
 

 

 
 
 
 
 

 

 

คู่มือการให้บริการประชาชน 
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การให้บริการของโรงพยาบาลกนัทรวชัิย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 
  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ตั้งอยู่เลขที่ 294 หมู่ 2 ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2526  มีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 

 ทั่วไป 
ชื่อ : รพ.กันทรวิชัย 
รหัสหน่วยบริการ : 11053 
ข้อมูลสังกัด : หน่วยบริการของรัฐ 
เบอร์โทรศัพท์ : 043789205 
เว็บไซต์ : http://www.kchosp.go.th 
การจัดระดับตาม service plan : โรงพยาบาลชุมชน ขนาดกลาง (F2) 
เวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร-์ศุกร์ 00:00 น. – 23:59 น. 
วันเสาร์  00:00 น – 23:59 น. 
วันอาทิตย์ 00:00 น. – 23:59 น. 

พ้ืนที่การปกครองของท้องถิ่น : เทศบาลต าบลโคกพระ 
เบอร์โทรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ : 043789070 
เบอร์โทรงานประกันคุณภาพ : 043789205 ต่อ 122 
เบอร์โทรศูนย์ประสานงานการส่งต่อ :043789565 

 ข้อมูลจ านวนเตียง 
จ านวนเตียงที่ขอเปิดบริการ 600 เตียง 
จ านวนเตียงผู้ปุวยในที่หน่วยบริการเปิดให้บริการจริง รวม 60 เตียง 
– เตียงผู้ปุวยใน 60 เตียง 
– เตียงรอคลอด 3 เตียง 
– Incubator 2 เตียง 
– เตียงห้องแยกโรค  2 เตียง 
- จ านวนเตียงที่ใช้คิดอัตราการครองเตียง 64 เตียง 

 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ 

พันธกิจ... 
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 พันธกิจ 
1. สร้างสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ สะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย เพื่อเอ้ือต่อการ      
ส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ 
2. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามนโยบาย Green and Clean 

 ปรัชญา 
“ รู้ค่าชีวิต เคารพสิทธิผู้ป่วย” 

 อัตลักษณ์ 
“ รู้หน้าที่มีวินัย ให้บริการดุจญาติมิตร ยึดสุจริตเป็นที่ตั้ง” 

 ค่านิยม ( Core Value ) 
SMART 
S : Systems management and Safety : มีระบบการท างานที่ดีและปลอดภัย 
( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน ) 
M : Morality , Empowerment and Learning : ใฝุใจเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 
( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ ) 
A : Agility : ตอบสนองผู้รับบริการ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และยืดหยุ่น 
( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ ) 
R : Respect and customer focus : เคารพสิทธิ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการและ 
ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ ) 
T : Team work : มีทีมงานที่ดีและมีความสามัคคีในเครือข่าย 
( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ ) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : พัฒนาระบบและจัดระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการได้ทุก
ระดับ 
( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน ) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ ) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาระบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน มุ่งสู่การจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ ) 

เข็มมุ่ง... 
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 เข็มมุ่งระยะสั้น ( 2559 – 2560 ) 
1. พัฒนาคุณภาพบริการผู้ปุวยเสี่ยงสูงในผู้ปุวย Stroke , STEMI , Sepsis , PPH , Birth asphyxia 
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังโดย รพ.สต. มีส่วนร่วมในการจัดการผู้ปุวย DM 
3. พัฒนาระบบการปูองกันและการควบคุมโรค ( DF , TB ) โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย SRRT 
และ ชุมชน 
4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยติดสารเสพติด 
5. พัฒนาระบบการรายงานฐานข้อมูลการบริการ 43/50 แฟูมข้อมูลโดย Data Center 

 เข็มมุ่งระยะยาว ( 2557 – 2561 ) 
1. พัฒนาระบบการจัดการด้านยาสู่สถานบริการเครือข่าย 
2. พัฒนาระบบ PCA ผ่านระดับ 4 
3. พัฒนาระบบ Hos – Xp ทั้งเครือข่าย CUP เพ่ือการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบการปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
5. พัฒนาระบบ Hos-Xp เป็น Paperless 
6. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 

 ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency): 
1. มีระบบการคัดกรองผู้ปุวยโรคไม่ติดติดเรื้อรัง (DM,HT) ได้ครอบคลุมตลอดจนถึงการปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อน 
ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบริการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. มีความสามารถในการส่งต่อผู้ปุวยความเสี่ยงสูงได้รวดเร็วและปลอดภัย 
4. มีระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติดในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (จิตสังคมบ าบัดใน
ชุมชน) 

ระบบงานบริการของโรงพยาบาล 
              ระบบงานบริการของโรงพยาบาลประกอบไปด้วยระบบงานบริการผู้ปุวยฉุกเฉิน ระบบงานบริการ
ผู้ปุวยนอก ระบบงานบริการผู้ปุวยใน และระบบงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล ดังนี้ 

1. ระบบงานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 
งานบริการผู้ปุวยฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - ER) มีการจัดผังการไหลเวียนของงาน มี 

19 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 การเตรียมพร้อมเพ่ีอรับผู้ปุวยฉุกเฉินและญาติ เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญยิ่ง เพ่ือปูองกัน
ความเสี่ยง/อันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากความไม่พร้อม ได้แก่ การเตรียมพร้อมด้านคน ทั้งด้านจ านวน และ 
ลักษณะทางร่างกายและจิตใจ การเตรียมพร้อมด้านสิ่งของ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ทั้งด้านจ านวนและ 

ความพร้อม... 
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ความพร้อมในการใช้งาน การเตรียมพร้อมด้านเงิน ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน และการเตรียมพร้อมด้าน
ระบบงาน ทั้งระบบงานบริการ ระบบสนับสนุนงานบริการ ระบบการพัฒนางานบริการ และระบบบริหารงาน
บริการ ซึ่งจ าแนกการเตรียมพร้อมออกเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มงานประจ าวัน/เวร และการเตรียมพร้อม
ก่อนผู้รับบริการมาถึง 
 1.2 การต้อนรับ ณ จุดแรกท่ีมาติดต่อ โรงพยาบาลจะต้องท าให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ ทั้ง
ในด้านสถานที่ ความสะอาด ความเรียบร้อย ความสวยงาม ความน่าไว้วางใจ และ ด้านพฤติกรรมของผู้
ให้บริการ เช่น กริยามารยาท ท่าที แววตา วาจา และการกระท า ฯลฯ ตั้งแต่แรกเมื่อผู้ปุวยมาถึงจุดแรกที่มา
ติดต่อ ซึ่งอาจเป็นจุดของพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเวรเปล หรือพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น    
 1.3 การจัดท าเวชระเบียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้ปุวยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ทั้งผู้ปุวยใหม่และ
ผู้ปุวยเก่า 
 1.4 การพาผู้ปุวยและญาติไปยังห้องฉุกเฉิน จากจุดแรกท่ีมาติดต่ออย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดความ
ตื่นตระหนกต่อผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย และผู้พบเห็น 
 1.5 การต้อนรับผู้ปุวยและญาติ ณ ห้องฉุกเฉิน เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นใจและเชื่อมั่นในบริการของ
โรงพยาบาล 
 1.6 การตรวจวินิจฉัยและให้บริการที่รีบด่วน ตามลักษณะของผู้มารับบริการแต่ละคนอย่างเหมาะสม 
ตามความต้องการของผู้มารับบริการในทันทีในด้านการช่วยชีวิต การบรรเทาอาการปวด และการบรรเทา
อาการตกใจ เป็นต้น 
 1.7 การน าผู้ปุวยฉุกเฉินและญาติ ไปยังห้องปฏิบัติการและห้องเอกซเรย์ เพ่ือให้ได้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว น่าประทับใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา 
 1.8 การให้บริการที่ห้องปฏิบัติการ ที่รวดเร็ว น่าประทับใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา 
 1.9 การให้บริการที่ห้องเอกซเรย์ ที่รวดเร็ว น่าประทับใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา 
         1.10 การน าผู้ปุวยฉุกเฉินและญาติกลับไปยังห้องฉุกเฉิน หลังจากรับบริการที่ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
เอกซเรย์แล้ว 
 1.11 การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาพยาบาลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ว่า ผู้ปุวยเป็นอะไร สมควรจะได้รับ
การดูแลรักษาอย่างไร แล้วสั่งการรักษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
          1.12 การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้ปุวยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  
 1.13 การให้ค าแนะน าและการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไปในกรณีท่ีผู้ปุวยกลับบ้านได้ โดยการให้
ค าแนะน าและการนัดหมายอย่างชัดเจนและครบถ้วนแก่ผู้ปุวย/ญาติเพ่ือให้เข้าใจอย่างแท้จริง 
 1.14 การน าผู้ปุวยและญาติไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ด้วยความรู้สึกว่า ไม่แพงและคุ้มกับบริการที่
ได้รับ 
 1.15 การน าผู้ปุวยและญาติ ไปรับยา ด้วยความรู้สึกว่า เขาเป็นบุคคลส าคัญของโรงพยาบาล 
           1.16 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปุวย/ญาติขณะที่รอรับยา ให้เกิดความรู้สึกว่า ไม่นาน 
           1.17 การจ่ายยาให้กับผู้ปุวย/ญาติอย่างถูกต้อง พร้อมค าแนะน าที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 

1.18 การส่ง... 
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             1.18 การส่งผู้ปุวยและญาติออกจากโรงพยาบาล อย่างราบรื่น อบอุ่นใจ และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
โรงพยาบาล 
             1.19 การด าเนินการภายหลังผู้ป่วย/ญาติกลับออกไปแล้ว ได้แก่ การบันทึกข้อมูลลงในระเบียน/
รายงาน การเก็บอุปกรณ์เข้าที่ การท าความสะอาด การดูแลสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับผู้มา
รับบริการรายต่อไป รวมทั้งการติดตามดูแลและให้บริการผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง  
 

ผงัการไหลเวยีนของงานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 

1. การเตรียมพร้อมเพี่อรับผูป่้วยฉุกเฉินและญาติ 

       ผู้ป่วยมาถึง 
      2. การตอ้นรับ ณ จุดแรกท่ีมาติดต่อ 

 
3. การจดัท าเวชระเบียน 

 
4. การพาผูป่้วยและญาติไปยงัห้องฉุกเฉิน 

 
5. การตอ้นรับผูป่้วยและญาติ ณ ห้องฉุกเฉิน 

 
6. การตรวจวินิจฉัยและให้บริการท่ีรีบด่วน 

 
7. การน าผูป่้วยฉุกเฉินและญาติ ไปยงัห้องปฏิบติัการและห้องเอกซเรย ์

 
              8. การให้บริการท่ีห้อง Lab.                                                                                                                       9. การให้บริการท่ีห้องเอกซเรย ์

10. การน าผูป่้วยฉุกเฉินและญาติกลบัไปยงัห้องฉุกเฉิน 
 

                                                                        11. การตรวจวินิจฉัยและใหก้ารรักษาพยาบาลท่ีครบถว้นสมบูรณ์       ต้องรับไว้รักษาในรพ.         
ผู้ป่วยกลับบ้านได้                               12. การรับไวรั้กษา 

13. การให้ค  าแนะน าและการนดัหมายมารับบริการคร้ังต่อไป                      ในโรงพยาบาล(IPD) 
 

14. การน าผูป่้วยและญาติไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
 

15. การน าผูป่้วยและญาติ ไปรับยา 
 

16. การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูป่้วย/ญาติขณะท่ีรอรับยา 
 

17. การจ่ายยาให้กบัผูป่้วย/ญาติ 
 

18. การส่งผูป่้วยและญาติออกจากโรงพยาบาล                      ผู้ป่วย/ญาติกลบัออกไป 
 

19.  การด าเนินการภายหลงัผูป่้วย/ญาติกลบัออกไปแลว้ 
 

2.ระบบงาน... 
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2. ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก 
            งานบริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยนอก มีการจัดผังการไหลเวียนของงานเช่นเดียวกับงานบริการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน ดังนี้ 

 ผังการไหลเวียนของงานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 
 

1. การเตรียมพร้อมเพี่อรับผูป่้วยและญาติ 
 

 ผู้ป่วย/ญาติมาติดต่อ 
2. การตอ้นรับ ณ จุดแรกท่ีมาติดต่อ 

 
3. การจดัท าเวชระเบียน 

 
4. การพาผูป่้วยและญาติไปยงัห้องตรวจ 

 
5. การตอ้นรับผูป่้วยและญาติ ณ ห้องตรวจ 

 
6. การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย ์

 
7. การน าผูป่้วยและญาติ ไปยงัห้องปฏิบติัการและห้องเอกซเรย ์

 
8. การให้บริการท่ีห้องปฏิบติัการ                                                                                                                    9. การใหบ้ริการท่ีห้องเอกซเรย ์

10. การน าผูป่้วยและญาติกลบัไปยงัห้องตรวจ 
 

11. การตรวจวินิจฉัยขั้นสุดทา้ยโดยแพทย ์
                        ต้องพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล                                                กลบับ้านได้ 
                                                                      12.การให้ค  าแนะน าและการนดัหมายมารับบริการคร้ังต่อไป                             13. การน าผูป่้วย/ญาติ 
    รับไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาล                                                                                                                                                   ไปยงัห้อง
Treatment 

14. การน าผูป่้วยและญาติไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
 

 15. การน าผูป่้วยและญาติ ไปรับยา 
 

16. การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูป่้วย/ญาติขณะท่ีรอรับยา 
 

17. การจ่ายยาให้กบัผูป่้วย/ญาติ 
 

18. การส่งผูป่้วยและญาติออกจากโรงพยาบาล                         ผู้ป่วย/ญาติกลับออกไป 
 

19.  การด าเนินการภายหลังผู้ปุวย/ญาติกลับออกไปแล้ว 
 

3.ระบบงาน... 
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3. ระบบงานบริการผู้ป่วยใน    

งานบริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยในมีการจัดผังการไหลเวียนของงานเช่นเดียวกับงานบริการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินในโครงสร้างผังการไหลเวียน แต่แตกต่างในรายละเอียดของงานและรายละเอียดใน
แต่ละข้ันตอนการให้บริการ โดยงานบริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยในมี 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้   
 3.1 การเตรียมพร้อมเพ่ีอรับผู้ปุวยและญาติ เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคัญยิ่งเพ่ือปูองกันความเสี่ยง/
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่พร้อม ได้แก่ การเตรียมพร้อมด้านคน ด้านสิ่งของ ด้านเงิน และด้าน
ระบบงาน ทั้งระบบงานบริการ ระบบสนับสนุนงานบริการ ระบบการพัฒนางานบริการ และระบบบริหารงาน
บริการเช่นเดียวกับงานบริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินแต่แตกต่างในรายละเอียดของงาน 
 3.2 การพาผู้ปุวยและญาติไปยังหน่วยรับผู้ปุวยในเพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจและไว้วางใจ 
 3.3 การรับผู้ปุวยไว้รักษาในโรงพยาบาล ได้แก่ การต้อนรับผู้ปุวยและญาติให้เกิดความประทับใจ การ
เลือกห้องพักท่ีเหมาะสมตามความต้องการของผู้ปุวยและญาติ และการแจ้งหอผู้ปุวยให้ทราบเกี่ยวกับผู้ปุวย
และญาติ เพ่ือจะได้เตรียมการต้อนรับได้อย่างประทับใจ 
 3.4 การพาผู้ปุวยและญาติ ไปยังหอผู้ปุวย อย่างสะดวก สุขสบาย และ ภาคภูมิใจ 
 3.5  การให้บริการที่หอผู้ปุวย ได้แก่ 
  3.5.1 การต้อนรับผู้ปุวยและญาติ ณ หอผู้ปุวย ให้เกิดความอบอุ่นใจและไว้วางใจตั้งแต่แรกเม่ือมาถึง 
  3.5.2 การน าผู้ปุวยและญาติไปยังห้องพักท่ีจัดเตรียมไว้พร้อมมูลแล้ว 
  3.5.3 การแจ้งแพทย์ผู้ส่งผู้ปุวยว่าผู้ปุวยมาถึงหอผู้ปุวยเรียบร้อยแล้ว 
  3.5.4 การให้บริการเบื้องต้นที่หอผู้ปุวยอย่างประทับใจ 
  3.5.5 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปุวยและญาติขณะที่แพทย์เจ้าของไข้/แพทย์ประจ ายังไม่ได้มา
ตรวจ 
  3.5.6 การให้บริการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยแพทย์เจ้าของไข้/แพทย์ประจ าหอผู้ปุวย 
  3.5.7 การให้บริการในเวรแรก ซึ่งจะต้องมีบริการแรกรับมากมาย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การตรวจ
วินิจฉัยโรคต่าง ๆ และการให้การดูแลรักษา  
  3.5.8 การให้บริการในคืนแรก ที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ปุวยมีการเปลี่ยนที่นอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปุวยที่เพ่ิงจะมานอนพักรักษาตัวเป็นครั้งแรก 
  3.5.9 การให้บริการในวันที่ 2 จะมีการด าเนินการให้การดูแลรักษาและการตรวจวินิจฉัยโรค
มากมาย 
  3.5.10 การให้บริการในคืนที่ 2 ยังจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษจนกว่าผู้ปุวยจะปรับตัวได้ดี 
  3.5.11 การให้บริการในวันที่ 3-6 ส่วนมากผู้ปุวยจะปรับตัวให้เข้ากับการมานอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลได้แล้ว การให้การดูแลก็จะเป็นไปตามแบบแผนของหอผู้ปุวย ยกเว้นการดูแลพิเศษของผู้ปุวยบางคน 
  3.5.12 การให้บริการในวันที่ 7 ในกรณีที่ผู้ปุวยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ผู้ปุวยส่วนมากจะมี
ความกังวลต่อสิ่งต่างๆ ทางบ้าน จึงควรจัดบริการให้ผู้ปุวยคลายความกังวล 
  3.5.13 การให้บริการหลังจากวันที่ 7 มักจะเป็นไปตามแบบแผนของหอผู้ปุวยและการดูแลพิเศษ
ของผู้ปุวยแต่ละคน ตามลักษณะของผู้ปุวยและโรคที่เป็น 

3.6 การจ าหน่าย... 
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 3.6  การจ าหน่ายผู้ปุวยออกจากโรงพยาบาล ได้แก่ 1) การสั่งจ าหน่ายผู้ปุวยโดยแพทย์เจ้าของไข้ 2) 
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการจ าหน่ายผู้ปุวยทั้งข้อมูลการดูแลรักษาและค่าใช้จ่าย 3) การให้บริการก่อนที่ผู้ปุวย
และญาติจะออกจากหอผู้ปุวยให้เกิดความประทับใจ และ 4) การส่งผู้ปุวยและญาติออกจากหอผู้ปุวยอย่าง
อบอุ่นใจ ประทับใจ และปลอดภัยจนออกจากโรงพยาบาล 
            3.7 การด าเนินการภายหลังจ าหน่ายผู้ปุวย เมื่อผู้ปุวย/ญาติกลับออกไปแล้ว ได้แก่ การบันทึกข้อมูล
ลงในระเบียน/รายงาน การเก็บอุปกรณ์เข้าที่ การท าความสะอาด การดูแลสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพ่ือรองรับผู้มารับบริการรายต่อไป รวมทั้งการสรุปข้อมูลในเวชระเบียนและการติดตามดูแลให้บริการผู้ปุวย
อย่างต่อเนื่อง  

4. ระบบงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล 
 งานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลเป็นงานบริการที่ไม่รอให้ผู้รับบริการมาหา หรือเอ่ยปากบอกความ
ต้องการ หรือเกิดการเจ็บปุวย แต่จะด าเนินการก่อนหน้านั้น เพ่ือให้ทราบความต้องการดังกล่าว จะได้สามารถ
จัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับเขาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ง า น บ ริ ก า ร เ ชิ ง รุ ก ข อ ง
โรงพยาบาล ยังรวมถึงงานที่ช่วยให้ประชาชนไม่ปุวย ถ้าปุวยก็จะไม่เป็นมาก หายเร็วขึ้น  ได้แก่ งานส่งเสริม
สุขภาพ งานปูองกันโรค และงานฟื้นฟูสภาพจากการเจ็บปุวย ที่ได้จัด/ด าเนินการไว้ก่อนแล้ว 
              4.1  ความส าคัญของงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล งานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล เป็น
งานที่ส าคัญยิ่งของโรงพยาบาลในยุคโลกไร้พรมแดน เนื่องจาก  
  4.1.1 เป็นงานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความสูญเสียของโรงพยาบาลและสิ่งของชาติ 
  4.1.2 เป็นงานที่ช่วยสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ 
  4.1.3 เป็นงานที่ช่วยปูองกันมิให้เกิดปัญหาในการท างาน 
              4.2 ลักษณะของงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล มีดังนี้ คือ 1) งานตรวจสุขภาพ 2) งานส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการ 3) งานเฝูาระวังโรค 4) งานสอบสวนโรค 5) งานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตรจนถึงวัยสูงอายุ 6) งานดูแลสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน
โรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล 7) งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ทั้งผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและบุคคลทุกคนในเขตรับผิดชอบ 8) งานวิจัยเพ่ือการพัฒนางาน (Research for Development 
- R&D) 9) งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 10) งานให้การศึกษาและฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบ... 



 

 

-9- 

5. ระบบสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล 
              ระบบสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาลประกอบด้วย ระบบสนับสนุนด้านคน ด้านเงิน และด้าน
สิ่งของ ดังนี้ 

1.  ระบบสนับสนุนด้านคนของโรงพยาบาล 
งานสนับสนุนด้านคนของโรงพยาบาลมีการจัดผังการไหลเวียนของงาน มี 8 ขั้นตอนหลัก ดังนี้    

  1.1 การเตรียมพร้อมเพ่ีอการสนับสนุนด้านคน ได้แก่ การเตรียมพร้อมด้านคน ด้านสิ่งของ และ
ด้านวิธีการด าเนินงานอย่างครอบคลุมทุก ๆ ด้านที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
  1.2 การต้อนรับผู้มาติดต่อ โดยเมื่อมีความต้องการการสนับสนุนด้านคนและเวลาที่จะต้อง
ด าเนินการตามวงรอบ เช่น ตามปีงบประมาณ หรือเมื่อมีการสั่ง/ร้องขอให้ด าเนินการ ทั้ง 2 ประการนี้ จ าแนก
เป็น 3 กรณี คือ 1) กรณีปกติ เช่น การวางแผนก าลังคนประจ าปี ฯลฯ 2) กรณีเร่งด่วน เช่น การสรรหาบุคคล
เมื่อมีผู้ลาออกอย่างกระทันหัน หรือเสียชีวิต ฯลฯ 3) กรณีเฉพาะ เช่น การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
ฯลฯ 
  1.3 การให้บริการที่เร่งด่วนตามความต้องการของผู้รับบริการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้สึก 
  1.4 การแยกประเภทของบริการในการสนับสนุนด้านคนให้ชัดเจน แน่นอน และถูกต้องตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
  1.5  การให้บริการตามขั้นตอนของบริการแต่ละประเภทจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือการท างานที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ทั้งนี้ในการ
ให้บริการในแต่ละงานของโรงพยาบาลดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่ 1.3.2 นั้น จะต้องมีการสนับสนุนด้านคน 
โดยการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อในงานวางแผนก าลังคน งานสรรหาบุคคล งานบรรจุและแต่งตั้ง งานปฐมนิเทศ
บุคคล งานพัฒนาบุคคลก าหนด งานประเมินบุคคล งานบ ารุงรักษาบุคคล งานให้บุคคลพ้นจากงาน และงาน
ข้อมูลบุคคลของโรงพยาบาล เพ่ือให้การบริการในงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
  1.6  การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบริการก่อนเสร็จสิ้นบริการ เป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
ทุกครั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ผู้มารับบริการจะได้รับบริการที่ควรได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพดี และ
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ความถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ก็จะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 
  1.7 การส่งผู้มารับบริการออกจากหน่วยงาน โดยให้เกิดความประทับใจที่ดีต่อการมาใช้บริการใน
ครั้งนี ้
  1.8 การด าเนินการภายหลังผู้มารับบริการกลับออกไปแล้ว เช่น การบันทึกข้อมูล การเก็บอุปกรณ์
เข้าท่ี การท าความสะอาด การดูแลสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับผู้มารับบริการรายต่อไป รวมทัง้
การติดตามดูแลและให้บริการต่อเนื่องตลอดไป 
 
 
 

การเตรียมพร้อม... 



 

 

ถกูต้องครบถ้วน 
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ผงัการไหลเวยีนของงานสนับสนุนด้านคนของโรงพยาบาล 
 

 
1. การเตรียมพร้อมเพีอ่การสนับสนุนด้านคน 

มีความตอ้งการการสนบัสนุนคน 
2. การต้อนรับ/ทักทายผู้มาติดต่อ 

 
3. การให้บริการที่เร่งด่วน 

 
4. การแยกประเภทของบริการ 

 
5. การให้บริการตามขั้นตอนของบริการแต่ละประเภท จนเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

     5.1งานวางแผนก าลงัคน 
         5.2 งานสรรหาบุคคล  
     5.3 งานบรรจุและแต่งตั้ง  
         5.4 งานปฐมนิเทศบุคคล 
         5.5 งานพฒันาบุคคล  
         5.6 งานประเมินบุคคล 
         5.7 งานบ ารุงรักษาบุคคล  
         5.8 งานให้บุคคลพน้จากงาน 
         5.9 งานขอ้มูลบุคคลของโรงพยาบาล 

 
             ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 

6. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ก่อนเสร็จส้ิน 
 

 
                                                                                    7. การส่งผู้มารับบริการออกจากหน่วยงาน                                ผูม้ารับบริการกลบัออกไป 
 

8.  การด าเนินการภายหลงัผู้มารับบริการกลบัออกไปแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ระบบ... 
 

- กรณีปกต ิ
- กรณีเร่งดว่น 
- กรณีเฉพาะ 

ปรับปรุง
แก้ไข 
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2.  ระบบสนับสนุนด้านเงินของโรงพยาบาล 
งานสนับสนุนด้านเงินของโรงพยาบาลมีการจัดผังการไหลเวียนของงานเช่นเดียวกับงานบริการ

สนับสนุนด้านคนของโรงพยาบาล แต่แตกต่างในรายละเอียดเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในงานสนับสนุนด้านเงินใน
ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการตามขั้นตอนของบริการแต่ละประเภทจนเสร็จสมบูรณ์นั้น จะให้การสนับสนุนด้าน
เงิน โดยการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อในงานก าหนดความต้องการด้านการเงิน งานจัดหาเงิน งานรับเงิน งานเก็บ
รักษาเงิน งานจ่ายเงิน งานตรวจสอบด้านการเงิน งานติดตามหนี้สิน และงานข้อมูลด้านเงินของโรงพยาบาล 
เพ่ือสนับสนุนงานบริการในงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดังเช่น ตัวอย่างการไหลเวียนของงานบริการรับเงิน
ผู้ปุวยนอกของโรงพยาบาล ซึ่งมี 9 ขั้นตอน ดังนี้    
 1) การเตรียมพร้อมเพ่ีอการบริการรับเงินผู้ปุวยนอก เช่น 
      ก. การเตรียมพร้อมด้านผู้รับเงินเช่นเดียวกับระบบสนับสนุนอื่น ๆ  
      ข. การเตรียมพร้อมด้านสิ่งของ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ แบบฟอร์ม
ใบเสร็จรับเงิน ปากกา แบบฟอร์มรับเงินจากบัตรเครดิต สายโทรศัพท์ และแบบฟอร์มใบรับเงินมัดจ า ทั้ง
จ านวนและความพร้อมในการใช้งาน เป็นต้น 
      ค. การเตรียมพร้อมด้านเงิน เช่น การเตรียมเงินเหรียญชนิด 1 บาท 5 บาท 10 บาท และธนบัตร
ชนิด 20 บาท 50 บาท 100 บาท ทั้งนี้จ านวนเหรียญและธนบัตรขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มารับบริการ และการ
เตรียมแหล่งที่จะขอแลกเพ่ิมเติม เป็นต้น 
      ง. การเตรียมพร้อมด้านวิธีการด าเนินงาน เช่น สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทต่าง ๆ ค าอธิบาย
วิธีการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบธนบัตรปลอม บัญชีรายการอัตราค่าบริการที่เป็นปัจจุบัน 
และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานรับเงิน เป็นต้น 
 2) การต้อนรับ/ทักทายผู้มาจ่ายเงินทั้งในกรณีปกติ (เช่น การรับเงินสด ฯลฯ) กรณีเร่งด่วน (เช่น ต้อง
รีบกลับเพราะรถรออยู่ ฯลฯ) และกรณีเฉพาะ (เช่น การรับเงินจากบัตรเครดิต ฯลฯ) ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม
และยิ้มแย้มแจ่มใส 
 3) การให้บริการที่เร่งด่วนตามความต้องการของผู้มาจ่ายเงินในขณะนั้น ด้วยความเข้าใจในความรู้สึก
และให้เกียรติกับผู้มาจ่ายเงิน 
 4) การตรวจสอบสิทธิของผู้ปุวยตามระเบียบและเงื่อนไขท่ีถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้
มาจ่ายเงินเข้าใจ 
 5) การให้บริการรับเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งการทอนเงิน (ถ้ามี) 
 6) การให้บริการใบเสร็จรับเงิน 
 7) การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของบริการรับเงินตามแบบบันทึกรายการที่ก าหนดไว้ ก่อน
เสร็จสิ้นบริการ 
 8) การสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้มาจ่ายเงินก่อนกลับ ให้เขาเกิดความรู้สึกว่า เงินที่จ่ายไปนั้นไม่แพง
เมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ 

 
9)การด าเนินการ... 
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 9) การด าเนินการภายหลังผู้มารับบริการกลับออกไปแล้วด้วยการเก็บเอกสารเข้าที่ และเตรียมพร้อม
ส าหรับให้บริการผู้มาจ่ายเงินคนต่อไป 

3.  ระบบสนับสนุนด้านสิ่งของ ของโรงพยาบาล 
งานสนับสนุนด้านสิ่งของของโรงพยาบาลมีการจัดผังการไหลเวียนของงานเช่นเดียวกับงานบริการ

สนับสนุนด้านคนของโรงพยาบาล แต่แตกต่างในรายละเอียดเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในงานสนับสนุนด้านสิ่งของ
ในขั้นตอนที่ 5 การให้บริการตามขั้นตอนของบริการแต่ละประเภทจนเสร็จสมบูรณ์นั้น จะให้การสนับสนุนด้าน
สิ่งของ โดยการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อในงานก าหนดความต้องการด้านสิ่งของ งานสรรหาของ งานตรวจรับ
สิ่งของ งานเก็บรักษาสิ่งของ หรืองานคลังพัสดุ งานเบิก – จ่ายสิ่งของ งานใช้สิ่งของ งานบ ารุงรักษาสิ่งของ (ที่
จ าแนกเป็นงานบ ารุงรักษาสิ่งของโดยผู้ใช้และงานบ ารุงรักษาสิ่งของโดยช่าง)  งานซ่อมแซมสิ่งของ (ที่จ าแนก
เป็นงานซ่อมแซมสิ่งของภายในถ้าซ่อมได้เองและงานซ่อมแซมสิ่งของภายนอกถ้าต้องส่งไปซ้อมที่อ่ืน)  งาน
จ าหน่ายสิ่งของ (จ าแนกเป็นงานจ าหน่ายสิ่งของประจ าปีและงานจ าหน่ายสิ่งของกรณีพิเศษ) และงานข้อมูล
ด้านสิ่งของของโรงพยาบาล ดังเช่น ตัวอย่างการไหลเวียนของงานซ่อมพัดลมของโรงพยาบาล ซึ่งมี 14 ขั้นตอน 
ดังนี้    
 1) การเตรียมพร้อมเพ่ีอการซ่อมพัดลม ได้แก่ การเตรียมช่างซ่อมพัดลม การเตรียมอุปกรณ์ซ่อมพัดลม 
การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมพัดลม และการเตรียมแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการซ่อมพัดลม 
 2) การรับแจ้งซ่อมพัดลม โดยหน่วยช่างของโรงพยาบาลจะกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับแจ้ง
ซ่อม 
 3) การจ่ายงานให้ช่างซ่อมพัดลมตามระบบที่จัดไว้ 
 4) การเตรียมการของช่างซ่อมพัดลมก่อนออกไปซ่อมให้เหมาะสมกับชนิดของพัดลม สถานที่ตั้งของพัด
ลม และลักษณะการเสียของพัดลม 
 5) การทักทายผู้แจ้งซ่อม/ผู้ใชพั้ดลม ด้วยด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามและยิ้มแย้มแจ่มใส 
 6) การตรวจสอบพัดลมที่เสียว่า สามารถซ่อมได้ทันทีหรือไม่ ถ้าซ่อมได้ ก็ให้ด าเนินการซ่อมทันที 
 7) การถอดพัดลมไปซ่อม ถ้าซ่อมไม่ได้ทันที แล้วตรวจสอบว่า สามารถซ่อมได้เองหรือไม่ ถ้าซ่อมได้ ก็
ให้ด าเนินการซ่อมทันที  
 8) การส่งซ่อมภายนอกเม่ือซ่อมเองไม่ได้ จะต้องเลือกร้านที่ซ่อมได้ดี ราคายุติธรรม ตรงเวลา พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้แจ้งซ่อม/ผู้ใช้พัดลมทราบว่า จะเสร็จประมาณเมื่อใด เมื่อใกล้ถึงก าหนดเวลาให้ติดตามผล ถ้ายังไม่
เสร็จให้ยืนยันก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จที่แน่นอนจากผู้ซ่อม แล้วแจ้งให้ผู้แจ้งซ่อม /ผู้ใช้พัดลมทราบ ก่อนถึง
ก าหนดเวลานั้น และแจ้งก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จใหม่ที่บวกเวลาส ารองไว้ 1-2 วัน เพราะการแจ้งครั้งนี้ จะต้อง
ไม่มีการเลื่อนอีก 
 9) การตรวจสอบพัดลมที่ซ่อมเสร็จให้แน่ใจว่า ซ่อมได้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจริง ๆ 
 

10)การน า... 
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 10) การน าพัดลมที่ซ่อมเสร็จแล้วไปมอบ/ติดตั้งให้ผู้ใช้ให้เกิดความประทับใจ และเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้มากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งแนะน าวิธีการใช้งานและการบ ารุงรักษา เพ่ือปูองกันมิให้เสียด้วย 
 11) การตรวจสอบการใช้งานของพัดลมที่ซ่อมเสร็จแล้วโดยผู้ใช้ เพ่ือให้แน่ใจว่า ใช้งานได้ดีและสมบูรณ์ 
 12) การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการซ่อมพัดลมก่อนเสร็จสิ้น เพ่ือเป็นการตรวจสอบขั้น
สุดท้ายก่อนส่งมอบบริการซ่อมพัดลมให้กับผู้ใช้ 
 13) การส่งมอบพัดลมที่ซ่อมเสร็จแล้วให้กับผู้ใช้ พร้อมทั้งให้ผู้ใช้ลงนานรับพัดลมที่ซ่อมเสร็จแล้วด้วย 
 14) การด าเนินการภายหลังซ่อมพัดลมเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การเก็บ
เอกสารเข้าที่ และการเตรียมพร้อมส าหรับให้บริการซ่อมพัดลมรายต่อไป 

6. ระบบการพัฒนาโรงพยาบาล 
               ระบบการพัฒนาโรงพยาบาลประกอบด้วยระบบการพัฒนาคน ระบบการพัฒนาเงิน และระบบ
การพัฒนาสิ่งของของโรงพยาบาล ดังนี้ 
 1.  ระบบการพัฒนาคนของโรงพยาบาล 

ระบบการพัฒนาคนของโรงพยาบาล คือ กลุ่มของสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันในการด าเนินงานพัฒนาคน
ของโรงพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน และได้รับการจัดระเบียบให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน สมบูรณ์ และครบวงจร เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ
องค์การ เพราะเป็นผู้ด าเนินการให้ทรัพยากรอ่ืน ๆ คือ เงิน สิ่งของ และระบบงาน ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะ
เกิดผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของคนเป็นปัจจัยส าคัญ ระบบการพัฒนาคนของ
โรงพยาบาลมีวงรอบของการพัฒนาโดยใช้ช่วงเวลาเป็นหลกั เช่น 1 ปี เป็นต้น ระบบการพัฒนาคนของ
โรงพยาบาลมีการจัดผังการไหลเวียนของงาน มี 7 ขั้นตอน ดังนี้    
 1.1  การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาคน โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ของ
โรงพยาบาลตามหลักการและแนวทางท่ีได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่ 1.1.1 ข้อ 4.1 แล้วมาสรปุว่า แต่ละคนของ
โรงพยาบาล จะต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้าง 
 1.2 การวางแผนพัฒนาคน เพื่อให้ความต้องการในการพัฒนาคนได้รับการแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของโรงพยาบาลในห้วงเวลาที่ก าหนดไว้  
 1.3  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคน ทั้งการพัฒนาบุคคลแรกรับ ให้เขาสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็ว
ที่สุดอย่างมีคุณภาพดี และการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงาน โดยแต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนา 4 ด้าน
เสมอ คือ  
  1) ด้านความรู้ความสามารถในงานที่ท า เพ่ือให้ท าได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  
  2) ด้านความรู้ความสามารถเพ่ือความก้าวหน้า เช่น การบริหาร และการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เป็น
ต้น  

3)ด้านความรู้... 
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  3) ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป เช่น ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ การพูด เป็น
ต้น  

  4) ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่อง เช่น มีการซื้อเครื่องมือใหม่และต้องพัฒนาผู้ใช้งานให้
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มขีดความสามารถของเครื่องมือนั้น เป็นต้น 
 1.4 การประเมินผลการพัฒนาคน โดยวัดเป็น 3 ช่วง คือ 

1) การประเมินผลก่อนการพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานว่า ก่อนการพัฒนามีอยู่มากน้อยเพียงใด  
2) การประเมินผลขณะด าเนินการพัฒนาเพ่ือดูความก้าวหน้าของการพัฒนา  
3) การประเมินผลหลังการพัฒนาเพื่อดูผลสัมฤทธิ์และความคงอยู่ของการพัฒนา 

 1.5 การน าผลที่ได้จากการด าเนินงานพัฒนาคนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน การพัฒนาคนอ่ืน ๆ 
และคนทั้งองค์การ และการพัฒนาองค์การและงานอ่ืน ๆ   
 1.6 การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการด าเนินงานก่อนเสร็จสิ้น 
 1.7 การสรุปผลที่ได้จากการด าเนินงานพัฒนาคน และ การรายงานเพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์
อักษร สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ และถือเป็นการจบการด าเนินงานในช่วงเวลานั้นอย่างสมบูรณ์ 

ผังการไหลเวียนของระบบการพัฒนาคนของโรงพยาบาล 
 

1. การวเิคราะห์ความต้องการในการพัฒนาคน 
  

2. การวางแผนพฒันาคน 
  ถึงก าหนดเวลาในการพฒันาคน 

3. การด าเนินงานตามแผนพฒันาคน 
 3.1 การพฒันาบุคคลแรกรับ 
 3.2 การพฒันาบุคคลในขณะปฏิบติังาน 
  3.2.1 การพฒันาความรู้ความสามารถในงานท่ีท า  
  3.2.2 การพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ือความกา้วหนา้ 
  3.2.3 การพฒันาความรู้ความสามารถทัว่ไป 
  3.2.4 การพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะเร่ือง 

 
4. การประเมินผลการพฒันาคน 

 4.1 การประเมินผลก่อนการพฒันา 
 4.2 การประเมินผลขณะด าเนินการพฒันา 
 4.3 การประเมินผลหลงัการพฒันา 
 

5. การน าผลที่ได้จากการด าเนินงานพัฒนาคน ไปใช้ประโยชน์ 
 

                                                                                                                                         ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 
6. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการด าเนินงาน ก่อนเสร็จส้ิน 

ถูกตอ้งครบถว้น 
 

7. การสรุปผลที่ได้จากการด าเนินงานพฒันาคน และ การรายงาน 

- กรณีปกต ิ
- กรณีเร่งดว่น 
- กรณีเฉพาะ 

ปรับปรุงแก้ไข 
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7. ระบบการพัฒนาเงินของโรงพยาบาล 
             เงินเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การ เพราะเป็นสิ่งที่จะน าไปสู่การแลกเปลี่ยน หรือการได้มาซึ่ง
ก าลังคน สิ่งของ และแรงจูงใจในการท างาน ทั้งนี้ระบบการพัฒนาเงินของโรงพยาบาลมีวงรอบของการพัฒนา 
โดยใช้ช่วงเวลาเป็นหลัก เช่น 1 ปี เป็นต้น และระบบการพัฒนาเงินของโรงพยาบาลมีการจัดผังการไหลเวียน
ของระบบและขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบ เช่นเดียวกับระบบการพัฒนาคนของโรงพยาบาลที่มี 7 ขั้นตอน แต่
แตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละข้ันตอนของการพัฒนา ซึ่งในระบบนี้เน้นที่รายละเอียดการพัฒนาเงินของ
โรงพยาบาล  
 

ผังการไหลเวียนของระบบการพัฒนาเงินของโรงพยาบาล 
 

1. การวิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาเงิน 

  
2. การวางแผนพฒันาเงิน 

 2.1 แผนพฒันาการหาเงิน 
 2.2 แผนพฒันาการรับเงิน 
 2.3 แผนพฒันาการเก็บรักษาเงิน 
 2.4 แผนพฒันาการเบิก-จ่ายเงิน 
 2.5 แผนพฒันาการใชเ้งิน 
 2.6 แผนพฒันาการควบคุมดา้นการเงิน 
 2.7 แผนพฒันาการรายงานดา้นการเงิน 
 2.8 แผนพฒันาขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน 
           ถึงก าหนดเวลาในการพฒันาเงนิ 

3. การด าเนินงานตามแผนพฒันาเงิน 
 

4. การประเมินผลการพฒันาเงิน 
 4.1 การประเมินผลก่อนการพฒันา 
 4.2 การประเมินผลขณะด าเนินการพฒันา 
 4.3 การประเมินผลหลงัการพฒันา 

5. การน าผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานพฒันาเงิน ไปใชป้ระโยชน์ 
                                                                                                                                                                 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 

6. การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการด าเนินงาน ก่อนเสร็จส้ิน 
ถูกตอ้งครบถว้น 

7. การสรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานพฒันาเงิน และ การรายงาน 
 

 
 
 

3.ระบบ... 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
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8. ระบบการพัฒนาสิ่งของของโรงพยาบาล 
 สิ่งของเป็นทรัพยากรที่มีมากที่สุดขององค์การ เพราะเป็นสิ่งที่ได้จากการน าเงินมาซื้อ หรือการน า
สิ่งของอ่ืน ๆ และแรงงานคนมาจัดท าข้ึน ได้แก่ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน 
ทั้งนี้ระบบการพัฒนาสิ่งของของโรงพยาบาลมีวงรอบของการพัฒนาโดยใช้ช่วงเวลาเป็นหลัก เช่น 1 ปี เป็นต้น 
และระบบการพัฒนาเงินของโรงพยาบาลมีการจัดผังการไหลเวียนของระบบ และข้ันตอนต่าง ๆ ของระบบ 
เช่นเดียวกับระบบการพัฒนาคนของโรงพยาบาลที่มี 7 ขั้นตอน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน
ของการพัฒนา ซึ่งในระบบนี้เน้นที่รายละเอียดการพัฒนาสิ่งของของโรงพยาบาล ดังนี้    

 
ผังการไหลเวียนของระบบการพัฒนาส่ิงของของโรงพยาบาล 

 
1. การวิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาของ 

  
2. การวางแผนพฒันาของ 

 2.1 แผนพฒันาการจดัหาของ 
 2.2 แผนพฒันาการรับของ 
 2.3 แผนพฒันาการเก็บรักษาของ 
 2.4 แผนพฒันาการเบิก-จ่ายของ 
 2.5 แผนพฒันาการใชข้อง 
 2.6 แผนพฒันาการซ่อมบ ารุงของ 
 2.7 แผนพฒันาการจ าหน่ายของ 
 2.8 แผนพฒันาขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงของ 
  ถึงก าหนดเวลาในการพฒันาของ 

3. การด าเนินงานตามแผนพฒันาของ 
 

4. การประเมินผลการพฒันาของ 
 4.1 การประเมินผลก่อนการพฒันา 
 4.2 การประเมินผลขณะด าเนินการพฒันา 
 4.3 การประเมินผลหลงัการพฒันา 
 

5. การน าผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานพฒันาของ ไปใชป้ระโยชน์ 
                                                                                                                   ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 

6. การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการด าเนินงาน ก่อนเสร็จส้ิน 
ถูกตอ้งครบถว้น 

 
7. การสรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานพฒันาของ และ การรายงาน 

 
 
 

 

9.ระบบ... 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
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9. ระบบบริหารโรงพยาบาล 
 ระบบบริหารโรงพยาบาลช่วยให้งานทั้งหลายของโรงพยาบาลด าเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกัน
อย่างมั่นคง และคุ้มค่ากับทรัพยากรเท่าท่ีมีอยู่ ระบบบริหารโรงพยาบาลมีประเด็นส าคัญ 3 ประการ คือ 1) 
การวางระบบงานเมื่อเริ่มต้นหรือตั้งหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2) การควบคุมและการดูแล
ให้ปฏิบัติตามระบบงานที่วางไว้ โดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมตนเองและควบคุมกันเองได้ด้วยความ
เต็มใจ ตรงไปตรงมา ครบถ้วน เหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูง และ 3) การพัฒนาระบบงานของ
โรงพยาบาลขณะด าเนินงาน โดยลักษณะพิเศษของระบบบริหารโรงพยาบาล คือ การท าให้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่
ทั้งหลายของโรงพยาบาลเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

1. การวางระบบงานเมื่อเริ่มต้น 
 การวางระบบการท างานหนึ่งงานใดนั้น มีหลักส าคัญ  5 ประการ คือ 
 1.1 ใช้งานเป็นศูนย์กลาง  
 1.2 แต่ละงานประกอบด้วย 4 ระบบงาน คือ 1) ระบบงานบริการเป็นระบบหลักในการปฏิบัติงาน 2) 
ระบบสนับสนุนงานบริการ 3) ระบบการพัฒนางานบริการ และ 4) ระบบบริหารงาน 
 1.3 จัดท าระบบงานทั้ง 4 ระบบให้ชัดเจนตามลักษณะของระบบงานที่ดีและครบถ้วนตามหลักวิชาการ 
ให้เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถปฏิบัติได้ และประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน  
 1.4 ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้จนเชี่ยวชาญและเป็น
นิสัยประจ าตัวของผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน 
 1.5 พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาระบบงานได้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง และอย่างต่อเนื่องตลอดไป  

2. การควบคุมและการดูแลให้ปฏิบัติตามระบบ 
              การควบคุมและการดูแลให้ปฏิบัติตามระบบบริหารโรงพยาบาลที่วางไว้มีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การเตรียมการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีกิจกรรม ดังนี้ 
  2.1.1 การมอบหมาย/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ควรจะท าเป็นค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ควรจะมีมากกว่า 1 คน โดยแบ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง เพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย ถ้าต้องมี
การเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในระหว่างการด าเนินงาน 
  2.1.2 การจัดเตรียมสิ่งของที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานให้พร้อมทั้งด้านจ านวน คุณภาพ และ
ความสามารถน ามาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ 
  2.1.3 การประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รู้ เข้าใจ และสามารถให้ความ
ร่วมมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา 
  2.1.4 การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปูาหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงาน
ตามระบบ 

2.1.5การทดลอง... 
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  2.1.5 การทดลองปฏิบัติหรือการซ้อมปฏิบัติก่อนด าเนินงานจริง เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าสามารถจัดให้มี
ขึ้นได้ เพราะการทดลองปฏิบัติจะช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญ และสามารถประสานการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมและราบรื่นมากข้ึน 
 2.2 การด าเนินงาน มีกิจกรรม ดังนี้ 
  2.2.1 การสร้างความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความภูมิใจในสิ่งที่
ตนเองจะปฏิบัติ เป็นการวางรากฐานความรักในงานที่ท า คือ “ฉันทะ” ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของการท างาน 
  2.2.2 การสร้างบุคคลตัวอย่างให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ท าได้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ท า และเป็น
สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ 
  2.2.3 การติดตาม ดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 
และทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยการสนับสนุนทรัพยากรในการท างาน เช่น คน 
เงิน สิ่งของ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก ฯลฯ อย่างถูกต้อง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกสถานที่ ถูกคน และ
ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการท างาน การดูแลให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้รู้สึกอบอุ่นใจ มั่นคง และ
ปลอดภัย และการช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงานทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับการท างานได้อย่างเต็มที่ 
         2.2.4 การควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ด้วยความระมัดระวังและไม่
ประมาทในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ เน้นการปูองกันมิให้เกิดความผิดพลาดและการแก้ไขความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ขณะด าเนินงาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้ดี
ขึ้นและเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และให้จัดท าเป็นรายงานส่งให้ผู้บริหารรับทราบทันทีทุกครั้ง  
รวมทั้งการสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากแผนงานที่ก าหนดไว้ให้ 
         2.2.5 การบันทึกข้อมูลของสิ่ง/เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานไว้เป็นระยะ ๆ ขณะ
ด าเนินงาน เช่น ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยบรรยายลักษณะและอิทธิพลต่อการด าเนินงานให้ครบถ้วน 
ชัดเจน และการแก้ปัญหาที่ได้ท าไปและผลการแก้ปัญหาทั้งผลทางบวกและผลทางลบ เป็นต้น 
 2.3 การติดตาม ดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อผลส าเร็จ
ของการด าเนินงาน และเป็นศิลปะชั้นยอดอย่างหนึ่งของผู้บริหาร เพราะถ้าใช้อย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดผลให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างกระตือรือล้น สนุกสนาน รวดเร็ว และสร้างสรรค์ โดยการติดตาม ดูแล สนับสนุน และ
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานต้องมีหลักการและการจูงใจในการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.3.1 หลักการติดตาม ดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
   1) ใช้งานและผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลาง 
   2) ให้เกียรติผู้ปฏิบัติงาน รับฟัง ยอมรับแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่สร้างสรรค์ 
   3) ใช้กลยุทธ์เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน โดยเข้มงวดในด้านคุณภาพของผลงาน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสื่อสาร การทดลองปฏิบัติให้เห็นจริง การคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และวัน/เวลา ที่
เป็นเปูาหมายหลัก (milestone) แตผ่่อนปรนในด้านความมีอิสระในการท างาน การจัดทีมงาน การประเมินผล  

อย่างไม่เป็น... 
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อย่างไม่เป็นทางการ 
   4) ใช้การบริหารด้วยการเดินตรวจตรา (management by walking around) บ่อย ๆ ใน
ระยะแรก และห่างขึ้นในระยะหลัง ๆ 
   5) ให้รายงานผลการด าเนินงานอย่างเปิดเผย แต่สร้างสรรค์ 
   6) ไม่ประมาท 
   7) ไม่รับงานกลับมาท าเอง ให้หัวหน้างานและทีมงานผู้รับผิดชอบด าเนินการหรือแก้ปัญหา 
ด้วยตัวของเขาเอง 
  2.3.2 การจูงใจ เป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของผู้บริหาร ที่จะท าให้การด าเนินงาน
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูง ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทความรู้ความสามารถท้ังมวลอย่างสุดชีวิตให้กับ
การท างาน เอาใจใส่ดูแลใกล้ชิด และมุ่งม่ันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยตัวของเขาเอง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะเกิดข้ึนได้
ด้วย “การจูงใจ” ที่ดี โดยการจูงใจมีหลักการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
           1) บุคคลทุกคนสามารถจูงใจได้ 
           2) ระดับแรงจูงใจของแต่ละบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
           3) แรงจูงใจที่มีพลังมาก คือ แรงจูงใจเพ่ือตอบสนอง “ความต้องการ” ของบุคคลนั้น 
           4) ความรักและความศรัทธาในบุคคล/องค์การเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งต่อการจูงใจที่
สร้างสรรค์ และยั่งยืน  
           5) ความกลัว ความโกรธ ความเกียจชัง และความริษยาอาฆาตเป็นแรงจูงใจที่มีพลัง
มหาศาล แต่ต้องควบคุมให้ด าเนินไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เพ่ือมิให้มีผลในการท าลายล้าง 
           6) การจูงใจเป็นกระบวนการที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมและการ
กระท าของบุคคล โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสริมและปัจจัยขวางด้วย 
           7) ผลของการกระท าจะน าไปสู่แรงจูงใจที่จะกระท าต่อไป 
                   2.3.3 การควบคุม ให้ปฏิบัติตามระบบ เป็นกระบวนการในการควบคุมดูแลให้กิจกรรม
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของงานหนึ่งงานใดที่เกิดความผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไป ได้รับการแก้ไขให้
กลับมาสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และเกิดผลเสียน้อยที่สุด โดยมีหลักการและวิธีการในการ
ควบคุมให้ปฏิบัติตามระบบ ดังนี้ 
                           1) หลักการควบคุม ให้ปฏิบัติตามระบบ  มีดังนี้ 
                   ก. มีการก าหนดช่วงของความปกติของการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน 
                   ข. มกีารติดตามการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถแสดงผลที่ผิดปกติได้ทันที  
                   ค. มีระบบงานและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความผิดปกติท่ีชัดเจน ง่าย สะดวก และมี
ประสิทธิภาพสูง 
                  ง. มีการด าเนินงานตามระบบการควบคุมท่ีได้วางไว้ทันทีท่ีเกิดความผิดปกติอย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ  
 

จ. การสร้างสรรค์... 
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                  จ. การสร้างสรรค์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน 
สมัครสมานสามัคคีกัน 
                  ฉ. การส่งเสริมการพัฒนา โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ การ
พัฒนาตนเองของผู้บริหารระดับต้น จนถึงผู้บริหารสูงสุดน าไปสู่การพัฒนางานขององค์การที่มั่นคงและยั่งยืน 
            2) วิธีการของการควบคุมให้ปฏิบัติตามระบบ มีดังนี้ 
                 ก. การจัดระบบการติดตามการด าเนินงานให้พร้อมมูลทั้ง 4 ด้าน คือ ตัวระบบงานการ
ติดตามการด าเนินงานที่ให้เป็นเอกสารที่ชัดเจนแน่นอน อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นตามสภาวะขององค์การ 
ผู้ดูแลระบบและพัฒนาระบบ และผู้ปฏิบัติงาน 
                 ข. ผู้ดูแลระบบดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้จนติดเป็นนิสัย ที่ปฏิบัติเป็นประจ า 
                 ค. การจัดให้มีการซักซ้อม  ทบทวน  และฝึกฝนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถปฏิบัติได้
ทันทีท่ีเกิดความผิดปกติอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พบความ
ผิดปกติเป็นคนแรก 
                 ง. ผู้ดูแลระบบท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานควบคุมความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายใน 
24 ชั่วโมง แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบตามล าดับจนถึงผู้บริหารสูงสุด 
                 จ. ผู้ดูแลระบบด าเนินการพัฒนาระบบการควบคุมการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นที่
การควบคุมการด าเนินงาน โดยผู้ปฏิบัติเองและหัวหน้าระดับต้นเป็นเปูาหมายหลัก ให้เขาเหล่านั้นสามารถ
ด าเนินการพัฒนาได้ด้วยตัวของเขาและทีมงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 

3. การพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล 
 การพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาลมีหลักการและวิธีการ ดังนี้ 
              3.1 หลักการพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล มีดังนี้ 
  3.1.1 การพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล เป็นจุดส าคัญของการแก้ปัญหาและการพัฒนางานของ
โรงพยาบาล 
  3.1.2 ต้องจัดท าระบบงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  3.1.3 ควรให้ผู้ปฏิบัติงานมามีส่วนร่วมในการวางระบบงานที่เขาจะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้น เพ่ือจะได้
ระบบงานที่เหมาะสม ปฏิบัติได้ และลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
                   3.1.4 ให้มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องด้วยตัวกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเอง 
 3.2 วิธีการพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาลมีวิธีการด าเนินการตามที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่1.1.3ข้อ 5 
 3.3 ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานท าบัตรผู้ป่วยใหม่ของโรงพยาบาล  
      3.3.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิมของงานท าบัตรผู้ปุวยใหม่ของโรงพยาบาล เช่น ผลการวิเคราะห์
พบว่าไม่ได้จัดท าระบบงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร การท างานจริงนั้นผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนท าไม่เหมือนกัน ผล
การด าเนินงานในการท าบัตรเฉลี่ย 6 นาที 30 วินาที มีความถูกต้องและครบถ้วนเพียงร้อยละ 72 ผู้มารับ
บริการพึงพอใจเพียงร้อยละ 65 ใช้ต้นทุน 8.50 บาท/การท าบัตรใหม่ 1 ใบ และมีผู้ปฏิบัติงาน 1 คนที่ท างานดี  

ถือเป็น... 
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ถือเป็นตัวอย่างได้เป็นต้น จากกรณีดังกล่าวสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้โดยการให้จัดท าระบบงานและวิธี
ปฏิบัติงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานที่ท าดีนั้นเป็น
ตัวอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม มีเปูาหมายที่จะเพ่ิมความถูกต้องและครบถ้วนของการท าบัตรผู้ปุวยใหม่ และเพ่ิม
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยทั้งนี้ในการจัดท าระบบงานนั้น ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางระบบงานที่เขาจะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้น เพ่ือจะได้ระบบงานที่เหมาะสม ท าได้  และลดการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง 
      3.3.2 การจัดท าระบบงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยช่วยกันก าหนดเปูาหมายของการพัฒนา
ระบบงานท าบัตรผู้ปุวยใหม่ของโรงพยาบาล เช่น เพ่ิมความถูกต้องและครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผู้
มารับบริการพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 1 ปี ฯลฯ และจัดผังการไหลเวียนของระบบงานท าบัตร
ผู้ปุวยใหม่ของโรงพยาบาล เป็นต้น 
     3.3.3 การทดสอบระบบงานโดยน าไปทดลองปฏิบัติ เช่น การทดสอบระบบงานในช่วงบ่าย ๆ ที่มี
จ านวนผู้มารับบริการท าบัตรผู้ปุวยใหม่ไม่มาก แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงทดลองปฏิบัติในช่วงเช้า
ของวันพุธ จนแน่ใจว่าเป็นระบบที่ดี ปฏิบัติได้ มีประสิทธิผลสูง และมีประสิทธิภาพดี เป็นต้น 
     3.3.4 การประกาศใช้ระบบงานอย่างเป็นทางการโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
     3.3.5 การติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานตามระบบที่ประกาศใช้ และช่วยแก้ปัญหา
ที่อาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรก ๆ จนทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วยความ
เต็มใจและสุขใจ 
     3.3.6 การให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้มีการประชุม
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบทุกวันสุดท้ายของสัปดาห์ เวลา 15.30-15.45 น. และส่งรายงานการประชุมให้หัวหน้า
งานบริการผู้ปุวยนอก แล้วส่งต่อมาจนถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกครั้ง เป็นต้น 
 


