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แถลงนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2557 

วิสยัทศัน์ 

“เป็นโรงพยาบาลทหารชัน้เลิศในระดบัประเทศ” 

พนัธกิจ 
ให้บริการสง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค ดแูลรักษา ฟืน้ฟู 
 โดยยดึผู้ รับบริการเป็นศนูย์กลาง เพ่ือให้มีสขุภาพท่ีดี  

ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยั ตลอดจนให้การสนบัสนนุภารกิจของกองทพับก 
 

ชัน้เลศิ 
1. รพ.ผา่นการรับรองคณุภาพและการบริหารจดัการระดบัชาต ิ  

1.1 มาตรฐาน HA มีคะแนนเฉล่ีย HA Scoring 2011 มากกวา่ 4   
1.2 ผา่นเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ (TQA) ระดบั TQC ภายในปี 2559 

2. ความพงึพอใจของผู้ รับบริการอยูใ่นระดบัสงูสดุของ รพ.ทบ.   
3. ความพงึพอใจและความผาสกุของบคุลากรเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  
4. ผลลพัธ์ด้านการดแูลรักษาผู้ ป่วยและการสร้างเสริมสขุภาพในกลุม่โรคท่ีเป็นเข็มมุง่ของรพ. เทียบได้ใน
ระดบัประเทศ 

5. ความปลอดภยัด้านสิ่งแวดล้อม และอาคารสถานท่ี ได้มาตรฐานระดบัประเทศ (Healthy Work Place 

ระดบัดีมาก, กรมควบคมุโรค ระดบั5) 
6. เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

ค่านิยม (core value) 
Knowledge and Learning เรียนรู้จากการท างาน 

System Perspective   การมองเชิงระบบ 

Social Responsibility   ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

Patient, Customer and Health Focus การมุง่เน้นผู้ ป่วย ผู้ รับบริการและสขุภาวะ 

Team Work   การท างานเป็นทีม 

Management By Fact การบริหารจดัการด้วยข้อเท็จจริง 
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สมรรถนะหลกัขององค์กร  
(Organizational Core Competencies) 

—  - การให้บริการสขุภาพ แก่ก าลงัพล และครอบครัว ทัง้ในยามปกตแิละยามสงคราม   
—  - การให้บริการท่ีเป็นเลิศ  

—  - มีสภาพแวดล้อมท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยั     
—   

วฒันธรรมองค์กร  
(Cultures) 

—  - ความมีวินยัและยดึมัน่ในจริยธรรม   
—  - ยดึผู้ รับบริการเป็นศนูย์กลาง  

—  - ท างานเป็นทีม  
—  - มีวฒันธรรมคณุภาพและการเรียนรู้  

—   

ค าขวญั 

  งานดี   มีวินยั   ใจคณุธรรม 
 

ค่านิยมองค์กรสูก่ารปฏิบตั ิ
 

 

 

       - มีแผนการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน  
       -  มีการอบรมทัง้ที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
       - เข้าร่วมประชมุวิชาการ/มหกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
       -  น าการใช้ Intranet และ Internet ให้เกิดประโยชน์ 
       -  เรียนรู้จากการท างาน หาโอกาสสร้างการเปลีย่นแปลงและท าให้ดีขึน้  
        - สร้างบรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
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- ระดบัโรงพยาบาล / คณะกรรมการ /กอง: ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน โครงการ ที่เช่ือมโยงกบัระบบงาน   
กระบวนการการจดัสรรทรัพยากร และผลงาน 

- ระดบัหนว่ยงาน : มีโครงการท่ีสอดคล้องตามแผนยทุธศาสตร์ของรพ. 
- ระดบัหนว่ยงาน และคณะกรรมการ: จดัท า Work Process และ Service Blueprint 
ใช้ SIPOC Model, PDCA , RCA , TQA Framework เป็นเคร่ืองมือ 

- ในการบริหารงานทกุระดบัใน รพ. 
- บคุลากรทกุคนปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายและวิสยัทศัน์ของ รพ. (Individual scorecard) 
 

 

 

 

- ดแูลสิง่แวดล้อม ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชน เช่น ขยะ น า้เสยี สารพิษ  

- โรงพยาบาล หนว่ยงาน บคุลากร ด าเนินงานตามกฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรม เพื่อการเป็นองค์กร  
  ที่มีธรรมาภิบาลท่ีด ี 
- มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตอ่ชมุชน  
 

 

 

- สอบถาม ค้นหา ความต้องการ ความคาดหวงัของผู้ ป่วย ผู้ รับบริการ อยา่งสม ่าเสมอ 
- การให้บริการด้วยใจ ( Service Mind) 
- สร้างความปลอดภยัในทกุจดุบริการของ รพ. ( Clinic และ non-clinic ) 
- ดแูลผู้ ป่วยและผู้ รับบริการแบบองค์รวมทัง้ กาย ใจ สงัคม อารมณ์ จิตวิญญาณ 

- ดแูลสทิธิผู้ ป่วยในทกุกระบวนงาน 

- มีกิจกรรมเสริมพลงัชมุชนให้สามารถดแูลสขุภาพตนเองได้ 

 

 

 

- มีความรัก  มีน า้ใจ เมตตา เอือ้เฟือ้ เสยีสละในการท างาน ตอ่เพื่อนร่วมงาน หนว่ยงาน และ รพ. 
- ใช้การปรึกษา สือ่สารในทีมงาน หรือเวทีตา่งๆเพื่อการปรับปรุงงาน 

- เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆของ รพ. 
- เป็นกรรมการ คณะท างานตา่งๆของ รพ. 
- มีการประเมินผลงานและติดตามตวัชีว้ดัของทีมอยา่งสม ่าเสมอ 
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- ก าหนดผลการด าเนินงาน และดชันีชีว้ดัที่เหมาะสมในแตล่ะระดบั ( หนว่ยงาน กอง คณะกรรมการรพ. )  

- ท าการวดัและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และดชันีชีว้ดั อยา่งตอ่เนื่อง  

- ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบตัิที่เป็นเลศิ  

 

 

 

 

- มีสิง่แวดล้อม โครงสร้างอาคาร  โอโ่ถง  สะอาด   ท่ีจอดรถ 

- มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถ เช่น  ด้านตา (PHACO) 

- มีสภาพคลอ่งทางการเงินสงู โปร่งใส 

- มีระบบการบงัคบับญัชา วินยัก าลงัพลที่ด ี

 

 

- ขาดแคลนบคุลากรบางสาขา (พยาบาล/ทนัตแพทย์/แพทย์เฉพาะทางบางสาขา) 
- ขาดระบบการบริหารจดัการสารสนเทศและการจดัการความรู้ที่มีประสทิธิภาพ 

- ขาดกลยทุธ์ด้านการตลาด การประชาสมัพนัธ์ที่มีประสทิธิภาพ  ประสทิธิผล 

- ขาดองค์ความรู้ในการวิจยั  การมีสว่นร่วม   ความกระตือรือร้น   
- ขาดประสทิธิภาพการสือ่สาร 
- การบริหารทรัพยากรบคุคล  ยงัต้องเพิ่มประสทิธิภาพ (ความกระตือรือร้น / การตรงตอ่เวลา / ESB / แรงจงูใจ) 
- การติดตามก ากบัดแูล  การประเมินผล  ไมม่ีประสทิธิภาพ 

- การบริหารทรัพยากรสขุภาพ/ทรัพยากรทัว่ไป ไมม่ีประสทิธิภาพ 

- ระบบปฏิบตัิงาน การแบง่แยกงานท่ีรับผิดชอบไมช่ดัเจน (ระหวา่งหนว่ยงาน) 
- การจดัซือ้ จดัจ้าง ลา่ช้า ( อื่นๆ ไมใ่ช่ยาและเวชภณัฑ์ ) 
- ข้อมลูขาดการวิเคราะห์ไมส่ามารถน ามาใช้งานได้ทนัทว่งท ี

- ความก้าวหน้า (บรรจวุิชาชีพ ) 
- ระบบการเข้าถึงข้อมลู – การน าข้อมลูมาใช้งานได้ไมส่ะดวก 

- ระบบโปรแกรมรพ.ไมเ่สถียร 
- ความเป็นทหาร (เผด็จการ สัง่การ ท าให้ไมเ่กิดความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ) 
- สมรรถนะหวัหน้างาน 

- Cross Functional Team 

- อาคารเก่า 
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- นโยบายด้านการสร้างเสริมสขุภาพกองทพับก  ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ  ส านกังานประกนัสงัคม  
- ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) เร่ืองลดระยะเวลาและขัน้ตอนการให้บริการ LEAN 

- ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัหนว่ยบริการสขุภาพตา่งๆ เช่น ได้งบประมาณ เพิ่มกลุม่ลกูค้า สนบัสนนุบริการสขุภาพ  
- กลุม่ลกูค้าที่สนใจมารับบริการท่ีมีก าลงัซือ้สงู เช่น ลกูค้าตา่งชาติ ลาว AEC รัฐวิสาหกิจ  
- การบริการแพทย์ทางเลอืก เช่น ฝังเข็ม 

- รพ.สง่เสริมสขุภาพ เขต7 ยกเลกิบริการเชิงรุก 

- ข้าราชการสงักดัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน จะเข้าสูร่ะบบจ่ายตรง 
 

 

- นโยบายกองทพับก จ ากดังบลงทนุ  (งบลงทนุ+งบด าเนินการ < 90%) ท าให้ไมส่ามารถขยายบริการ / พฒันาศกัยภาพ 
รพ.ได้ 

- โรงพยาบาลข้างเคียงมีการขยายตวัทัง้ด้านบคุลากรทางการแพทย์และการบริการ ( โรงพยาบาลวารินช าราบ  ม.อบุลฯ ) 
- การควบคมุคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากกรมบญัชีกลาง สปสช. ปกส. (DRG, Coding) 
- ระเบียบทางราชการ การจดัหาผา่นระบบงบประมาณ 

- นโยบายที่คลอ่งตวัของกระทรวงสาธารณสขุ เช่น อตัราคา่ตอบแทนที่แตกตา่งการบรรจเุข้ารับราชการ  การจดัสรร
งบประมาณ 

- นโยบายปรับลดก าลงัพลของกองทพับก ผลกระทบจากก าลงัพลในหนว่ยไปบรรจเุพื่อปฏิบตัิราชการสนาม เช่น 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  
- กฎระเบียบสาธารณสขุที่เปลีย่นแปลงไป / พรบ. สขุภาพ ความคาดหวงัของผู้ รับบริการเพิ่มมากขึน้ เช่น ม.41 

- นโยบายของ รพ.ข้างเคียงในการรับสง่ตอ่ – สง่กลบัผู้ ป่วย (รพ.สรรพสทิธิประสงค์) 
- โรคเรือ้รังมากขึน้ท าให้คา่ใช้จ่ายในการรักษาตวัในการนอนรพ.มากขึน้ 
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ภาพกจิกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แถลงแผนยุทธศาสตร์ 

รพ.ค่ายฯ 

ประกาศเข็มมุ่งความปลอดภัยรพ.ค่ายฯ 

ปี 2556-2557 
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มหกรรมคุณภาพคร้ังที่ 10 “KSP องค์กรทีน่่าไว้วางใจ” 

(KSP High Reliability Organization : HRO) 

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ผ่านการ Re-accreditation  ครั้งที่ 3 รับรองคุณภาพมาตรฐาน รพ. 
(Hospital Accreditation) ตามมาตรฐานฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อ มีนาคม 2556 เพ่ือให้เกิด
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและการดูแลรักษา จึงต้องสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการพัฒนา โดยการกระตุ้น ส่งเสริม สร้างขวัญ ก าลังใจ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
และหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้แสดงความสามารถ  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้  แนวคิดใน
รูปแบบการจัดท าโปสเตอร์ และการ Presentation รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคลินิก ระบบงานสนับสนุนบริการต่างๆ ในปีนี้เน้นเรื่องการน าค่านิยม 
(KSSP TM) เป็นหลักยึดในการปฏิบัติ  การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบงาน (โดยน า Process management 
มาใช้) พัฒนางานประจ ามุ่งสู่ R2R การป้องกันความเสี่ยงตามเข็มมุ่งรพ. ( Safety STARS), การดูแลผู้ป่วยด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ดูแลแบบองค์รวม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยความรัก เอ้ืออาทร ( Healing 
environment) การท างานเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิด
ความปลอดภัยและประทับใจ จนเกิดเป็นองค์กรที่ น่าไว้วางใจ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 เพ่ือส่งเสริม กระตุ้นให้
เกิดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปรับปรุงผลงาน การต่อยอดความคิดและการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรทุกระดับได้พบปะกันในวงกว้าง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจในเชิงปฏิบัติ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างคุณภาพ บริการให้เข้มแข็ง และสามารถสร้างผลงานการ
พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเป็นที่น่าไว้วางใจแก่ผู้รับบริการต่อไป 

วัตถุประสงค์: 

1   เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากร ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพจากงานประจ า
โดยอาศัย Process Management, Lean, Mini Research, และ R2R ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน   รวมทั้ง 
Safety STARS เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ SHA การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเยียวยา  Healing Environment  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

2.   เพ่ือเป็นเวทีให้หน่วยงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฝ่ายต่าง ๆ ได้น าเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation รวมทั้งโครงการ
ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ และโครงการคุณภาพอ่ืนๆ เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน รพ.   
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เป้าหมาย: 

          1.  ผลลัพธ์การด าเนินการโครงการต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 
          2.  มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สามารถน าไปขยายผลนอก รพ.ได้ อย่างน้อย 15 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2557    
                    -R2R                             มากกว่า 5 เรื่อง 

          -นวัตกรรม/CQI /LEAN      มากกว่า 5 เรื่อง 
          -SHA                            มากกว่า 5 เรื่อง 

วิธีการด าเนินงาน  
• จัดนิทรรศการ/โปสเตอร์/ภาพถ่ายหัวใจพองโต  ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 น าเสนอผลงานโปสเตอร์ 
ภาคเช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณโถงตึกอ านวยการชั้น 1 
• วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ภาคบ่าย บริเวณโถงตึกอ านวยการชั้น 1   
• พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 10 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณโถงตึกอ านวยการชั้น 1   ประกวด 
“Quality Fever Special” โดยรูปแบบการประกวด เป็นทีมท่ีมีสมาชิกมากกว่า 5 คน เช่น  

-การเต้นล้างมือประกอบเพลง  
-การแสดงสถานการณ์ตัวอย่างใน รพ.ที่ก่อให้เกิดความน่าไว้วางใจและไม่น่าไว้วางใจ         

• กิจกรรม “ชิม SHA” เชิญบุคลากรทุกระดับ ใน รพ. มาเล่าเรื่องราว (เสวนา) ที่ได้ด าเนินการน า    
 SHA ปฏิบัติจริงในงาน  ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
• แชร์ “Patient Experience”  ตอน เมื่อฉันต้องเป็นผู้ป่วย  โดย  

- เชิญเจ้าหน้าที่ รพ. ที่เคยเจ็บป่วยต้องนอน รพ. ต่างๆ มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์  
ที่ท าให้เกิดความไว้วางใจ และไม่น่าไว้วางใจให้ฟัง  เพ่ือเป็นข้อคิดในการปรับปรุงพัฒนางานหรือเป็นการเสริม
พลังในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 

- เชิญผู้ป่วยเบาหวานและโรคไต  มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ ที่รักษาใน รพ.ค่ายสรรพสิทธิ-ประสงค์ 
ให้ฟัง  
• ออกบูท ชิมชา (แจกชาเขียว ผู้มาร่วมงาน) เพ่ือกระตุ้นบุคลากรให้เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ  
• น าเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครั้งที่ 10 เพื่อให้หน่วยงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ บนเวทีโดยจัดให้มีการน าเสนอ ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ 
  - วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. 
  - วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. 
มอบรางวัลสมนาคุณ ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ ทุกวัน ทั้งช่วงเช้าและบ่าย  
• มอบรางวัลหน่วยงานและคณะกรรมการที่มีผลงานดีเด่น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 15.30 น.  
   ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ 
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

• บุคลากรหน่วยงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่างๆ ได้รับการกระตุ้นเพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพ    
คลินิกบริการ และสนับสนุนคลินิกบริการอย่างต่อเนื่อง 
• บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพจากงานประจ า โดยใช้ CQI, Lean, Process 
Management, Mini Research, R2R, SHA เพ่ือเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
• หน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย น าไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริการแก่ผู้รับบริการ 
• ฝ่ายบริหารสามารถติดตามความก้าวหน้า การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและ
คณะกรรมการ 
 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 1.จ านวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 10 จ านวน 240 คน /วัน   
 2.จ านวนกิจกรรมคุณภาพท่ีส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 68 ผลงาน และรูปภาพที่เข้าร่วม
ประกวดภาพถ่ายหัวใจพองโต 200 ภาพ มีผลงานที่ได้รับรางวัลจ านวนการประกวด จ านวน 89 ภาพ  
 3.สรุปแบบสอบถามการจัดงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 10 

3.1การจัดงาน/การบริการ 
3.1.1 ให้ข้อมูลข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์    94.9 
3.1.2 การต้อนรับ-การลงทะเบียน               95 
3.1.3 สถานที่จัดงาน      93.3 
3.1.1 การบริการอ่ืน เช่น อาหารกลางวัน อาหารว่าง  84.7  

3.2 สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 
3.2.1ระบบ computer                 85 
3.2.1 ระบบเสียง      73.4 
3.2.2 ความพร้อมในการเตรียมการส าหรับการน าเสนอหน่วยงาน 90 

3.3 วิทยากร 
                                 3.3.1 บุคลิกเหมาะสม      93.4 

3.3.1 สรุปประเด็นได้ชัด     90 
3.3.2 ควบคุมเวลาได้ตามก าหนดการ    51.70 

3.4 ภาพรวมกิจกรรมต่าง ๆ 
3.4.1 การจัดนิทรรศการผลงานคุณภาพ    94.9 
3.4.2 การน าเสนอผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ    91.70 
3.4.3 กิจกรรมเวทีชิม SHA      98.3 
3.4.4 มหกรรมคุณภาพครั้งที่ 10    96.7 
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4 ผลลัพธ์ด าเนินการโครงการบรรลุเป้าหมาย 
4.1 ผลลัพธ์การด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ บรรลุเป้าหมาย 

มากกว่าร้อยละ 80 
4.2 มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สามารถน าไปขยายผลนอก รพ.ได้อย่างน้อย (เป้าหมาย  15 

เรื่อง  ในปีงบประมาณ 2557  
-คัดเลือกผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งมาร่วมงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 10 ส่งเข้าร่วม
คัดเลือกแก่ สรพ. จ านวน29 เรื่อง  และได้รับการคัดเลือกเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
HA National Forum ครั้งที่15  11-14 มีนาคม 2557 จ านวน 2 เรื่องคือ 1)ใกล้
บ้านใกล้ใจ แผนกส่งเสริมสุขภาพ 2) เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบใน3 จังหวัด จชต. 
(นอกพ้ืนที)่ แผนกส่งเสริมสุขภาพ 

จากผลการคัดเลือกผลงานพัฒนาคุณภาพที่ส่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 10 
ห้วง 19-20 ธันวาคม  2556   

 ผลงานทีได้เข้าร่วมน าเสนอ Poster Presentation ณ บริเวณโถงตึกอ านวยการชั้น 1  
 ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าไวนิล (ขนาด 90 x 180 ซม.) 1เรื่อง/1 บอร์ด 

หรือหากเนื้อหามีความจ าเป็นใช้ขนาดบอร์ดเพิ่มแจ้งที่ QIC โทร.245 
 สถานที่น าเสนอผลงาน ณ บริเวณโถงตึกอ านวยการชั้น 1 เริ่มด าเนินการจัด

แสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 56 และให้แล้วเสร็จภายในวันที่  18 ธ.ค.  56 
 สนับสนุนค่าจัดท าไวนิล 300บาท/เรื่อง 
 จัดเจ้าหน้าที่ประจ าบอร์ดเพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการในวันที่ 19 ธันวาคม 

2256 เวลา 10.30-12.00 น. 
 

ล าดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
1 นวัตกรรม ถุงร้องไห้ หอผู้ป่วย ICU 
2 นวัตกรรม SAFE FALL หอผู้ป่วย 1 ชั้น 2 
3 นวัตกรรม Star Safety  คณะกรรมการ IC 
4 นวัตกรรม ถั่วเขียวรักษ์หู หอผู้ป่วย 1 ชั้น  1 
5 นวัตกรรม แจ้งเกิดให้หนูที หอผู้ป่วยพิเศษ 
6 นวัตกรรม 7 วัน 7 สี หอผู้ป่วย 5 ชั้น 1 
7 นวัตกรรม นางสาวแวนด้า หอผู้ป่วย 5 ชั้น 1 
8 นวัตกรรม Finger Safety box คณะกรรมการ IC 
9 นวัตกรรม ป้ายเตือนใจ...ใส่ใจ HAD หอผู้ป่วย 1 ชั้น 2 
10 นวัตกรรม ขวด ตวงง่ายใช้สะดวก หอผู้ป่วย 1 ชั้น 2 
11 นวัตกรรม บาดแผลสมมุติ ER 
12 นวัตกรรม นวัตกรรม กล่อง Stop Heat Stroke  ER 
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ล าดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
13 CQI/Lean การลดขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก หอผู้ป่วย 5 ชั้น 1 
14 CQI/Lean ลดระยะเวลาในการรับการตรวจรักษากรณีผู้ป่วย

นัด 
OPD 

15 CQI/Lean ช่วยถอดหนูที หอผู้ป่วย 1/1 
16 CQI/Lean ลดการคัดลอกค าสั่งการรักษาในผู้ป่วยที่มารับยา

เคมีบ าบัด 
หอผู้ป่วย 1 ชั้น 2 

17 CQI/Lean การพัฒนาระบบการนัดรับผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ส าหรับผู้ป่วยนอก (OPD)  

แผนกพยาธิวิทยา 

18 CQI/Lean ระบบ รง.506 Electronic  แผนกเวชกรรมป้องกัน 
19 CQI/Lean การลดระยะเวลาในการด าเนินการรับบุคลากรใหม่

ทางการพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล 

20 CQI/Lean พัฒนาระบบงานศัลยกรรมส่องกล้องทางทวาร
หนัก 

ห้องผ่าตัด 

21 CQI/Lean ส่วนกลาง Nurse ฝ่ายการพยาบาล 
22 CQI/Lean การพัฒนาแนวทางการรายงานค่าวิกฤติใน ER ER 
23 CQI/Lean ยานี้ของอีอาร์ ER 
24 CQI/Lean ทหารไทยใจดีช่วยส่งยา กองเภสัชกรรม 
25 R2R งานวิจัย R2R การศึกษาระบาดวิทยาโรค

ไข้เลือดออก พ้ืนที่ต าบลแสนสุข หมู่ 2, 11, 17, 
19  ที่มารับการรักษา ในโรงพยาบาลค่ายสรรพ

สิทธิประสงค์ 1 ต.ค. 56-30 ต.ค. 57 

แผนกเวชกรรมป้องกัน 

26 SHA กองทุนก าลังใจ อสม.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แผนกส่งเสริมสุขภาพ 
27 SHA หลังคลอด รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุ่นใจ

เหมือนบ้าน 
หอผู้ป่วย 5 ชั้น 1 

28 SHA ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายการพยาบาล 
29 CQI Mini IDP (เล็ก ๆ แต่ได้ผลยิ่งใหญ่) แผนกเวชระเบียน 
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จากผลการคัดเลือกผลงานพัฒนาคุณภาพที่ส่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 10 ห้วง 
19-20 ธันวาคม  2556   

 ผลงานทีได้เข้าร่วมน าเสนอ Oral Presentation ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ  มีดังนี ้
ล าดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

1 นวัตกรรม ปลอกแขนดูแลหนู หอผู้ป่วย 1/1 
2 นวัตกรรม English Receipt  ฝ่ายการเก็บเงินรายได้

นอก และ ศปน. 
3 นวัตกรรม I’m here  หอผู้ป่วยพิเศษ 
4 นวัตกรรม Breath บุ๋ง บุ๋ง  แผนกกายภาพบ าบัด 
5 นวัตกรรม ถุงลอดรู ห้องผ่าตัด 
6 นวัตกรรม ย้อมพลัค (Plaque)….ทรัพย์เพิ่ม กองทันตกรรม 
7 R2R ปากแดงๆ จะไว้ใจได้ก๋า กองทันตกรรม 
8 R2R ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมี

ส่วนร่วม เพื่อลดระดับไขมันในเลือดของผู้มีภาวะไขมัน
ในเลือดสูงในชุมชนทหาร 

แผนกส่งเสริมสุขภาพ 

9 R2R การศึกษาอุบัติการณ์และภาวะแทรกซ้อนในการระงับ
ความรู้สึกในรพ.ค่ายฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2554-56 

งานวิสัญญี ห้องผ่าตัด 

10 R2R การศึกษาปัจจุบันที่มีผลต่อการลดความวิตกกังวลและ
ความเครียดของผู้รับบริการผ่าตัดทางหน้าท้องที่นัด
ผ่าตัดล่วงหน้า (Elective case) 

ห้องผ่าตัด 

11 R2R ยกระดับการตรวจ Cr.ในเลือด และการรายงาน eGFR 
สูตร CKD-EPI เข้าสู่ระดับสากล 

แผนกพยาธิวิทยา 

12 CQI ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ าประปา และน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

แผนกส่งก าลังและบริการ 

13 CQI การพัฒนาระบบการติดตามช าระหนี้ค่าตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ 

14 CQI การเพ่ิมศักยภาพการตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรุก ฝ่ายการตลาด 
15 CQI การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ค านวณอาหารตามค าสั่งแพทย์ 
แผนกโภชนาการ 

16 CQI การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลหิต แผนกพยาธิวิทยา 
17 CQI การป้องกันโรคลมร้อน แผนกเวชกรรมป้องกัน 
18 CQI เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หอผู้ป่วย 1 ชั้น 2 
19 CQI ช่วยนับยา ร่วมค้นหา DRP  (Medication 

Reconciliation OPD) 
กองเภสัชกรรม 
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ล าดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
20 CQI พัฒนาการบริหารยา Enoxaparin อย่างปลอดภัย ไร้

รอยช้ าและจ้ าเลือด   
หอผู้ป่วย 1 ชั้น 2 

21 CQI Medication Record…..พาเพลิน หอผู้ป่วย 1 ชั้น 1 
22 CQI กล่องดวงตา OPD 
23 CQI การศึกษาผลของการให้ความรู้และอุปกรณ์สนับสนุน

การป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มต าในกลุ่มบุคลากรทีมดูแล
ผู้ป่วย 

IC 

24 CQI การเพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมตัวผ่าตัดคลอดบุตร หอผู้ป่วย 5 ชั้น 1 
25 CQI เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัด  หอผู้ป่วย 1 ชั้น 2 
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ผลการประกวดผลงานคุณภาพ ในงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 10 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 
ล าดับ ประเภทรางวัล รางวัล หน่วยงาน เงินรางวัล 
1 R2R Oral Presentation  รางวัลที่ 1 

ยกระดับการตรวจ Cr.ในเลือด
และการรายงาน eGFR สูตร 
CKD-EPI เข้าสู่ระดับสากล 
รางวัลที่ 2 
การศึกษาอุบัติการณ์และ
ภาวะแทรกซ้อนในการระงับ
ความรู้สึกใน รพ.ค่ายฯ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2554-2556  
รางวัลที่ 3 
ปากแดง ๆ จะไว้ใจได้ก๋า 

 
แผนกพยาธิวิทยา 
 
 
 
ห้องผ่าตัด 
 
 
 
 
กองทันตกรรม 

 
2,500 
 
 
 
2,000 
 
 
 
 
1,500 

2 R2R Poster Presentation รางวัลที่ 1 และ  2 ไม่มี 
 
 
รางวัลที่ 3   
การศึกษาระบาดวิทยาโรค
ไข้เลือดออกฯ  

น าเงินส่วนนี้เพิ่มรางวัล
ชมเชย ให้ประเภท CQI 
Oral/CQI โปสเตอร์ 
แผนกเวชกรรมป้องกัน 

700 x 5 =              
3,500 บาท 
 
 
1,000 

3 CQI/Lean/นวัตกรรม (Oral)  รางวัลที่ 1 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการโลหิต 
รางวัลที่ 2  
ย้อมพลัค(Plaque) ทรัพย์เพิ่ม  
รางวัลที่ 3 
ช่วยนับยา ร่วมค้นหา DRP 
(Medication Reconciliation 
OPD) 
ชมเชย  1 กล่องดวงตา 
ชมเชย  2 Medication Record 
พาเพลิน  

 
แผนกพยาธิวิทยา 
 
 
กองทันตกรรม 
 
กองเภสัชกรรม 
 
 
OPD 
หอผู้ป่วย 1/1 

 
2,000 
 
 
1,500 
 
1,000 
 
 
700 
700 

4 CQI/Lean/นวัตกรรม(Poster) รางวัลที่ 1 
ป้ายเตือนใจ....ใส่ใจ HAD 
รางวัลที่ 2  
ทหารไทยใจดี ช่วยส่งยา 
รางวัลที่ 3 
การพัฒนาระบบการนัดรับผล            
LAB OPD 

 
หอผู้ป่วย 1/2 
 
กองเภสัชกรรม 
 
แผนกพยาธิวิทยา 
 

 
1,500 
 
1,200 
 
1,000 
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ล าดับ ประเภทรางวัล รางวัล หน่วยงาน เงินรางวัล 
  ชมเชย  

1.ลดขั้นตอนการดูแลผ่าตัดต้อ
กระจก 
2.Safe Fall  
3.ช่วยถอดหนูที 

 
หอผู้ป่วย 5/1 
 
หอผู้ป่วย 1/2 
หอผู้ป่วย 1/1 

 
700 
 
700 
700 

5 SHA (Oral Presentation) รางวัลที่ 1 
แตะกายแตะใจ(ห่วงใยเหมือนอยู่
บ้าน ภาค 2) 
รางวัลที่ 2  
Step back to move Forward 
รางวัลที่ 3 
เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 

 
หอผู้ป่วย 2/2 
 
 
หอผู้ป่วย 5/1 
 
หอผู้ป่วย 1/2 

 
2,000 
 
 
1,500 
 
1,000 

6 SHA(โปสเตอร์ Presentation) รางวัลที่ 1 
กองทุนก าลังใจ อสม.ค่ายฯ 
 
รางวัลที่ 2  
เรื่องเล่า “เมื่อผมเป็นมะเร็ง” 
รางวัลที่ 3 
หลังคลอด อุ่นใจเหมือนบ้าน 

 
แผนกส่งเสริมสุขภาพ 
(ร.ต.หญิงพัสดี บรรเทิงสุข) 
 
กองบังคับการ 
(ร.ต.วีระ จันทร์ชื่น) 
หอผู้ป่วย 5/1 

 
1,500 
 
 
1,200 
 
1,000 

7 Quality fever Special  รางวัลที่ 1 
เจ็ดท่าเป๊ะเวอร์จากทีม ER ม่วน
ซ่ืน 
รางวัลที่ 2  
ล ายอง@ksp จากทีมผสมผสาน
ซอย 6 
รางวัลที่ 3 
ล้างมือกินตับ 

 
แผนก ER 
 
ทีมงานจากบ้านพักซอย6 
 
 
หอผู้ป่วย 1/1 

 
1,500 
 
1,200 
 
 
1,000 

8 ภาพถ่ายหัวใจพองโต รางวัลที่ 1 
อ่ิมสุข อิ่มใจ ชาวค่ายเบาหวาน 
รางวัลที่ 2  
ก าลังใจดีที่สุดของผู้ป่วยก็คือญาติ
หรือ บุคคลที่ผู้ป่วยเคารพรักภาพ
ที่คุ้นตาจับมือ ให้ก าลังใจคุณยาย
แสดงออกด้วยความรัก ความ
ห่วงใยอย่างสุดซึ้ง 

 
แผนก OPD 
 
หอผู้ป่วย 1/2 
พ.ต.หญิงเกศแก้วฯ 
 

 
1,000 
 
700 
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ล าดับ ประเภทรางวัล รางวัล หน่วยงาน เงินรางวัล 
  รางวัลที่ 3 

ดาวดวงใหม่ 
 
ห้องคลอด 

 
500 

ชมเชย 
1.อ่ิมท้อง อิ่มใจจัง 
2.ขนมหวานจากใจผู้ป่วยเบาหวาน 
3.เค้กก้อนแรกกับวัย 80 ปี 
4.อีก 3 วันเจอกัน 
5.ช่วยผมด้วยครับ 
5.อารมณ์ดีเพราะมีธรรมะ 
6.งอนใครเหรอคะคุณยาย  
รางวัลภาพถ่ายที่เข้ารอบ  
43 ภาพ 
(ตามเอกสารแนบเพิ่มเติม) 

 
ฝ่ายการพยาบาล 
หอผู้ป่วย 1/1 
เวชสถิติ 
เวชสถิติ 
OR 
1/2 
1/2 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
43 x 20 = 
860 

9 รางวัลออนซอนอวอร์ด รางวัลที่ 1 กองการพยาบาล 
รางวัลที่ 2 กองเภสัชกรรม 
รางวัลที่ 3กองทันตกรรม 
โดยมีเกณฑ์ 

 ส่งสรุปประชุม ตรงเวลา 
 รายงาน/ทบทวนความเสี่ยง 
 การส่งโครงการต่าง ๆ เพ่ือ

ร่วมน าเสนองานมหกรรม
คุณภาพ 

 การจัดท าแบบประเมิน
ตนเอง  Service Profile(
สามารถเป็น ตัวอย่าง
หน่วยงานอื่นได้) 

 บุคลากรผ่านการเข้าอบรม
ด้านคุณภาพ (คิด % จาก
จ านวนบุคลากร ที่ส่งเข้า
ร่วม) 

 มีผลงานน าไปขยายผลนอก 
รพ. 

 3,000 
2,000 
1,000 
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Quality fever ถูกใจให้เลย Phase I 

เจ้าของไอเดีย:  พ.ท.หญิงเอื้อพร  ดิคคินสัน หน่วยงาน : กองผู้ป่วยนอก 
จับเข่าคุยกัน Hard  To  heart  Talk 

  พี.่..(หน่วย)...ส่งคนไข้เด็กไข้สูง  อาเจียนมาหาหนู  ไม่วัดไข้  ไม่เช็ดตัวเด็กมาก่อนเลย  คราวก่อน
คนไข้ BP  สูงก็ไม่โทรแจ้งหนู 

 พ่ี...(หน่วย)...ลงหัตถการไม่ครบ  ผมตามเก็บเงินคนไข้ไม่ได้เลย...ก็หนูลงหัตถการครบอยู่นี่ค่ะ  แต่...
(หน่วย) ไม่ตรวจสอบซ้ าเอง 

 พ่ี...น้องพ่ี CPR  คนไข้ Suction  ไม่ Work  เลยนะครับ  พอน้องชุดเหลืองมาทุบๆ  ก็ใช้ได้  เกิดอะไร
ขึ้นครับ??? 

 พ่ี....เอาอีกแล้วระบบ...ล่ม  เมื่อคืน 6 ชั่วโมง  วันนี้อีก  4  ชั่วโมง  หนูตรวจสอบสิทธิคนไข้ไม่ได้เลย
บัตรใหม่ตั้ง  55  คน  จะเป็นอย่างนี้อีกไหมเนี่ย??? 

 พ่ี...ช่วยบอก (หน่วย) หน่อยว่า  หากมีค่า...วิกฤติ  ช่วยแจ้งหนูด่วนด้วย 
 พ่ี...(เอกสาร) ช้าจังรอเกือบ 30 นาทีแล้วพ่ีช่วยหน่อย... 
 หน่วยหนูส่งไปตั้งนานแล้วนะ....เดี๋ยวหนูจะไปดูที่โต๊ะเอง... อ้อ !  พบแล้ว นี่ไง  เอามาวางอยู่ในตะกร้า

นี่เอง...โต๊ะนี้...ประจ า!!! 
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในงานที่ฉันรับผิดชอบ  ซึ่งเหตุการณ์ท้ังหมด 
ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้รับบริการ  ระบบงานมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ 
และไม่ว่าเหตุการณ์หรือปัญหานั้นจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานภายในกอง  ระหว่างกองหรือระหว่างวิชาชีพ ฉันก็ขอ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการทบทวนอยู่เสมอ  (ถึงแม้ว่าบางหน่วยไม่อยากให้ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมก็ตาม...แหะๆ)  แต่
หนทางแห่งคุณภาพนั้น  ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป  การไปพูดคุยท าความเข้าใจ  หาแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันหรือร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของคนนั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เปิดใจและมักกล่าวโทษกันว่าหน่วยงาน
ของคุณท าไมไม่ท า...ฉันท าถูกต้องแล้ว...ความคิดของคุณไม่ Practical (ท่าทางจะท าไม่ได้) หน่วยงานของผม
คนไม่พอ (งาน Overload) ....หนูท าเต็มที่แล้วนะคะ 
 ...หนูบอกหลายครั้งแล้วแต่พ่ีเขาไม่ท า...และจะให้ผมท ายังไง  หลายครั้งการแก้ปัญหาไม่ประสบ
ความส าเร็จ  หลายครั้งการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ผ่านมา  ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ท าให้เกิดปัญหา
ลักษณะคล้ายๆ กันขึ้นบ่อยๆ  ฉันจึงกลับมาตั้งหลักใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่า  ไม่คุยปัญหากันทางโทรศัพท์  ไม่ฝาก
ใครประสานงาน ไม่ใช้อารมณ์คุยกัน,  ไม่ทิ้งปัญหาไว้หลายวัน  (มีปัญหาแก้ไขทันที),  ไม่คุยกับผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง
โดยตรง  ต้องวิเคราะห์ก่อนว่ารากปัญหาอยู่ที่ใด  และไม่ตัดสินใจด้วยตนเอง  เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงปิ๊งไอเดียขึ้น
ว่า “จับเข่าคุยกัน” ดีกว่าปัญหาจะแก้ได้  โดยเริ่มจากเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน  เกิดข้ึนซ้ า
แล้วซ้ าอีกและปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ของโรงพยาบาล  โดยดิฉันได้วางแผนอย่าง
แนบเนียนและปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
Step ที่  1  :  Relationship – สร้างสัมพันธภาพ  (จากเดิมท่ีมีอยู่แล้ว)  กับ หน.หน่วยงานหรือบุคลากร ที่
เกี่ยวข้องให้ดียิ่งกว่าเดิม  โดยเดินไปพบที่หน่วยหรือเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุยที่หน่วยงานหรือหน้างาน
ของเรา 
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 Step ที่  2  :  Participation  -  ให้ทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา  โดยมี  Facilitator  ช่วยกระตุ้นให้เกิดข้อเสนอแนะใช้การเปิดใจ  อาจสร้าง
อารมณ์ขันบ้าง  เพ่ือลดความตึงเครียด 
 Step ที่  3  :  Selling  -  ขายความคิดว่า  คุณคิดเช่นนี้,  ทีมคิดเช่นนี้  ฉันคิดเช่นนี้  จะดีไหม  โดย
ให้ทุกคนคิดถึงผลกระทบด้านบวกท่ีจะเกิดขึ้นจากปัญหานี้ 
 Step ที่  4  :  Support  -  สนับสนุนช่วยเหลือ  ประสานงานเมื่อต้องการทรัพยากรหรือแหล่ง
ประโยชน์ต่างๆ  เพ่ือให้งานส าเร็จ 
 Step ที่  5  :  Group  Decision  -  ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  แก้ไข  ป้องกัน
ปัญหา   (ใช้กลุ่มตัดสินใจ)  ไม่ตัดสินใจโดยคนเดียว 
 Step ที่  6  :  Guidelines  /  MOU  -  จัดท าแนวทางปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกันหรือความคิดใน
การปฏิบัติเรื่องนั้นๆ  พร้อมทั้งทดลองใช้  หากมีปัญหาให้น ามาทบทวน  หาแนวทางใหม่ 
 เพียง 6  ขั้นตอน  ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ในทุกขั้นตอน  แต่ดิฉันได้เรียนรู้ระบบงานและข้อจ ากัดของ
การท างานของหน่วยงานต่างๆ  ได้เรียนรู้วิธีคิดของแต่ละคน  ที่ส าคัญได้เห็นความรู้สึกของแต่ละคนที่ได้
แสดงออกทางภาษากาย  ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ  ยอมท่ีจะเป็นผู้แพ้ในบางโอกาสบางประเด็น 
 หากมีปัญหาในการท างานท่ีเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างวิชาชีพ  ฉันคิดว่าเราควรหันหน้า
เข้าหากัน  เปิดใจ  พูดคุยปรึกษาหารือ  ถึงวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาร่วมกัน  พยายามศึกษาระบบงาน
ของหน่วยอื่น  ลดการใช้อารมณ์  เพื่อคงสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  มีการท างานเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
(ตามนโยบายของท่านผู้อ านวยการ) 
 หากพวกเราทุกคนใช้แนวคิดการแก้ไขและป้องกันปัญหา  โดยการ  “จับเข่าคุยกัน”  Hard …To  
heart  talk  ตามข้ันตอนทั้ง  6  ขั้นตอน  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ปัญหาในการท างานทุกอย่างก็จะ
คลี่คลายจากร้ายกลายเป็นดี  เกิดความสามัคคีในองค์กร  และผู้ที่ได้รับอานิสงส์แห่ง  “การจับเข่าคุยกัน” : 
Hard… To heart  talk  ก็คือ  ผู้รับบริการและโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อันเป็นที่รักยิ่งของเรา
นั่นเอง 
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เจ้าของไอเดีย : พ.ต.หญิงสายพิน ศรีพลชุม หน่วยงาน:  แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
1. น้องๆ  ER  ของพ่ี  ตอนนี้  ER  เรามีสมุด  Smart   diary ถ้ามีปัญหาในการท างานโอกาสพัฒนา 

เรื่องแจ้งทราบ,  การเรียนรู้ที่ได้จากการทบทวน  หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อไปนะคะ  เขียนได้ทุกวัน  ทุกเวรจ้า 

2. เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  หรือ Case ที่น่าสนใจ  ให้น้อง ๆ  เก็บ  OPD  Card  ไว้ทบทวน  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน ER  นะจ๊ะ 
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มหกรรมคณุภาพคร้ังที ่10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เวทีชิมชา มหกรรม

คุณภาพครั้งที่ 10 

ชิมชา...ยามบ่าย 
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การน าเสนอผลงาน CQI, R2R, นว

ตกรรม 

ภาพถ่ายที่ท าให้หัวใจ

พองโต 
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ปีใหม่ รพ.ค่ายฯ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวยหล่อ...ประจ า

งาน 

แดจังกึม...มาเอง

...คร้า 

จังกึม...สู้ตายค่ะ 5 หนุ่ม 5 สไตล์ รึ

ป่าว...!! 

งานนี้คุณหมอจัด

เต็ม 

คุณหมอ...ก็สู้

เหมือนกัน 

สนุกสนานกัน

เต็มที่ 

ขอบคุณทุกๆคน ... เจอ

กันปีหน้าคร้า 
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กฬีาสี รพ.ค่ายฯ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สีฟ้า สีชมพู สีเขียว สีม่วง ไม่ว่าสี

ไหนเราก็สู้ตายคร้า 

คุณหมอกิม...สู้ๆ

ค่า 

ผู้บริหารเราก็เต็มที่

เหมือนกัน 

จากท่าแล้ว...

ชนะแน่นอน 
เล็งๆๆๆ....ยิงเลยคร้า

คุณหมอ 

สีฟ้าพร้อมแล้ว...

สู้ๆ 

ว้าวๆๆๆ ... คุณหมอ

มุ่งมั่นมากๆ 
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สาร NUR 

 ในปี 2557 รพ.คา่ย ไดม้กีารจดัท าแผนยทุธศาสตรใ์หม ่และมกีาร
ปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์เป็นโรงพยาบาลทหารชัน้เลศิในระดบัประเทศ องคก์รพยาบาล
ไดร้บัมอบหมายใหม้สีว่นรว่มในการพฒันาคุณภาพจ านวน 3 เรือ่ง ไดแ้ก ่ 
  1. โครงการฝึกอบรมสร.รวม  

  2. โครงการ ERRT  

  3. โครงการเครือ่งมอืพรอ้มใชใ้นสนามและทีต่ัง้ปกต ิ  

 โดย พ.อ.หญงิพรรณภิา สมบูรณ์ หวัหน้ากองการพยาบาล ทา่นได้
ตัง้เป้าหมายการพฒันาไวว้า่จะปรบัปรงุพฒันาการฝึกอบรมสร.รวม ทีเ่ป็นกลุม่นาย
สบิเสนารกัษ์ประจ าการในหน่วยทหารรวม 6 หน่วยนัน้ใหม้คีวามรูแ้ละ
ความสามารถปฏบิตักิารดแูลทหารทัง้ในทีต่ัง้ปกตแิละสนามใหม้คีวามปลอดภยั 
ฝา่ยการพยาบาลจะจดัตัง้หอ้งฝึกอบรมใหม้คีวามทนัสมยัทีส่ดุในรพ. ทีเ่ป็นแหลง่
ฝึกทีม่ขีนาดเดยีวกนัคะ่ รอชมกนันะคะวา่จะแลว้เสรจ็ในปลายๆปีนี้  
 ส าหรบัโครงการ ERRT นัน้จะมุง่เน้นการพฒันาใหม้กีารเตรยีมความ
พรอ้มบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดบัและซกัซอ้มการปฏบิตัใินการรบัและ
เคลือ่นยา้ยทหารทีเ่จบ็ปว่ยจากสนามใหม้ปีระสทิธภิาพโดยมเีป้าหมายใหท้หารที่
อยูใ่นความรบัผดิชอบ ไดร้บัการดแูลใหม้คีวามปลอดภยัทีส่ดุเมือ่เกดิสถานการณ์
เจบ็ปว่ยคะ่ 

  สว่นโครงการเตรยีมพรอ้มเครือ่งมอืใหพ้รอ้มใชน้ัน้ เราจะพฒันาความ
พรอ้มทัง้ภายในหน่วยทีต่ัง้รพ.คา่ยๆและหน่วยเสนารกัษ์ในพืน้ที ่ใหม้กีารเตรยีม
ความพรอ้มเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการรกัษาพยาบาลใหพ้รอ้มใชแ้ละ...
ผูป้ฏบิตังิานมคีวามสามารถในการใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
  ทัง้ 3 โครงการเรามุง่มัน่ทีจ่ะพฒันางานและบรกิารมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 
ตามวสิยัทศัน์ทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้อยากฝากใหทุ้กทา่นใหก้ าลงัใจและรอตดิตามชม
ผลงานของพวกเรานะคะ บา้ยบาย...สวสัดคีะ่... 
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วันที่  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖  จัดกิจกรรมกลุ่มเบาหวาน (มะดันหวาน) ให้บริการตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น ตรวจน้ าตาลในเลือด เพื่อประเมินโรคเบาหวาน วัดความดันโลหิต ตลอดจนการให้ค าแนะน าการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้กับประชาชนพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ ๒ , ๑๑, ๑๗ และ ๑๙ ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี มีผู้รับบริการ จ านวน  ๒๒  คน   

 

วันที่  ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๖  จัดเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล  จ านวน  ๒  คน  ออกให้บริการ
ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ท าหน้าที่ตรวจคัดกรองสุขภาพจิตและให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ เวลา ๐๗.๐๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ทก.พัน. ร.๑๒ และ ร้อย.นขต.   ต.เสาธงชัย   อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ  มีก าลังพลเข้ารับการ
คัดกรองสุขภาพจิต จ านวน  ๑๖๒  นาย 

 

วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  แผนกส่งเสริมสุขภาพได้เข้าร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ
การเสวนาในเรื่อง "ถอดรหัสความส าเร็จของการยกระดับการให้บริการ และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน" โดย 
ผอ.รพ.ค่ายฯ ผลงานเรื่อง "โครงการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่อยู่นอกพ้ืนที่ จชต." เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา  หอประชุมกองทัพเรือ  
ถนนอัมรินทร์ บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  มเีข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๗  นาย      
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วันที่  ๑๘  ธันวาคม   ๒๕๕๖ แผนกส่งเสริมสุขภาพ และ  อสม.รพ.ค่ายฯ ได้เข้าร่วมจัดมหกรรม
สุขภาพ "การขับเคลื่อนอ าเภอจัดการสุขภาพเข้มแข็ง ระบบสุขภาพชุมชนยั่งยืน" ประจ าปี ๒๕๕๖ เสนอใน
หัวข้อ  "การพัฒนาศักยภาพ ศสมช. และชุมชนสร้างสุข คนสร้างสุขภาวะ"  เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ 
หอประชุมประชาวารินเทศบาลเมืองวารินช าราบ   อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   มีเข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน  ๔๐  คน   

 

วันที่  ๑๘  ธันวาคม   ๒๕๕๖  แผนกส่งเสริมสุขภาพออกคลินิกอดบุหรี่สัญจร เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  ต าบลปทุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มีผู้รับบริการ  จ านวน  
๘๐  คน 

  

วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  แผนกส่งเสริมสุขภาพออกคลินิกอดบุหรี่สัญจร เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ 
น. ณ ร้อยฝึก กรม ร.๖  ค่ายสรรพสิทธิประสงค ์ จังหวัดอุบลราชธานี  มีผู้รับบริการ  จ านวน  ๑๐  นาย 
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วันที ่ ๑๙ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  งานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๕๖  "องค์กรที่น่า
ไว้วางใจ "  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ขอสนับสนุนแผนกส่งเสริมสุขภาพ ให้ช่วย ในเรื่อง   การจัด
บอร์ด  ตกแต่งเวทีภายในงาน  กิจกรรมสันทนาการมอบโชค  และพิธีกร  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสายสุวรรณ  ผู้ร่วมกิจกรรม  ๑๑  คน 

 

 

วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  งานกีฬาโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  แผนกส่งเสริมสุขภาพ         
เป็นนักกีฬาสีชมพู ได้รับผิดชอบในส่วนของการจัดท า สแตนเชียร์  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ลาดสนาม
หน้า โรงเลี้ยงร้อยพลเสนารักษ์  ผู้ร่วมกิจกรรม  ๑๑  คน 

https://www.google.co.th/search?hl=th&noj=1&tbm=isch&q=%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%8A&revid=1913478868&sa=X&ei=6RPWUvEi8ZiIB77OgegH&ved=0CFUQ1QIoAg


สารคณุภาพ ปีที่ 8 ฉบบัท่ี 1 | ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. 2557 

 

31 

 

วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  แผนกส่งเสริมสุขภาพได้เข้าร่วมงานสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรนารี        
โดยขอเชิญ  พ.ต.หญิง เพชรนภา  พชรนภพลธร  เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "โครงการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่อยู่นอกพ้ืนที่ จชต." เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวลา ๑๑.๒๐-๑๑.๔๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๙  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒  พรรษามหา
ราชินี  โรงพยาบาลค่าย -สุรนารี  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  
๖  นาย  

 

วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ขอสนับสนุนให้แผนกส่งเสริม
สุขภาพ  ไปร่วมกิจกรรม “ งานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี  ๒๕๕๗” ในส่วนของการจัด
นิทรรศการ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ร่วมกิจกรรม  ๕  คน 
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ห้วงเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖   แผนกส่งเสริมสุขภาพจัดเจ้าหน้าที่ในแผนกส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับ
ประสานสหวิชาชีพในการลงเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยง, ผู้พิการ และผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รอบที่ ๑               
เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. และ รอบท่ี ๒  เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น. (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ชุมชน 
ม.๒,    ม.๑๑, ม.๑๗, ม.๑๙  และในค่ายฯ  ต.แสนสุข  อ.วารินช าราบ  มีผู้รับบริการ  จ านวน  ๓๐  คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


