


5 รุก 5 รบั 5  สนบัสนุน 
1) แมแ่ละเด็ก 
2) อุบตัเิหตุและ

การแพทย์
ฉุกเฉิน 

3) โรคเรือ้รงั 
(เบาหวานและ
ความดนั, ไต) 

4) หวัใจและหลอด
เลอืด 

5) มะเร็งทอ่ทางเดนิ
น ้าด ี

1) ส่งตอ่นอก
เขต 

2) จกัษุ 
3) ทนัตกรรม 
4) สุขภาพจติ 
5) Longtime 

case 

1) การเงนิการคลงั 
2) การจดัซือ้รว่ม 
3) รพ.สต./คปสอ. 

ตดิดาว 
4) HA 
5) Information 

system  

กลยุทธ  15  รอ่ง
หลกั 

ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข Service  Plan 

เขตบรกิาร
สุขภาพที ่ 8 



โจทย์ของผู้บริหาร   
“ภายใต้กรอบของกลยุทธ์เขตบริการท่ี  ๘   

จะท าอย่างไรให้เกิดบริการได้ตามท่ีก าหนดอย่างมีคุณภาพ” 



บริการยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การพัฒนาคุณภาพด้วย 
แนวคิดสร้างสรรค์ 

การพัฒนาคุณภาพ
บริการ 

อย่างต่อเนื่อง 

แรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนาคุณภาพ 

บริการให้ดียิ่งข้ึน งานบริการ
รูปแบบใหม่ที่มี
คุณภาพมีความ
น่าเช่ือถือเป็น
ต้นทุนความรู้
ขององค์กร 

ภาพถ่
าย เรือ่ง
เลา่ หนัง
ส้ัน 
CQI R2R 

พฒันาให้ได้ 
ตาม

มาตรฐาน บริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพบริการตามกลยุทธ์เขตบริการสุขภาพที่ 8 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

นวตัก
รรม 



ความสามารถพิเศษ 
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

คือ “องค์กรนวัตกรรม” 



1. Integration เชือ่มโยงนวตักรรมให้เป็นเครือ่งสะท้อนคา่นิยม
และวฒันธรรมโรงพยาบาล 

กระบวนการเอือ้ให้เกดิการพฒันา
คุณภาพ 

ตาม Service  Plan, กลยุทธ 5 รุก  
5  รบั  5 สนบัสนุน 



กระบวนการเอือ้ให้เกดิการพฒันา
คุณภาพ 

ตาม Service  Plan, กลยุทธ 5 รุก  
5  รบั  5 สนบัสนุน 2. Knowledge ให้ความรู้ผา่น Intranet รพ. , ฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารเรือ่งงานวจิยั ให้ความรู้ผา่น 
Intranet ของ รพ. 

ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่งงานวจิยั 



กระบวนการเอือ้ให้เกดิการพฒันา
คุณภาพ 

ตาม Service  Plan, กลยุทธ 5 รุก  
5  รบั  5 สนบัสนุน 
3. 

Realizati
on 

สร้างความตระหนักและแรงจูงใจ  โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ในการพิจารณาความดีความชอบ  และเป็นตัวชี้วัดใน 
service profile  ของทุกงาน  



กระบวนการเอือ้ให้เกดิการพฒันา
คุณภาพ 

ตาม Service  Plan, กลยุทธ 5 รุก  
5  รบั  5 สนบัสนุน 
4. 

Promotio
n 

การจัดให้มีคณะท างานด้านการพัฒนานวัตกรรม (KID : 
Knowledge and innovative development team)  
เพ่ือส่งเสริม,  วิเคราะห์,  ประเมินผลการสร้างนวัตกรรม  
ผลงานคุณภาพอื่นๆ  น ามาใช้ในโรงพยาบาลและ CUP 



กระบวนการเอือ้ให้เกดิการพฒันา
คุณภาพ 

ตาม Service  Plan, กลยุทธ 5 รุก  
5  รบั  5 สนบัสนุน 

5. 
Opportunit

y   สร้างการเรียนรู้และโอกาสในการสร้างนวตักรรมและผลงานคุณภาพ 
   :  ฝึกอบรมงานวิจัย,  เรื่องเล่า,  หนังสั้น 
   :  กิจกรรมทบทวนต่างๆ  เพื่อหาโอกาสพัฒนาด้วย นวัตกรรมและวิธีการอืน่ๆ 
   :  จัดเวทีวิชาการและส่งเสริมให้ประกวดในระดับ CUP, จังหวัด, เขตตรวจราชการ,   
      ประเทศ 



กระบวนการเอือ้ให้เกดิการพฒันา
คุณภาพ 

ตาม Service  Plan, กลยุทธ 5 รุก  
5  รบั  5 สนบัสนุน 

6. 
Motivation  สร้างขวัญและก าลังใจ  มอบรางวัล,  ประกาศเกียรติคุณ 



กระบวนการเอือ้ให้เกดิการพฒันา
คุณภาพ 

ตาม Service  Plan, กลยุทธ 5 รุก  
5  รบั  5 สนบัสนุน 

7. 
Learnin

g  ทบทวนการใช้นวัตกรรม  และ
หาโอกาสปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 



ผลงานทีเ่กดิขึน้ของ CUP  
สวา่งแดนดนิ 

ปีงบประมาณ  2556   
ผลงานวจิยั  8  เรือ่ง (ผลงาน
คุณภาพทัง้หมด 130 ชิน้งาน) 
 
ปีงบประมาณ  2557   
ผลงานวจิยั 17  เรือ่ง (ผลงาน
คุณภาพทัง้หมด 171 ชิน้งาน) 
 



ตัวอย่าง  R2R  การพัฒนาแนวปฏิบัติป้องกันท่อช่วยหายใจ
เล่ือนหลุดในหอผู้ป่วยหนัก 



ตัวอย่าง  R2R  การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือประเมิน  
                  ความส าเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 



ตัวอย่าง  R2R  การศึกษาประสิทธิผลของพลาสเตอรไ์พล 
                   ในการลดความเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วยกล้ามเนื้อ 
                  ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน 



ตัวอย่าง  R2R  การพัฒนาศักยภาพ  ย่า  ยาย   
                   ในการอบรมเล้ียงดูเด็กวัยเตาะแตะ 




