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คําสั่งศูนยอนามัยที่ ๕
ที่ ……. /๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ เพื่อไปสูองคกรคุณภาพคูคุณธรรม
ดวยแผนยุทธศาสตรของกรมอนามัยมี เปาหมายในการพั ฒนาองคกร ใหเป นองคกรคุ ณภาพคู คุณธรรม
เพื่อเปนการบูรณาการมาตรฐานตางๆในระบบคุณภาพ ไดแก มาตรฐาน PMQA , HA , ITA และมาตรฐานตางๆของ
กรมอนามัย ไดแก HPH, YFHS, โรงพยาบาลลดโลกรอน, HLO ฯลฯ จึงยกเลิกคําสั่งศูนยอนามัย ที่ 5 ที่ 18/2560
และแตงตั้งตั้งคณะกรรมการตางๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาและบูรณาการระบบคุณภาพ ประกอบดวย
1.1 ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5
ประธานกรรมการ
1.2 รอง ผอ.ศูนยดานบริการ
รองประธานคนที่ 1 (QMR ระบบคุณภาพ HA)
1.3 รอง ผอ.ศูนยดานวิชาการ
รองประธานคนที่ 2 (QMR ระบบคุณภาพ PMQA)
1.4 หัวหนากลุมงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก
กรรมการ
1.5 หัวหนากลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน
กรรมการ
1.6 หัวหนากลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยรุน
กรรมการ
1.7 หัวหนากลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน
กรรมการ
1.8 หัวหนากลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
กรรมการ
1.9 หัวหนากลุมงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
กรรมการ
1.10 หัวหนากลุมทันตสาธารณสุข
กรรมการ
1.11 หัวหนากลุมขอมูลขาวสารและเวชระเบียน
กรรมการ
1.12 หัวหนาแผนกสูติ-นรีเวชกรรม
กรรมการ
1.13 หัวหนาแผนกกุมารเวชกรรม
กรรมการ
1.14 หัวหนาแผนกเวชศาสตรปองกัน
กรรมการ
1.15 หัวหนาแผนกทันตกรรม
กรรมการ
1.16 หัวหนากลุมเภสัชกรรม
กรรมการ
1.17 หัวหนากลุมเวชศาสตรชันสูตร
กรรมการ
1.18 หัวหนาฝายการแพทยแผนไทย
กรรมการ
1.19 หัวหนาฝายโภชนาการ
กรรมการ
1.20 หัวหนากลุมอํานวยการ
กรรมการ
1.21 หัวหนากลุมการพยาบาล
กรรมการและเลขานุการมาตรฐาน HA
1.22 หัวหนากลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน
กรรมการและเลขานุการ มาตรฐาน PMQA
มีหนาที่
1) กําหนดทิศทาง จัดทําแผนเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพขององคกรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมอนามัย ใน
การพัฒนาใหเปนองคกรคุณภาพคูคุณธรรม โดยแผนพัฒนาระบบคุณภาพจะครอบคลุม บันได 3 ขั้น คือ
การบริหารและจัดการความเสี่ย ง (Operational risk , Strategic risk และ Financial risk) , การพัฒนา
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

ใหสอดคลองกับมาตรฐานตางๆ (comply to standard) การปรับปรุงอยางตอเนื่องจนเกิดนวัตกรรม โดย
นวัตกรรมที่ผลิตขึ้น ตอง ตอบวิสัยทัศนพันธกิจ ตอบยุทธศาสตร ตอบเครื่องชี้วัด เผยแพร หรือ Empower
หรือ Advocate ไปสูกลุมเปาหมายที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงไปสู PA ในระดับบุคคล
กําหนดเปาประสงคเชิ งยุทธศาสตร (Purpose) เครื่องชี้วัด เข็ม มุง วิเ คราะหค วามทา ทายเชิ งกลยุท ธ
(Strategic Challenge)และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ เพื่อนําสูการกําหนดยุทธศาสตรแ ละกระบวนการ
ที่จะทําใหบรรลุเปาประสงค (Stragegy) และการบริหารจัดการเพื่อใหผลปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคที่
กําหนด (Performance Management)
จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยครอบคลุมทั้งแผนงาน/เงิน/คน เพื่อใหบรรลุเปาประสงคข อง
แตละ CLT และใหมีการบูรณาการระหวาง CLT เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
สรางรูปธรรมและสิ่งแวดลอมเอื้อเพื่อใหคานิยม (core value) ของ HA และ PMQA แปลงสูการปฏิบัติ
บูรณาการงานประจําและ PA ของศูนยใ หเขากับมาตรฐาน PMQA, ITA, HA และมาตรฐานโรงพยาบาล
ของกรมอนามัยไดแก HPH ,YFHS โรงพยาบาลดโลกรอน เปนตน
Cascade ในเรื่องการบริหารคุณภาพลงไปสูระดับบุคคล ในรูปของการทํา Performance Agreement
และตอเนื่องไปสูระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรตามแผน IDP
สื่อสารแผนในการพัฒนาระบบคุณภาพ ใหกับผูเกี่ยวของใหรับทราบ เขาใจ และถือปฏิบัติ
บริหารจัดการ กํากับติดตาม ใหเปนไปตามแผนพัฒนาระบบคุณภาพคูคุณธรรม

2. คณะกรรมการพัฒนากระบวนการสรางคุณคาดานการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ประกอบดวย
1.1 หัวหนาแผนกสูติ-นรีเวชกรรม
ประธาน CLT แมและเด็ก(หมุนเวียน)
1.2 หัวหนาแผนกกุมารเวชกรรม
ประธาน CLT แมและเด็ก(หมุนเวียน)
1.3 หัวหนาแผนกเวชศาสตรปองกัน
ประธาน CLT สงเสริมสุขภาพ
1.4 หัวหนากลุมงานทันตกรรม
กรรมการ
1.5 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
กรรมการ
1.6 หัวหนากลุมการพยาบาล
กรรมการ
1.7 หัวหนากลุมงานเวชศาสตรชันสูตร
กรรมการ
1.8 หัวหนาฝายการแพทยแผนไทย
กรรมการ
1.9 หัวหนางานของกลุมการพยาบาล (OPD/IPD/HL/Comm) กรรมการ
1.10 หัวหนางานพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมของ 5 กลุมวัย กรรมการ
1.11 ผูที่ประธานคณะกรรมการ CLT มอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1) ประเมินตนเองตามมาตรฐาน (Self Assessment หรือ SA) หาสวนตางจากมาตรฐาน และวางแผนและ
ออกแบบกระบวนการในการใหบริการผูมารับบริการ ใหสอดคลองตามมาตรฐาน HA โดยกระบวนการใน
การดูแลผูปวยครอบคลุมตั้งแต การเขาถึงบริการ (Entry), การประเมินหรือคัดกรอง (Assessment), การ
วางแผนการรักษา (Care plan), การสงมอบบริการตามแผนการรักษา (Delivery of care), การใหขอมูล
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ความรูและการเสริมพลังใหผูรับบริการมีความรอบรูดานสุข ภาพ (Information & Empowerment) ,การ
จําหนายผูปวยการสงตอและการดูแลอยางตอเนื่อง (Discharge plan & Continuity care)
2) รวมกับคณะกรรมการพัฒนากระบวนการสนัลสนุนตามมาตรฐาน HA ในการประเมินตนเองตามกระบวนการ
สนับสนุน ไดแก การบริหารความเสี่ยง, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, ธรรมาภิบาลจริย ธรรมวิชาชี พ
(professional governance), สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพและปลอดภัย,การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
, เวชระเบียน, ยาและเวชภัณฑ, เครื่องมืออุปกรณ, การเฝาระวัง และบริการในชุมชน
3) รวมกันวางกรอบการดําเนินการใหบรรลุเปาประสงคแ ละเครื่องชี้วัดทางคลินิกไปสูหนวยงานที่เกี่ย วของ
และพัฒนาใหทุกหนวยงานที่เกี่ย วของกําหนด Purpose ,Process และ Performance (3P) มีการวัด
วิเคราะห จัดการความรู เพื่อนําสูการปรับระบบหรือสรางนวัตกรรมจนทําให Performance ดีขึ้นทั้งระดับ
(Level) แนวโนม(Trend) และเชิงเปรียบเทียบ (Compare) และบูรณาการ (Integration)
4) จั ด ทํ า ระเบี ย บปฏิ บั ติ (Procedure), วิ ธี ป ฏิ บั ติ (Work Instruction, WI) หรื อ Clinical Practice
guideline (CPG) โดยตองผานกระบวนการทบทวนและสื่อสารใหเจาหนาที่ที่เกี่ย วของไดรับทราบ เขาใจ
กอนการประกาศใชแ ละกํากับติดตามใหเปนไปตาม Procedure, WI, CPG ที่กําหนดขึ้น รวมถึงการทํา
Clinical Tracer เพื่อประเมินประสิทธิผลการนํามาใชจริง และปรับปรุง Procedure, WI, CPG ภายหลัง
จากการทํา clinical Tracer อยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) ประชุมเพื่อทบทวนความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นของแตละ CLT เพื่อกําหนดวิธีการแกไข และแนวทางในการ
ปองกันเพื่อไมใหเกิดซ้ํา
6) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของแตละ CLT และควบคุมกํากับ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคของแตละ CLT
7) หาโอกาสพัฒนา โดยกําหนดประเด็นที่จะพัฒนาในระดับที่นํามาเปน Tracer Highlight ไมต่ํากวา 2 เรื่อง
ตอ ปต อกลุ ม วั ย โดยพัฒ นาอยา งเปน ระบบ จนเกิด นวั ตกรรม หรือ ใชก ระบวนการ Lean เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ กระบวนการ Lean ใชอักษรยอวา Down Time ประกอบดวย การลดของเสีย ที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตหรือบริการ (Defect), ลดการผลิตที่ไมไดใช หรือไมสอดคลองกับวิสัย ทัศน/พันธกิจ (Over Production) ลด
ระยะเวลารอคอย (Waiting time) จัดอัตรากําลังคนที่ม ากเกินไปหรือจัดคนที่ไมเหมาะสมกับงานทําใหไมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (No use of talent), ปรับสถานที่ที่งานมีความเกี่ยวของกันใหอยูใกลกันเพื่อลดระยะเวลาการ
เดินทาง (Transport), ผลิตสินคาหรือบริการเกินความตองการจนเกิดสินคาคงคลัง (Inventory) , ออกแบบการ
ทํางานที่มีการเคลือ่ นไหวโดยไมจําเปนทําใหเสียเวลา (Movement) ขั้นตอนในการทํางานที่ม ากเกินความจําเปน
(Excess Process)
2. คณะกรรมการพัฒนากระบวนการสนับสนุนตามมาตรฐาน HA ประกอบดวย
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย และคุณภาพ (management of Risk, safety and
Quality หรือ RSQ)
2.1.1 ผูที่ QMR มอบหมาย
ประธาน
2.1.2 หัวหนาแผนก/กลุมงาน/งาน (ตามตาราง)
กรรมการ
2.1.3 หัวหนากลุมการพยาบาล
กรรมการและเลขานุการ
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2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลดานวิชาชีพ
2.2.1 องคกรแพทย (Med)
2.2.1.1 แพทยที่อาวุโสสูงสุด
ประธาน
2.2.1.2 แพทยทุกทาน
กรรมการ
2.2.1.3 แพทยที่ประธานองคกรแพทยมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
2.2.2 คณะกรรมการบริหารการพยาบาล (Nurse)
2.2.2.1 หัวหนากลุมการพยาบาล
ประธาน
2.2.2.2 หัวหนางานทุกงานของกลุมการพยาบาล
กรรมการ
2.2.2.3 ผูที่ประธานมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
2.3 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
2.3.1 ผูที่ QMR มอบหมาย
ประธาน
2.3.2 หัวหนากลุมงาน/งาน ตามตาราง
กรรมการ
2.3.3 พยาบาล Cluster สิ่งแวดลอม
กรรมการและเลขานุการ
2.4 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
2.4.1 หัวหนากลุมอนามัยสิ่งแวดลอม
ประธาน (Env 1,2)
2.4.2 หัวหนากลุมการพยาบาล
ประธาน (Env 2 เครื่องมือ2.4.3 หัวหนางาน/กลุมงาน (ตามตาราง)
กรรมการ
2.4.4 หัวหนางานอาคารและสถานที่
กรรมการและเลขานุการ (Env 1)
2.4.5 หัวหนาหนวยจายกลาง
กรรมการและเลขานุการ (ENV 2)
2.4.6 พยาบาล Cluster สวล
กรรมการและเลขานุการ (ENV 3)
2.5 คณะกรรมการเวชระเบียน (Medical Record System หรือ MRS)
2.5.1 หัวหนากลุมงาน ICT และเวชสถิติ
ประธาน
2.5.2 หัวหนางานกลุมงาน/แผนก/งาน (ตามตาราง)
กรรมการ
2.5.3 หัวหนางานเวชสถิติ
กรรมการและเลขานุการ
2.6 คณะกรรมการขอมูลขาวสาร (Information management system ,IMS)
2.6.1 หัวหนากลุมงาน ICT และเวชสถิติ
ประธาน
2.6.2 หัวหนางานกลุมงาน/แผนก/งาน (ตามตาราง)
กรรมการ
2.6.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ
2.6.4 ผูที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการและเลานุการ
2.7 คณะกรรมการจัดการดานยาและเวชภัณฑ (Medicine Management System,MMS)
2.7.1 รองผูอํานวยการศูนยดานบริการ
ประธาน
2.7.2 หัวหนากลุมงาน/แผนก/งาน (ตามตาราง)
กรรมการ
2.7.3 ผูที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
2.8 คณะกรรมการทดสอบเพื่อประกอบการวินิจฉัยและบริการที่เกี่ยวของ (Diagnostic Investigation,DIN)
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2.8.1 หัวหนาแผนก (สูติ-กุมาร-เวชศาสตรปองกัน)
ประธาน (หมุนเวียน)
2.8.2 หัวหนากลุมงาน/แผน/งาน (ตามตาราง)
กรรมการ
2.8.3 ผูที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
2.9 คณะกรรมการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ (Disease and Hazard Surveillance ,DHS)
2.9.1 รอง ผอ.ศูนยฯดานวิชาการ
ประธาน
2.9.2 หัวหนางานเฝาระวังและพัฒนาขอเสนอแนะ
กรรมการ
(5 กลุมวัย และ สวล และขับเคลื่อนยุทธศาสตร)
2.9.3 ผูที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการและเลขนุการ
(คณะกรรมชุดนี้ เฝาระวังระดับเขต แลวคืนขอมูลให รพ./cluster เพื่อกําหนดประเด็นพัฒนา
รูปแบบและนวัตกรรม และใหคณะกรรมการสนับสนุนเครือขายและชุมขนในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรลงไปสูพื้นที่ใ นเขต)
2.10 คณะกรรมการบริการสนับสนุนภาคีเครือขายและชุมชน (Community Service ,Com)
2.10.1 รอง ผอ.ศูนยฯดานวิชาการ
ประธาน
2.10.2 หัวหนางานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาตร
กรรมการ
(5 กลุมวัย สวล และขับเคลื่อนยุทธศาสตร)
2.10.3 ผูที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการและเลขนุการ
(คณะกรรมชุดนี้ รับขอมูลความรูจากคณะกรรมการเฝาระวัง และ Intervent / Innovation ที่ไดจากการ
พัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเครือขาย )
3. องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวยกลุมงาน/งาน ตางๆ ดังตาราง ( // ประธาน,// ประธาน
หมุนเวียน , / กรรมการ)
RSQ Med Nurse
รอง ผอ.ศูนยฯดานบริการ
หัวหนาแผนกสูติ-นรีเวชกรรม
/
หัวหนาแผนกกุมารเวชกรรม
/
หัวหนาแผนกเวชศาสตรปองกัน /
หัวหนากลุมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอม
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
/
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
/
หัวหนากลุมการพยาบาล
เลขา
ผูที่ QMR มอบหมาย
//
พยาบาล Cluster สวล
/
ICN

IC

/
/
/

//
/

/
/
/

ENV MRS/ MMS
IM
//
/
/
/
/
/
/
// (1)
/
/
//(2)

เลขา เลขา(3)
/
/

/
/
/

/
/
/

DIN DHS Com
//R
//R
//R

/

//
/

//
/
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RSQ Med Nurse
หัวหนากลุมงานเวชศาสตร
ชันสูตร
หัวหนากลุมอํานวยการ
หัวหนากลุม ICT & เวชสถิติ
หัวหนางาน OPD (หองตรวจ
ตางๆที่ OPD)
หัวหนางาน IPD (และหอง
OR,LR)
หัวหนาหนวยจายกลาง :
Central Supply
หัวหนาฝายการแพทยแผนไทย
หัวหนากลุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรฯ
หัวหนางานพัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรม Cluster 5 กลุมวัย

/

IC
/

/

ENV MRS/ MMS DIN DHS Com
IM
/
/
/
//
/

/

/

/

/

//
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดังกลาว ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงค ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายชลทิศ อุไรฤกษกุล)
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5

