
 

 
ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

    ที่   ๔  / ๒๕๕๗ 
เรื่อง เป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการด าเนินกิจกรรม ๕ ส 

 
 การบริหารโรงพยาบาลในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันมากย่ิงขึ้นในด้านบริการ การบริการถูกน ามาพัฒนาองค์กรเกี่ยวกับการ
บริหารงานเพื่อให้การบริการมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงย่ิง ๆ ขึ้นไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่จะยังคงพัฒนา
ควบคู่กันไปให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของผู้มารับบริการ  
 โรงพยาบาลจึงมีกิจกรรม ๕ ส ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการปรับปรุงคุณภาพของงาน คุณภาพก่อให้เกิดการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ตลอดจน  
มีขวัญ ก าลังใจ ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ทางโรงพยาบาลจึงก าหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบาย ๕ ส ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทราบดังน้ี  
 
เป้าหมายของ ๕ ส  

๑. ให้ทุกฝา่ยของโรงพยาบาลมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มสีภาพแวดลอ้มที่ด ี 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ทกุคน ทุกฝ่ายของโรงพยาบาล มีระเบียบวินัย ประพฤต ิปฏิบัติในจรรยาบรรณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในด้าน

การปรับปรุงและพัฒนาและสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อยา่งมีความสขุและมีความปลอดภัย  
วัตถุประสงคข์อง ๕ ส  

๑. เพื่อความเป็นหน่ึงในด้านบริการ โดยน ากิจกรรม ๕ ส เข้ามาพฒันา  
๒. เพื่อให้เจ้าหน้าทีทุ่กคน ได้แสดงความสามารถทีไ่ด้น ากิจกรรม ๕ ส เขา้มาปรับปรุงหน่วยงานของตนเอง อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  
๓. เพื่อความเป็นเลิศของโรงพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที ่ที่มีน้ าหน่ึงใจเดียวกัน มีความจงรักภักดีซ่ือสัตย์ตอ่โรงพยาบาล ปฏิบัติงาน  

อย่างมีความสขุและปลอดภัย  
๔. เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจแกเ่จ้าหน้าที ่ที่ท า ๕ ส ประสบผลส าเร็จ สร้างความพึงพอใจ ประทับใจและซ้ึงใจแก่ผู้มารับ

บริการ ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมหรือพบเห็น 
นโยบายของ ๕ ส  

๑. การท ากิจกรรม ๕ ส เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุสุมาลย์ทกุคนทุกระดับ ที่จะต้องท าให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติและถอืวา่เป็น "งานประจ า"  

๒. การท ากิจกรรม ๕ ส เจ้าหน้าทีทุ่กคน จะต้องท าอย่างต่อเน่ืองและจริงจังเป็นนิสัย เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลของเรา  

๓. การท ากิจกรรม ๕ ส เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไวโ้รงพยาบาลถอืว่าเจ้าหน้าที่ทกุคนทกุ
ระดับให้ความร่วมมือ เป็นผู้ได้รับเกยีรติควรแก่การยกย่องชมเชย สรรเสริญ  

  ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุสุมาลย์ทุกท่าน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ให้ประสบผลส าเร็จ  
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  ผ่านสายงานบังคับบัญชาปกติ คณะกรรมการ ๕ ส คณะอนุกรรมการ ๕ ส และ                 
คณะประสานงาน ๕ ส โดยยึดแนวทางหรือนโยบายที่โรงพยาบาลได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่ว
กัน  
   
  ประกาศ ณ วันที่   ๑๒    มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
       



      

         (นายโกศล  วราอัศวปติ) 

              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุสมุาลย ์

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

เรื่อง  นโยบายด้านสุขภาพ  ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านโครงสร้าง  สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
ก าหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
 

นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการสร้างสุขภาพแก่ผู้รับบริการและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายในโรงพยาบาล ได้แก่ จัดให้มีห้องและอุปกรณ์ การออกก าลังกาย จัดต้ังชมรมแอโรบิค   

ปรับปรุงสนามเทนนิส และ สนามบาสเกตบอลให้อยู่ในสภาพท่ีดี ส าหรับบุคลากร และผู้รับบริการท่ัวไป  
๒. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทุกคน ปีละ 1 ครั้งและตรวจสุขภาพประจ าปีตามความเสี่ยง/ความเหมาะสม เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้เกิด     ความใส่ใจในสุขภาพตนเอง และเป็นการคัดกรองภาวะสุขภาพ  จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในบุคลากรที่มีผลการ
ตรวจสุขภาพ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  

๓. จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างสุขภาพ เช่น การงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล การออกก าลังกาย  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ฯลฯ  
๔. ด้านสุขภาพจิต สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม  กิจกรรมนันทนาการในโอกาสส าคัญต่างๆ  
๕. เป็นแหล่งให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ เช่น การจัดบอร์ด เสียงตามสาย แผ่นพับ เว็บไซต์โรงพยาบาล 
๖. สนับสนุนบุคลากรให้มีความตระหนัก และสอดแทรกการส่งเสริมสุขภาพเข้าในทุกกิจกรรมการให้บริการ 
นโยบายด้านความปลอดภัย 
๑. การป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการท างาน  

๑.๑ จัดให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความปลอดภัย แสงสว่าง เสียง ความร้อน ป้ายเตือน ฯลฯ เหมาะสมตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและ
มีการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปี 

๑.๒ ให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน ท่ีมีความเหมาะสมตามมาตรฐานการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (IC) ใน 
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และเหมาะสมตามมาตรฐานงานอาชีวอนามัยในกลุ่มบุคลากรท่ัวไป 

๑.๓ มีการจัดอบรมด้านการป้องกันความปลอดภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  ได้แก่  การอบรมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
อบรมการบริหารความเสี่ยง  อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากร และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญในพื้นท่ี ฯลฯ 

๒. ความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
 ๒.๑ สนับสนุนให้การจัดบริการทุกประเภทในโรงพยาบาล ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหลัก  
     ๒.๒ จัดให้ทุกหน่วยงานมีการส ารวจและแก้ไขความเสี่ยงในทุกด้าน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ 

       อุบัติการณ์เกิดซ้ า  
     ๒.๓ มีการจัดเตรียมและซ้อมแผนป้องกันความปลอดภัยเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ แผนอัคคีภัย แผนซ้อมอุบัติเหตุ 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
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๑. จัดสภาวะแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และมีสถานท่ีส าหรับ พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้เป็น
สถานท่ีท างานน่าอยู่ 

๒. สนับสนุนให้มีการลดมลภาวะในโรงพยาบาล โดยการใช้สารชีวภาพ เป็นส่วนประกอบในการบ าบัดน้ าเสีย การท าความสะอาดและย่อย
สลายต่างๆ   

๓. สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรและผู้มารับบริการ ในการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม โดยการไม่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล และ
มีระบบจัดการแยกขยะอย่างเหมาะสม 

                         ประกาศ  ณ  วันท่ี  1 ตุลาคม 2553                                          

          

                             (นายโกศล   วราอัศวปติ) 

                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


