุคลากรให้ มีความสมดุลยิง่ ขึน้ (จุดใดทีไ่ ด้ รับความสาคัญมาก
ขึน้ ):
 จากการประเมินความรู ้และทักษะในหน่วยงาน พบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่ อง การดูแลหญิง
ตั้งครรภ์แนวใหม่หน่วยงานสู ติกรรมจึงได้จดั ส่ งบุคลากรเข้าร่ วมประชุมภายนอกเรื่ องการดูแลหญิงมี
ครรภ์แนวใหม่
 จากการทบทวน Death case Conference ในแผนกผูป้ ่ วยใน พบว่ามีปัญหาเรื่ องการประเมินผูป้ ่ วยเด็ก
ที่มีภาวะการติดเชื้อทางสมอง จึงได้มีการทบทวนระบบการดูแลผูป้ ่ วย โดยทีมสหวิชาชีพ และได้มี
การพัฒนาเรื่ องการประเมินผูป้ ่ วย การบริ หารยาในเด็ก การสื่ อสารข้อมูลแก่ญาติ และการ
เตรี ยมพร้อมของอุปกรณ์ฟ้ื นคืนชีพ หลังจากนั้นไม่พบอุบตั ิการณ์อีก
บทเรี ยนเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู้ :
 บุคลากรของสู ติกรรมที่เข้ารับการอบรมการดูแลหญิงมีครรภ์แนวใหม่ ได้มีการถ่ายทอดความรู ้โดย
การจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการแก่บุคลากรเครื อข่ายใน รพสต. ให้ทราบและดาเนิ นการจัดบริ การดูแล
หญิงมีครรภ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้นพบว่า หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลครบตามเกณฑ์ คิด
เป็ น 53.40 % ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์คิดเป็ น 56.80 %ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย
กว่า 2500 คิดเป็ น 6.60%
 การวิเคราะห์ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและสถานะทางการเงินด้วยภาระงานที่ตอ้ งมีการประเมินระบบ
บัญชี ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ในปั จจุบนั คือ ระบบบัญชี เกณฑ์คงค้าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพื่อนามาวางระบบจัดการระบบบัญชี ในภาพรวมทั้งโรงพยาบาล ปี 2557 พบว่าระบบบัญชี มี
ความครอบคลุมมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนในการดาเนินการจัดทาระบบบัญชีลดลง
 การวิเคราะห์ตน้ ทุนของระบบบริ การ ส่ งทีมเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมUNIT COST ส่ งผลให้
สามารถนามาวิเคราะห์ตน้ ทุนในภาพรวมเพิ่มเติม เช่น วิเคราะห์รายโรค รายวันนอน รายDRG ฯลฯ

ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ความผูกพันของบุคลากร
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน/ความพึงพอใจของบุคลากร และผลการศึกษา:
 ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 72.46 ตั้งแต่ ปี 53 ถึง
ร้อยละ 81.08 ในปี 57 พบว่าเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทางานโดยใช้
ความรู ้ ค วามสามารถของตนเอง ความเป็ นส่ วนหนึ่ งในความสาเร็ จของหน่ วยงาน และความมี
สัมพันธภาพที่มีการยอมรับจากผูร้ ่ วมงานได้เป็ นอย่างดี
แต่กรณี ความไม่พึงพอใจซึ่ งองค์กร
จะต้องนามาวางแผนเพื่อจัดการ ได้แก่ งบประมาณการจัดซื้ อ วัสดุ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือในการ
ปฏิบตั ิงาน ,กระบวนการในการบรรจุแต่ต้ งั บุคคลากรของหน่วยงาน
 ผลการประเมินความผูกพันของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร พบว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีความ
ผูกพันเรี ยงลาดับตามความสาคัญ ดังนี้ ในด้านที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะความมี
อิสระในการตัดสิ นใจเพื่อความสาเร็ จในงาน , การพัฒนางานของตนเอง , นโยบายของภาวะผูน้ าที่
เด่นชัด เช่น การกาหนดวิสัยทัศน์และ พันธกิจชัดเจน เพื่อนาพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย , รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้มีวฒั นธรรมที่ดีภายในองค์กร ฯลฯ แต่กระนั้นก็ตาม ในด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
, ความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร , รวมทั้งในด้านสวัสดิการ เช่น ค่าตอบแทน เวลาการทางาน
และเวลาส่ วนตัว ฯลฯ ยัง เป็ นข้อด้อยที่จะต้องนามาพัฒนาปรับปรุ ง และ แก้ไข เพื่อการจัดการด้าน
ความผูกพันขององค์กรที่ดียงิ่ ขึ้น
บทเรี ยนในการปรับปรุ งระบบงานเพือ่ สร้ างความผูกพันกับบุคลากร:
 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ข้ ึนในหน่วยงานจากชมรมจริ ยธรรม
 มีการประสานความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานทั้งในกลุ่มงานและนอกกลุ่มงาน ทั้งทีมวิชาชีพ สห
วิชาชีพ และกลุ่มงานสนับสนุนช่วยเหลือกันและมีการทางานเป็ นทีมเดียวกัน
 มีกิจกรรมพิเศษที่ทาให้เจ้าหน้าที่หลายๆ หน่วยงานร่ วมกันทา เช่น กีฬาสี ทาบุญประจาปี รพ.
ขีดความสามารถและความเพียงพอ
ผลการประเมินความเพียงพอ และการตอบสนอง:
ปัญหาเกีย่ วกับทรัพยากรบุคลกรทีส่ าคัญ
 การขาดแคลนกาลังคนบางตาแหน่งที่รับผิดชอบภารกิจหลักของโรงพยาบาล ได้แก่ตาแหน่งพยาบาล
วิชาชีพที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มีกรอบอัตรากาลังที่เป็ นข้าราชการเนื่ องจากนโยบายของ
รัฐลดกาลังคนในภาครัฐ
 พยาบาลวิชาชีพ หรื อลูกจ้างสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน ที่บรรจุเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวมีอตั ราการ
ลาออกสู ง

แนวทางแก้ไขระยะสั้ น
 วางแผนและแก้ไขความขาดแคลนเร่ งด่วนโดนคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล กลุ่มงานการ
พยาบาล กลุ่มงานการจัดการ ร่ วมวิเคราะห์สถานการณ์และหาสาเหตุ โดยสรรหาผูม้ ีคุณสมบัติจาก
ภายนอกมาบรรจุเป็ นลุกจ้างชัว่ คราวเงินนอกงบประมาณ จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามที่กระทรวง
สาธารณสุ ขกาหนด
 สร้างขวัญและแรงจูงใจแก่พยาบาลวิชาชีพ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่เวรบ่ายดึกเวร
ละ240บาท
 ปรับค่าจ้างตามที่กระทรวงฯกาหนด
 การจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกมารับช่วง เพื่อลดภาระงาน /ลดคน และไม่ตอ้ งจ้างต่อเนื่ อง โดยกลุ่ม
งานการจัดการเป็ นผูด้ าเนินการ
แนวทางแก้ไขระยะยาว
 จัดทาแผนอัตรากาลัง ตาแหน่งสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน จากการประเมินภาระงาน (Work
Load )
 ให้ทุนการศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ในปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นมาอย่างน้อยปี ละ 3 ทุน
 กาหนดตาแหน่งใหม่และเพิ่มกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชัว่ คราวเงินนอกงบประมาณ ในตาแหน่งที่มี
ความคลาดแคลน มีภาระงานเพิ่มขึ้น หรื อหน่วยงานที่ต้ งั ตามภารกิจ
- ตัวอย่างแผนส่ งอบรมบุคคลากรที่ผา่ นมา
- การศึกษาต่อด้านDM CASE Manangement , การอบรมการส่ องกล้องในระบบทางเดินอาหาร ,
การศึกษาวิสัญญีพยาบาลเพิ่มเติม, การอบรมเวชปฏิบตั ิโรคเรื้ อรังความดันโลหิ ตสู ง / จิตเวช /
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปฯลฯ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพกาลังคนทีม่ ีอยู่
 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่มีอยูใ่ ห้มีคุณสมบัติเพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า.ในอาชีพ
 จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ที่มาจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่
ยังมีรายการสมรรถนะที่เป็ นช่องว่างเพื่อพัฒนา (Competency Gap) มากาหนดเป็ นแผนพัฒนา
 พัฒนาบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสายวิชาชีพ เช่น แผนพัฒนาบุคลกรเพื่อรองรับการเป็ นเด่น
ซึ่ งโรงพยาบาลตั้งเป้ าหมายไว้ ในปี 2560 ด้านการผ่าตัดโรคตาต้อกระจก
 กาหนดงบประมาณในการพัฒนาบุคลกรต่อปี ไม่นอ้ ยหว่า 3% ของค่าใช้จ่ายงบบุคลากร

 กาหนดจานวนวันการพัฒนาตนเองต่อปี เฉลี่ย 10 วัน/คน/ปี
 กาหนดวิธีพฒั นาตนเอง ตามความเหมาะสม เช่น หมุนเวียนงาน เพิ่มปริ มาณงาน ประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ ฝึ กงาน หรื อเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผลการประเมินขีดความสามารถ
 การประเมินขีดความสามารถ ทาโดยการประเมินสมรรถนะของแต่ละหน่วยงาน ผลการประเมิน
สมรรถนะของกลุ่มการพยาบาลพบว่าบุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 100ของสานักการพยาบาลที่กาหนด
บทเรี ยนในการบริ หารและจัดระบบบุคลากรเพือ่ ให้ งานขององค์ กรประสบความสาเร็จ:
 ระบบบริ การ ปี 2555 พบว่ามีผปู ้ ่ วยมารับบริ การที่ห้องฉุ กเฉิ นเป็ นจานวนมากทั้งผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นและ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไปเฉลี่ย 50-60 ราย/เวร ทาให้ผปู ้ ่ วยที่ไม่มีภาวะฉุ กเฉิ นต้องรอนาน เกิดความไม่พึงพอใจ จึง
ปรับปรุ งโดยเปิ ดให้บริ การ OPD นอกเวลา ผลพบว่าผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาที่หอ้ งฉุกเฉินลดลงเหลือ
30 ราย/เวร และไม่พบข้อร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การเรื่ องการรอนาน
 แพทย์อยูเ่ วรประจา ณ ห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นตลอด 24 ชม. เพื่อผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการช่วยฟื้ นคืนชีพ
อย่างรวดเร็ ว ทันเวลา ญาติผปู ้ ่ วยพึงพอใจ
 กรณี ส่วนของพยาบาลกรณี ที่มี จานวนคนไข้มากเกินอัตรา หรื อ ประเภทผูป้ ่ วยหนัก เกินกาลังในเวร
นั้นๆจะมีการเสริ มอัตรากาลังสารอง และ OT นอกเวลาราชการ ส่ วนเวรเช้าจะมีการผสมผสาน
อัตรากาลัง ทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริ การ
 ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร .บุคลากรทุกรายได้รับการประเมินทดลองราชการ
ผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า 60 % และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและสมรรถนะ
การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงความต้ องการและการตอบสนอง
 ความท้าทายคือแพทย์ขาดแคลน :โรงพยาบาลเคยมีอุบตั ิการณ์แพทย์มาขอรับทุนแต่เมื่อจบการศึกษา
แล้วไม่ยอมปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาลทาให้เสี ยโควต้าแพทย์ ทีมจึงวางแผนพิจารณาแพทย์ที่จะมาขอ
ทุนโดยจะพิจารณาคนในพื้นที่หรื อพื้นที่ใกล้เคียงเป็ นอันดับแรก ปั จจุบนั มีแพทย์กาลังศึกษาต่อ 6
คน อายุรแพทย์ 1 คน ,วิสัญญีแพทย์ 1 คน,สู ติแพทย์ 1 คน กุมารแพทย์ 1 คน จักษุแพทย์ 1 คน
ศัลยแพทย์ 1 คน
 มีแผนในการการเรี ยกบุคลากรทางการแพทย์ เช่น พนักงานขับรถ / เจ้าหน้าที่พยาบาล IPD /
เจ้าหน้าที่ชนั สู ตร ฯลฯขึ้นปฏิบตั ิงานในกรณี มีเหตุการณ์ฉุกเฉิ น ขึ้นปฏิบตั ิงานได้ในทันท่วงที โดย
จัดเวรเสริ มสารองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของโรงพยาบาล
การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงความต้ องการและการตอบสนอง:
 ในการทางานจะมีการวิเคราะห์ความต้องการของผูร้ ับบริ การซึ่งอาจต้องนามาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง

ระบบงานให้ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การเช่นปรับระยะเวลาการมารับบริ การให้รวดเร็ ว
ขึ้น โดยแพทย์มีการปรับระบบการลงตรวจใช้ระบบเจ้าของไข้ ออกตรวจที่ OPD ก่อนและผลัดกัน
ไปตรวจที่ IPD เพิ่มห้องตรวจให้พยาบาลเวชปฏิบตั ิช่วยตรวจ
บรรยากาศการทางาน
นโยบาย บริการ สิ ทธิประโยชน์ :
นโยบายด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยโรงพยาบาลชุ มแสง
การดาเนินงานด้านโครงสร้างสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล เป็ น
บทบาทหน้าที่หลักที่สาคัญที่สุดของของผูบ้ ริ หารระดับสู ง แพทย์ หัวหน้างาน รวมทั้งบุคคลากรทุกระดับ ทุก
คนต้องรู ้และยึดถือ ปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด โดยกาหนดภารกิจสาหรับนโยบายสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยใน โรงพยาบาล ชุมแสงดังนี้
 บริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อกาหนด ระเบียบมาตรฐานต่าง ๆ
 พัฒนางานด้านสิ่ งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ทุกพื้นที่
 ส่ งเสริ มให้ความรู ้ ความเข้าใจ จิตสานึกที่ดี และการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานด้านโครงสร้าง
สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแก่บุคคลากรในองค์การทุกระดับ
 เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี
 เครื่ องมือ อุปกรณ์ การทางานได้รับการสอบเทียบความเที่ยงตรงอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
 หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลได้รับการประเมินความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อมจากการทางานของบุคคลากร ปี ละ 2 ครั้ง
 ระบบบาบัดน้ าเสี ยได้รับการดูแลตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ ชุมชนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมและไม่แพร่ กระจายเชื้อต่อชุมชน
 มีระบบจัดการขยะในโรงพยาบาลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 บุคคลากรทุกคนต้องมีความตระหนัก และให้ความร่ วมมือกับการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยทุกกิจกรรม
บริการ และสิ ทธิประโยชน์ ของเจ้ าหน้ าที่
 โรงพยาบาลจัดสิ ทธิ ประโยชน์ให้นอกเหนื อจากสิ ทธิ การรักษาจากกรมบัญชีกลางและประกันสังคม
ได้แก่ การให้สวัสดิการการรักษาโดยให้ได้พกั รักษาตัวในห้องพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีบริ การรถ
ส่ งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพสู งกว่าแก่เจ้าหน้าที่ บิดา-มารดา และบุตรของเจ้าหน้าที่กรณี
เจ็บป่ วยทั้งในและนอกจังหวัด
สุ ขภาพบุคลากร
บทเรี ยนเกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุ ขภาพของบุคลากร:

 มีการตรวจคัดกรองสุ ขภาพประจาปี แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลบุคลากรได้รับการตรวจ
สุ ขภาพทุกปี รวมทั้งบุคลากรรายใหม่ โดยในปี งบ 2556 มีผไู้ ด้รับการตรวจสุ ขภาพคิดเป็ นร้อย
ละ 94.63 %ในเจ้าหน้าที่ที่ มีโรคประจาตัว มีภาวะเสี่ ยง มีน้ าหนักเกิน มีกิจกรรมส่ งเสริ มการควบคุม
อาหาร และการออกกาลังกาย
บทเรี ยนเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพ:
 การเน้นนโยบายการล้างมือทุกครั้งขณะปฏิบตั ิหน้าที่โดยมีการจัดการอบรมสอนการล้างมือที่ถูกต้อง
โดยทีม IC
 การจัดทาแนวทางปฏิบตั ิเมื่อสัมผัสถูกสารคัดหลัง่ หรื อถูกเข็มตาขณะปฏิบตั ิหน้าที่ การเฝ้ าระวังการ
เกิดอุบตั ิเหตุเข็มตา/สัมผัสเลือดและสารคัดหลัง่ ในบุคลากรโรงพยาบาล
 มีการเฝ้ าระวังการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อขณะปฏิบตั ิงานรวมทั้งการดูแลบุคลากรผูส้ ัมผัสโรคติดต่อ
วัณโรค,โรคสุ กใส ผลพบว่าตั้งแต่ ปี งบประมาณ 2553 ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ป่วยจากการดูแลผูป้ ่ วย
ดังกล่าว
 บทเรี ยนเกี่ยวกับการดูแลความเจ็บป่ วยจากการทางาน:
 มีการดาเนินการดังนี้ ปรับปรุ งทางเชื่อม ทางลาด เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายของเจ้าหน้าที่ โรง
อาหาร ซักฟอก จ่ายกลาง จัดหาอุปกรณ์ป้องกันในการทางานของ เจ้าหน้าที่ การปรับระบบการ
หมุนเวียนอากาศ โดยจัดพัดลมดูดอากาศที่โรงอาหาร
 การจัดทาแนวทางปฏิบตั ิเมื่อสัมผัสถูกสารคัดหลัง่ หรื อถูกเข็มตาขณะปฏิบตั ิหน้าที่ การเฝ้ าระวังการ
เกิ ดอุบตั ิเหตุ เข็มตา/สัมผัสเลื อดและสารคัดหลัง่ ในบุคลากรโรงพยาบาลโดยมีเป้ าหมายอุบตั ิเหตุ ที่
ป้ องกันได้จะต้องลดลงแต่ผลการดาเนินงานกลับพบว่าอุบตั ิการณ์ ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 คือ 3 , 4 , 4
, 3 และ 5 ตามลาดับ มีแนวโน้มคงที่
 คณะกรรมการบริ หารพิจารณาให้เงินเป็ นค่าชดเชยความเสี ยหายกรณี คนงานสนามตัดหญ้า(รายวัน)
แล้วเกิดอุบตั ิเหตุทาให้ตอ้ งหยุดพักการทางาน และมีการจ่ายเงินค่าจ้างกรณี ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้
ความครอบคลุมของการให้ ภูมิค้ ุมกันโรค:
 มีการสนับสนุนวัคซี นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 และวัคซี นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ฉีดตามความสมัครใจ
 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีการสัมผัสกับผูป้ ่ วย มีการคัดกรองตรวจภูมิคุม้ กัน Hepatitis B virus กรณี พบ
เจ้าหน้าที่ไม่มีภูมิคุม้ กัน จัดให้มีการฉี ดวัคซี นโดยไม่คิดค่าบริ การทุกราย
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ :
 ปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศชมรมจริ ยธรรม ระดับจังหวัด
 ปี 2557 รางวัลชนะเลิศชมรมจริ ยธรรม ระดับจังหวัด และรองชนะเลิศ ระดับเขต
 ชนะเลิศด้าน Walk Rally EMS ระดับเขต

 เป็ นโรงพยาบาลที่วเิ คราะห์ตน้ ทุนรายโรค เป็ นที่แรกของจังหวัด

มาตรฐาน
21. ความผูกพันและความ
พึงพอใจ

22. ระบบค่าตอบแทนและแรง
จูง

23. ระบบพัฒนาและเรี ยนร
สาหรับบุคลากรและผูน้ า

24. การบริ หารและจัดระบบ
บุคลากร

25. สุ ขภาพของบุคลากร

Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
3
 นาผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน
 จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการมีมนุษยสัมพันธ์i
ระหว่างหน่วยงาน(OD)
3
 ร่ วมกันส่ งเสริ มการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากร
มีผลงานที่ดี
 ส่ งเสริ ม ยกย่อง บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีผลงานดีเด่น
 การชดเชยค่าตอบแทนสาหรับบุคลการที่ประสบอุบตั ิเหตุ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่
3
 สนับสนุนส่ งเสริ มให้ศึกษาอบรมประชุมตามสาขาวิชาชี พ2
ครั้ง/คน/ปี และสายสนับสนุนตามความจาเป็ น และมีการ
ประเมินผลการพัฒนาและเรี ยนรู้งานในหน้าที่ที่ปฏิบตั ิและ
รับผิดชอบ2 ครั้ง/ปี
3
 จัดบุคลากรที่มีความรู ้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบและมีจานวนเพียงพอกับภาระงานในหน่วยงานนั้น
 บุคลากรใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการปฐมนิเทศอบรมเกี่ยวกับ
ภารกิจของหน่วยงาน กฎ ระเบียบของข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่ วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
4
 ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย สนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้กบั บุคลากรมีความตระหนักในการมีสุขภาพที่ดี
อันจะนามาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์
 บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจร่ างกายประจาปี

