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รายงานการประชุมการให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออน 

ครั้งที่  1 / 2564 
วันที่ 28 มกราคม 2564 

ณ  ห้องประชุม 1 อาคารแพทย์แผนไทย 
    

ผูม้าประชมุ        
 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบท้าย 
 

 ก่อนการประชุม ทมีงานได้จัดให้มีการเล่นดนตรีโฟล์คซองเปน็เพลงสบายๆ โดยคุณสัมพันธ์ นิลยกานนท์
เพื่อเป็นการสร้างพลังสุข  ปลุกพลังใจ ให้แกผู่้เข้ารบัการประชุม  
 

เริม่ประชมุเวลา   13.45  น.  
 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน ประธานที่ประชุมกล่าวเปดิการประชุม  
 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องที่แจง้การให้ความรู้แกผู่้เข้าร่วมประชุม 
เรือ่งที ่1 กรอบแนวทางการบรหิารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าทีผู่้มผีลสัมฤทธ์ิ    

การปฏิบัตงิานอยู่ในระดบัต้องปรบัปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60)  โดย คุณสัมพันธ์  นิลยกานนท์  นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ  

ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการพฒันาข้าราชการ
ที่มีผลการปฏิบัตริาชการ อยู่ในระดับต้องปรบัปรุง (ต่ ากว่ารอ้ยละ 60) ประจ าปงีบประมาณ 2564 เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  :  ด้านความพร้อมรบัผิด  (การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ)   โดยมี
รายละเอียด คือ  

1. แจ้งใหผู้้มีผลการปฏิบัตริาชการ อยู่ในระดับต้องปรับปรงุ (ต่ ากว่าร้อยละ 60) รับทราบและลงลายมอื
ช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  และใหจ้ัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรงุตนเองตามเอกสารที่ก าหนด 

2. การประเมินผลการพัฒนาปรบัปรุงตนเองใหม้ีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 
3. หากผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลไม่มีความเป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บงัคับบัญชาได้ 
4. กรณีไม่ผ่านการประเมิน ให้รายงานผลต่อนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ เพือ่แจ้งตอ่ผู้ว่า

ราชการจงัหวัดเชียงใหม่ เพื่อด าเนินการต่อไป คือ 
  - สั่งให้มีการพฒันาปรับปรุงตนเองอีกครัง้ โดยท าค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเองเป็นครั้งทีส่อง หรือ 
  - สั่งให้ออกจากราชการ  
กรณีท าค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเองเป็นครัง้ทีส่องแลว้ ไม่ผ่านการประเมิน ให้รายงานต่อผู้ว่า

ราชการจงัหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัง่ให้ออกจากราชการ 
 

เรือ่งที ่2  มาตรฐานพฤติกรรมบริการ โดย คุณจารุนันท์  เกยีรติประภาพร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ  

คุณภาพบริการ คือ ความประทับใจของลูกค้า   
- รับรู้การมาของลูกค้าอย่างเร็วทีสุ่ด 
- พูดกับลูกค้าทุกคนต้องมหีางเสียง  สุภาพ 
- ไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัว เดินพลุกพล่าน เล่นสนุก 
- ไม่แต่งตัว  แต่งหน้า ต่อหน้าลูกค้า 
- ไม่กล่าวต าหนเิพื่อนร่วมงาน หรือลกูค้าให้ผูอ้ื่นฟัง 
- ไม่กล่าวปฏิเสธ  กล่าวโทษ  กล่าวต าหนิลกูค้าในทุกกรณี 
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- เมื่อนัดลูกค้าท าอะไรต้องบอกทุกคนในฝ่ายทราบ 
- เมื่อพบเพื่อนร่วมงานมีปญัหาควบคุมอารมณ์ไม่ได้  จงช่วยแก้ไข 
- บริการต้องเริ่มด้วยค าว่าสวัสดี  และจบด้วยค าว่าขอบคุณเสมอ 

 
เรือ่งที ่3  ความรู้เกี่ยวกบัการพัฒนาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA)  และการบริหารความเสี่ยง   

ในโรงพยาบาล โดย พญ.เพ็ญนภา  ขันธรรม  นายแพทย์ช านาญการ  
การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ กลไกกระตุน้และสง่เสรมิให้โรงพยาบาลมีการพัฒนา

คุณภาพทั้งองค์กรอย่างมรีะบบ  โดยมีกิจกรรมหลกั 3  ข้ันตอน คือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และ 
การรบัรองคุณภาพจะกระท าโดยสถาบันพัฒนาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) 

เป้าหมายของการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้แก่  
1. การกระตุ้นให้โรงพยาบาลเกิดแรงจงูใจในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
2. การสร้างความรบัผิดชอบต่อสงัคม (social accountability) ซึ่งโรงพยาบาลทั้งรฐัและเอกชนจะต้องแสดงออก 
เพื่อใหส้ังคมมีความมั่นใจต่อระบบบริการของโรงพยาบาล  ด้วยการยินยอมใหอ้งค์กรภายนอกซึ่งมีความรู้  ความ
เข้าใจระบบการดูแลผูป้่วยเข้าไปประเมินตามกรอบที่ตกลงรว่มกัน  
3. การให้ข้อมลูข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค  
4. การสร้างสังคมแหง่การเรียนรูร้่วมกัน  

ลักษณะของการรบัรอง มีดังนี ้
- รับรอง 2 ปี ส าหรบัโรงพยาบาลทีส่ามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานได้ครบถ้วน  บริการ 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  ไม่มีความเสี่ยงที่ชัดเจน มหีลักฐานของความพยายามในการการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
- ไม่รับรอง  ส าหรบัโรงพยาบาลที่ไมส่ามารถปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลได้ครบถ้วน ยังมีความเสี่ยง

ปรากฏอย่างชัดเจน 
การบริหารความเสี่ยง คือ การค้นหาโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง การวางมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงหรือลดความสูญเสีย และการด าเนินการเมื่อเกิดความสูญเสียข้ึน 
 

เรือ่งที ่4  การปอ้งกันควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล (IC) โดย คุณดวงเดือน เรือนสา  พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

การป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล หมายถึง 
1. การเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลของผูร้ับบรกิาร  ของบุคลากรในโรงพยาบาล และ การเฝ้าระวังการ
ปนเปือ้นในสิง่แวดล้อม 
2. การป้องกันการติดเช้ือในเจ้าหน้าทีจ่ากการปฏิบัตงิานและดูแลสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
หน่วยงาน 
3. ก ากับดูแลการปฏิบัตงิานให้ได้ตามมาตรฐาน และพฒันาความรู้ในบุคลากร 
4. ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน 
5. การควบคุมดูแล มาตรฐานการท าความสะอาด การท าลายเช้ือ และการท าใหป้ราศจากเช้ือและการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือในหน่วยงาน 
 

 เรือ่งที ่5  งานสง่เสริมสุขภาพในสถานพยาบาล (HPH)  โดยคุณอัญชลี  พูลทาจกัร์  พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

งานส่งเสริมสุขภาพในสถานพยาบาล หมายถึง การสง่เสริมสุขภาพบุคลากร ผูร้ับบริการและครอบครัว
ที่มารบับริการ และ การจัดการสิ่งแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

โดยมีการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน คือ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออน 

ครั้งที่  1 / 2564 
วันที่ 28 มกราคม  2564 

ณ  ห้องประชุม 1 อาคารแพทย์แผนไทย 
 
 1. น.ส.เพญ็นภา  ขันธรรม   นายแพทย์ช านาญการ 
 2. นางจารุนันท ์     เกียรตปิระภาพร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ  
 3. น.ส.อัญชลี         พูลทาจักร ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 4. นางลินดา          อินพรหม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
           5. นางปาริชาต       กริชนิกรกุล  เภสัชกรช านาญการพเิศษ        
  6. นางทิพย์อุษา     ช านาญยุทธ์           จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน       
            7. นางอัญชลี         สร้อยตา   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  
  8. น.ส.จันทร์แรม    พรหมนวล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
           9. นายสัมพันธ์      นิลยกานนท์         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     
 10. นายปนัทพงษ์    เมืองปาน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 11. นายศรัณย์  ศรีบัณฑิตกลุ  ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร 
 12. น.ส.เจมิน่า  บิทซ ี   เภสัชกรปฏิบัติการ 
 13. น.ส.นัทชฎาภรณ์ กันทะเป็ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 14. นายณัฐพงศ์  ครองรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุข 
 15. น.ส.วัลลภา   ทิพย์พละ  นักจิตวิทยาคลินิก 
 16. น.ส.ประวิตรา เบ้าหล่อเพชร  แพทย์แผนไทย 
 17. น.ส.ทัชกร  ขันเขียว   ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

18. น.ส.รัชดา     ทาอิน   ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
19. นายวิชาญ    ยุตวัน   พนักงานบริการ 
20. น.ส.สุธิดา  พูยอดดี   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
21. น.ส.ลิวรรณ  ค้างคีรี   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
22. น.ส.กนกวรรณ อินตายวง  พนักงานบริการ 
23. น.ส.ชิดชนก  ชัยชนะมงคล  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
24. น.ส.กุลธิดา    จ าปาวงค์  พนักงานประจ าห้องยา 
25. น.ส.วริศรา  วิชา   นักโภชนากร 
26. นางสุนาร ี  ใจกองค า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
27. น.ส.ธนภรณ์  หมื่นศรีวงค์  เจ้าพนักงานธุรการ 
28. นายกมล  เม็ดด ี   พนักงานบริการ 
29. น.ส.ศรัณยา  ปะละ   พนักงานบริการ 
30. น.ส.ปฏิพัทธ์  ดวงแสง   นักกิจกรรมบ าบัด 
31. น.ส.สุภาวดี  มณีวรรณ  พนักงานบริการ 
32. นายจักรชัย  ใจกองค า  พนักงานบริการ 
33. น.ส.พิกลุทอง บุญมาแกง้  พนักงานพิมพ ์
34. น.ส.กิตติยา  วงศ์ชมพู  พนักงานพิมพ ์
35. นายณรงค์ศักดิ์ วันติ   พนักงานบริการ 




