
นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม
“เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข



“คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่ท าใหป้ัจเจก
บุคคลมุ่งไปสู่ความส าเร็จของชีวิต อันเป็น
จุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของตน ทั้งที่เป็นจุดมุ่งหมายตาม
ธรรมชาติ”

(Aristotle 384-322 ac.)



บริบทของปรัชญากรีก
นิยามว่า “คุณธรรม เป็นสิ่งที่ส าคัญสุงสดุ”
คุณธรรม ย่อมด าเนินไปเพื่อบรรลุหน้าที่อันเหมาะสม
ของแต่ละสิ่ง
ความดีหรือคุณธรรมของสิ่งต่างๆ จะแตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละสิ่งนั้น 
เพราะแต่ละสิ่งย่อมมีจุดมุ่งหมายในตนเองทั้งสิ้น



คุณธรรม หมายถึง ลักษณะที่ท าให้ปัจเจกบรรลุถึง
หน้าที่ของตนในสังคม

นักปรัชญา Homer



คุณธรรม คือ หลักความจริง หลักการปฏิบัติ ประกอบด้วย
จริยธรรม มี 2 ความหมาย คือ 1.1)ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุข

แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทาง
วัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2)การรู้จัก
ไตร่ตรองว่าอะไรควร ไม่ควรท า

- จรรยา หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติซึ่งสังคมแต่ละสังคม
ก าหนดขึ้น สอดคล้องกับวัฒนธรรม ในแต่ละวิชาชีพก็อาจก าหนด
บุคลิกภาพ กิริยา วาจาที่บุคคลในวิชาชีพพึงประพฤติปฏิบัติ

- จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ
การงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง
และฐานะของสมาชิก ท าให้ได้รับความเชื่อถือจากสังคม



- ศีลธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่ดีส าหรับบุคคลพึงปฏิบัติ

- คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ

-มโนธรรม หมายถึง ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ความรู้สึกว่าอะไรควรท าไม่ 
ควร ท า

- มารยาท มรรยาท กิริยา วาจา ที่สังคมก าหนดและยอมรับว่าเรียบร้อย



จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งเกิดขั้นจากธรรมชาติ
ของมนุษย์เอง ความเป็นผู้ปรีชาญาณ (ปัญญา และ เหตุผล รวมกัน) ท าให้
มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความดี ถูก ผิด ควร ไม่ควร



จริยธรรมมีลักษณะ ประการ คือ
1. การตัดสินทางจริยธรรม บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพื่อตัดสินการ

กระท าของผู้อื่น

2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ในตัวบุคคลก่อนที่จะปฏิบัติการต่างๆ ลงไป

3. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการ
กระท าสิ่งต่างๆ

4. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรม ได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของ
สังคมจนเกิดเป็นทัศนะในการด ารงชีวิตของตน และของสังคมที่อยู่อาศัย



จะเห็นได้ว่า

คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความถูกต้อง ในการแสดงออกทั้งกาย 
วาจา ใจ ของแต่ละบุคคล ซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักประจ าใจในการประพฤติ
ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย ซึ่งอาจส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดี
งามทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความ
เจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อการพัฒนาประเทศชาติ 



ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทย
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของนักศึกษาไทยที่สร้างขึ้น  มีความ
ว่า ลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมที่
ปรารถนา เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดี และ คนเก่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ

1. ส่วนของดอกผล เปรียบเสมือนเป็นลักษณะพฤติกรรมคนดีและเก่ง
2. ส่วนของล าตันที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของพฤติกรรมที่ดี มี 5 ประการ

2.1 มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดี และคุณธรรม
2.2 มีเหตุผลเชิงจริยธรรม



2.3 ลักษณะมุ่งอนาคต คาดการณ์ไกล

2.4 เชื่ออ านาจในตน

2.5 มีแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์

3. ส่วนของรากต้นไม้ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เป็นพื้นฐานที่จะ
ชอบไชหาอาหารเลี้ยงล าต้นให้สมบูรณ์ มี 3 ประการ คือ 1.) สติปัญญา            
2.) ประสบการณ์ทางสังคม 3.) สุขภาพจิตดี



ลักษณะของคน (ยุคใหม)่ ที่พึงประสงค์

คุณสมบัติอันเป็นความพร้อมที่จะพัฒนา จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและหลักจริยธรรม
2. ความใฝ่ธรรม
3. ความรู้จักตนเองของบุคคลนั้น



วิถีทางพัฒนาจริยธรรม
1.การศึกษาเรียนรู้

1.1 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
1.2 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
1.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและจากประสบการณ์ในสถานที่

ปฏิบัติงาน
2.การวิเคราะห์ตนเอง บุคคลผู้มีความพร้อมจะพัฒนามีความตั้งใจและเห็น
ความส าคัญของการวิเคราะห์ตนเอง เพื่อท าให้รู้จักตนเอง ช่วยให้รู้จุดดี จุด
ด้อยของตนเอง รู้ว่าควรคงลักษณะใดไว้



วิถีทางพัฒนาจริยธรรม

การวิเคราะห์ตนเอง กระท าได้ด้วยหลักการต่อไปนี้
2.1 การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากค าพูดและอากัปกิริยาจาก

บุคคลรอบข้าง
2.2 การท าสมาธิ
2.3 การฝึกเป็นผู้ให้



วิถีทางพัฒนาจริยธรรม

3. การฝึกตน เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด

3.1 การฝึกวินัยขั้นพื้นฐาน
3.2 วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับความคิด
3.3 ค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
3.4 การเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ



การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ปลูกฝัง ตั้งแต่เด็ก

ปลุก คุณธรรมจริยธรรม

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 12 ประการ
1. สัจจะ พูดความจริง (Truth)
2. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
3. การระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty)
4. ความอดกลั้น



การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร

5. ความเป็นธรรม
6. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
7. ความเมตตาธรรม
8. ความกตัญญูกตเวที
9. ความสุภาพ
10. การเคารพต่อผู้ใหญ่
11. รักษาค าพูด
12. จิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม



หลักศาสนาอิสลาม

คุณธรรมที่ต้องประพฤติปฏิบัติ 10 ประการ

1. หน้าที่บุคคลต่อพระเจ้า
2. หน้าที่ครู ต้องสอน ต้องเผยแพร่
3. หน้าที่ผู้ไม่รู้ต้องศึกษา
4. หน้าที่ลูก กตัญญูต่อพ่อแม่
5. หน้าที่พ่อแม่ เลี้ยงดูลูก
6. หน้าที่เพ่ือน
7. หน้าที่สามี



หลักศาสนาอิสลาม

คุณธรรมที่ต้องประพฤติปฏิบัติ 10 ประการ

8. หน้าที่ภริยา
9. หน้าที่ผู้น า
10. หน้าที่ประชาชน



หลักศาสนาอิสลาม

คุณลักษณะที่ต้องละเว้น 3 ประการ

1. คุณลักษณะร่างกายจิตใจ โกรธ อิจฉา ริษยา โลภ ตระหนี่ ยะโส 

2. การประพฤติ ฟุ่มเฟือย พูดมาก เอาเปรียบ ดูถูก รังแก ฉ้อโกง ลักขโมย 
ล่วงประเวณี การพนัน ดื่มเหล้า

3. ความประพฤติที่มีผลต่อศรัทธา เช่น นับถือสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์



Tony Blair นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ
สนใจในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ได้ประชุมหารือกับ

รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่

การปฏิบัตินั้นได้รับการยกย่องจาก Steve Kelman อาจารย์
มหาวิทยาลัย Harvard ว่า “สหราชอาณาจักร คือ ประเทศที่มีพลังความคิด
ของการปรับปรุงการปฏิบัติงานภาครัฐ”



การปลูกฝังคุณธรรมในสังคมอังกฤษ

คติธรรม 7 ประการ ตั้งแต่วัยเยาว์
1. สัจจะ พูดความจริง (Truth)
2. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
3. ความระลึกในหน้าที่ (Sense of duty)
4. ความอดกลั้น (Patience)
5. ความเป็นธรรม (Fair play)
6. ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for others)
7. เมตตาธรรม (Kindness)



หลักธรรมในทางพุทธศาสนา
ฆราวาสธรรม มีข้อปฏิบัติ 4 ประการ คือ
1. สัจจะ : ความซื่อสัตย์ต่อกัน
2. ทมะ : การรู้จักข่มใจ
3. ขันติ : ความอดทนทั้งกายและใจ
4. จาคะ : ความรู้จักเสียสละและบริจาคให้แก่บุคคลที่ควรให้



มรรค 8 แห่งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ผู้ปกครองทุกๆ ระดับต้องตั้งอยู่ในความถูกต้อง
- ครอบครัวอบอุ่น
- ชุมชนเข้มแข็ง
- การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่
- การมีสปิริตแห่งการเป็นอาสาสมัครเต็มแผ่นดิน
- ส่งเสริมพัฒนาจิตให้เป็นวิถีชีวิต
- การศึกษาที่เข้าถึงความดี
- การสื่อสารความดี



ธรรมาภิบาล
พระปฐมบรมราชโองการ

ในพิธีบรมราชาภิเษก          
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ    
ในพระบรมมหาราชวัง     

(วันที่ 5 พฤษภาคม 2493)

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”



ความซื่อตรง (อาชชวะ)

ธรรมของผู้ปกครอง

ทศพิธราชธรรม

ทาน
ศีล

บริจาค (ปริจาคะ)

ความอ่อนโยน (มัททวะ)
ความเพียร (ตบะ)

ความไม่โกรธ (อักโกธะ)
การไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา)
ความอดทน (ขันติ)

ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนะ



หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มุ่งประโยชน์
คนส่วนใหญ่

เป็นหลัก

ศึกษาข้อมูล
อย่างเป็น

ระบบ

ไม่ติดต ารา

เรียบง่าย
ประหยัด

พัฒนาแบบ
บูรณาการ
ครบวงจร

เริ่มจาก
จุดเล็ก

สอดคล้องสภาพ
ธรรมชาติภูมิ

สังคม



หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เน้นการพัฒนาคน
- ระเบิดจากข้างใน
- ปลุกจิตส านึก
- พึ่งตนเองได้
- ความพอเพียง
- ขาดทุนคือก าไร
- ท างานอย่างมีความสุข
- คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน
- บริการรวมที่จุดเดียว
- ปลูกป่าในใจคน
- การให้
- รู้ รัก สามัคคี

* ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
* แก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก
* ค านึงภูมิสังคม
* พัฒนาอย่างองค์รวม ครบวงจร 
/ บูรณาการ
* ไม่ติดต ารา ท าให้ง่าย มีล าดับ
ขั้นตอน
* มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็น
หลัก
* ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์
* ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
* การมีส่วนร่วม
* ซื่อสัตย์สุขริต จริงใจต่อกัน



- ทรงปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด
- ทรงเป็นต้นแบบต่อพระโอรส 
- แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในหลวงทรงแนะน าและปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างต่อพสกนิกร
- ชี้ให้เห็นว่า สังคมที่มีความสุข ไม่ใช่จะต้องเป็นสังคมที่มีเงินมากๆ
- ความสุขของสังคมเกิดจากความมีเสถียรภาพ มั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่

ธรรมาภิบาลของพระองค์ถูกหลอมรวมเป็นพระจริยวัตร  
และพระราชกรณียกิจนานัปการ



พระราชด ารัสพระราชทานในพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมษายน 2525

“..คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ
- การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤตปิฏิบตัิแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม
- การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความ
ดีนั้น
- การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติล่วงความสัตย์
สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
- การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง..”



พระราชด ารัสพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513

“..ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงาน
หรือผลของการกระท าของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันท า
ประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสมารถ และเกื้อกูลกันและกัน 
ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และท างานให้แก่ประเทศชาติได้โดยล าพังตนเอง..”



พระราชด ารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2543

“. .บ้านเมืองของเราก าลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนา ที่มี
ประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกนัได้ก็คือ การที่ท าความคิดให้ถูกและแน่วแน่ 
ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึง
ประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง..”



พระราชด ารัสพระราชทานในโอกาสเสด็จฯ ทรงเยี่ยม                               
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 13 มีนาคม 2514

“..ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตาม
อย่างในสิ่งที่เราเห็น ว่าไม่น่าที่จะเจริญ ไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษา
แนวทางความคิดที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่า
ตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย..”



พระราชด ารัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔) 

“..การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จ าเป็นต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่
เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็น
ปกติสุขของส่วนรวมด้วย..”



พระราชด ารัสพระราชทานเนื่องในโอกาสวันขา้ราชการพลเรอืน
๑ เมษายน ๒๕๓๓)

“..ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ท าหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบ าเหน็จ
รางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้ง
รางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะท าให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็น
เป็นสุขและมั่นคง..”



พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลทีเ่ขา้เฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย
๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

“..คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็
เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เย็นเป็น
สุข..”



พระราชด ารัสพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

“..คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะ
สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความ
มุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทางานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้
ส าเร็จ..”



พระราชด ารัสพระราชทานแก่ครูและนักเรียน
โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ 

“..การด ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมี
ความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความ
อดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิต
เจริญรุ่งเรืองแน่ๆ..”



ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ 

“..การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคน
โดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้า
ทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็น
พระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้..”



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ
ในด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยและของโลก ดังจะเห็นได้จาก
พระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ทรงประกาศปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และทรงมีพระบรมราโชวาท 
และพระราชด ารัสเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จานวนมาก เพื่อให้พสก
นิกรของพระองค์นาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกว่าหกสิบปี



ข้าราชการทุกคนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้อมน าพระบรมราโชวาท และ
พระราชด ารัสที่ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ มาปฏิบัติ และด าเนิน
รอยตามเบื้องพระยุคลบาทในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง       
ให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างเต็มภาคภูมิ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทาน
คุณธรรมส าหรับผู้บริหารประเทศไว้ 4 ประการ

- รักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะปฏิบัติแต่สิง่ทีเ่ปน็ประโยชน์
และเปน็ธรรม
- การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองไม่ให้ประพฤติลว่งความสจุริต ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตปุระการใด
- การอดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด
-การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชนส์่วนน้อยของ
ตนเองเพือ่ประโยชน์ส่วนใหญข่องบา้นเมือง



พระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก
พระราชทานแนวคิดส าหรับผู้น าในยุคปัจจุบัน

- ในยามวิกฤตต้ิองคดิพึง่ตนเองก่อน เทวดาจะช่วยเฉพาะผู้ ท่ีช่วยตนเองก่อน
- การท่ีจะประสบความส าเร็จได้ ต้องมีความเพียรอนับริสทุธ์ิ
- เศรษฐกิจท่ีมัน่คง มาจากการอนรัุกษ์และเพิ่มพนูทรัพยากรเท่านัน้
- ประเทศจะพัฒนาได้ ต้องปฏิรูปการเรียนรู้ของมนุษย์ให้หลุดพ้นจาก 
อวิชชา



พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“เราได้ลงไปดพูืน้ท่ีหรือยงั ลงไปเดนิหรือยงั เพราะจะท าให้แยกแยะปัญหาได้ 
จะไกลปืนเท่ียงหรือเปลา่ เราได้มองแววตาเขา พดูคยุกบัเขาหรือเปลา่”

พระราชด ารัส 29 ตลุาคม 2522

เข้าใจ   เข้าถงึ   พฒันา



สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม                 
พระบรมราชชนก



หลกัธรรมาภบิาล

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public 

Management)

คุณธรรม จริยธรรม 
(Morality Ethics)

ความเป็น
ประชาธิปไตย 

(Democratization)

หลกัคุณธรรม จริยธรรม

- ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
- การตอบสนอง (Responsiveness)

- ความรับผิดชอบ (Responsibility)
- ความซื่อตรง (Integrity)

- ประสิทธิผล (Effectivenss)
- ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
(Efficiency, Value for 
money)

- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Public participation)
- ความโปร่งใส(Transparency)
- ความเสมอภาค (Equity)
- นิติธรรม (Rule of law)
- การแสวงหาฉันทามติ 
(Consensus orientation)



Good Governance
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่               

New Public Management (NPM)
กระแสความเป็นประชาธิปไตย     

Democratization

- เศรษฐศาสตร์นโีอคลาสสิค
- Public Choice Theory
- New Institutionalism

- Agency Theory
- Transaction-Cost Economics

- การจัดการสมัยใหม่
- Managerialism
(Business-like approach)

- ประชาธิปไตยสมัยใหม่
- participatory State
- Discursive/Deliberative Democracy

- ชุมชนนิยม
- Communitarianism

- ประชาธิปไตยทางตรง
- Direct Democracy

-กฎหมายมหาชน



หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

- ประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ความคุ้มค่า (Value for money)

- ประสิทธิผล (Effectiveness)
- วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)

- ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
- การตอบสนอง (Responsiveness)

- คุณภาพ (Quality)

- การมีส่วนร่วม (participation)
- การกระจายอ านาจ (Decentralization)

- ความโปร่งใส (Transparency)
- ความเสมอภาค / ความเที่ยงธรรม (Equity)
- นิติธรรม (Rule of law)
- การมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented)*

Good
Governance

New Public
Management

Democratization



แก้วกัลยาสิกขาลัย
สถาบันพระบรมราชชนก 

โรงพยาบาลคุณธรรม



อยากจะฝากค านี้ไว้ “โรงพยาบาลคุณธรรม” Moral hospital ทุก
สถานพยาบาลตอ้งมียุทธศาสตร ์การสร้างความเข้มแขง็ (ภูมิคุ้มกัน) 
ด้านคุณธรรรม เป็น Moral immunity หรือ Moral strength เรามี 
Financial strength มี Academic strength แล้ว อยากเพิ่มอีกสัก
อันหนึ่ง เป็นความเข้มแข็งทางดา้นคณุธรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

14 มีนาคม 2556



แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
❖ พระร าชด า ริ ใ นพระบาทสม เด็ จพระ เ จ้ า อยู่ หั วภู มิ พลอดุ ล ย เ ดช 
“ท าอย่างไรให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

❖ สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ในขณะเดียวกันกลับ
เกิดปัญหา วิกฤตคุณธรรมขึ้น เช่น เรื่องธรรมนิยม กลายเป็นระบบธนนิยม คือ ให้
ความส าคัญแก่ผู้ที่มีอ านาจและความร่ ารวยแทน หรือกลายเป็นสังคมวัตถุนิยม 
บริโภคนิยม เป็นต้น ประชาชนทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไข

❖ แ นวคิ ด โ ร ง เ รี ย นคุณ ธ ร รม  ต้ อ ง ก า ร ดึ ง ส ภาพสั ง ค ม ไทย ใ นอดี ต 
ซึ่งเต็มไปด้วยสังคมแห่งน้ าใจกลับคืนมา โดยเริ่มปลูกฝังจากเยาวชนของประเทศ



โรงพยาบาลคุณธรรม
แนวคิด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย : โรงพยาบาลคุณธรรม มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่
โรงพยาบาล

เป้าหมาย : 

(1)ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี – มีความสุข

(2)ผู้รับบริการได้รับน้ าใจอันงดงามจากผู้ให้บริการ

(3)ประหยัดและคุณภาพดีขึ้น

คุณภาพ คู่ คุณธรรม



โรงพยาบาลคุณธรรม

การแปลง...นามธรรม => รูปธรรม : 6 ขั้นตอน

1. ทุกภาคส่วนในองค์กรเห็นด้วยกันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
2. ระดมความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม ท าบัญชี 2 ชุด คือ "ปัญหาที่อยากแก้ไข" กับ "ความดี
ท่ีอยากจะท า"
3. รวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วน ให้ได้คุณธรรมร่วม "อัตลักษณ์องค์กร"
4. แปลงคุณธรรมให้เป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้ในทุกหน่วยงาน
5. ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
6. การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการทุก 6 เดือน และทบทวนทุกปี



โรงพยาบาลคุณธรรม

» อัตลักษณ์ : การหา และ การแปลงเป็นรูปธรรม

» ห้าม Top down ต้องเป็น Bottom up การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

» พฤติกรรมบ่งชี้ / โครงงานคุณธรรม

» หมุนวงล้อ PDCA 

» สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี : ตนเอง / องค์กร

» เวที ลปรร. : Show / Share/ ชื่นชม



คุณภาพคู่คุณธรรม

อัตลักษณ์องค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว



หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์  ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
บนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย 
ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ                    
ด้ วยความมีน้ า ใจ  เคารพในศั กดิ์ ศ รี คุณค่ าของ
ผู้รับบริการ และบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน



• ความเห็นชอบร่วมกัน ความมุ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
• การสร้างแกนน าที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
• การก าหนดคุณธรรมร่วม ก าหนดอัตลักษณ์ที่มาจากการระดมสมองของ
คนในองค์กร
• การน าเอาอัตลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติ ยึดถือเป็นค่านิยมและเมื่อนานไปจะ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร



• มีแผนงาน โครงการประจ าปี ก าหนดตัวชี้วัดที่ประเมินได้ และมีการ
ติดตามประเมินผล
• การยกย่องคนดี หน่วยงานที่ดีให้คนในองค์กร และสังคมได้รับรู้
• มีการประกาศเจตนารมณ์ ในการเป็นหน่วยงานคุณธรรมอย่างแน่ว
แน่ให้สาธารณชนได้รับรู้
• มีการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานคุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขยายออกไปเรื่อยๆ



ตัวอย่างคุณธรรม

3 ประการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ

องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล
กลุ่มสนับสนุนบริการ

พยาบาล

1. ความซื่อสัตย์

จะใช้ยาทุกชนิดด้วยความ

โปร่งใสสมเหตุสมผลตาม

หลักวิชาการ

จะยึดมั่นในภาระหน้าท่ี

อย่างเคร่งครัดท้ังต่อหน้า                        

และลับหลัง
จะล้างมือครบขั้นตอน

2. ความ
รับผิดชอบ

จะอุทิศเวลาให้กับผู้ป่วยและ

งานในหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี 

จะไม่เลือกปฏิบัติ ช่วย

บ าบัดตลอด 24 ชั่วโมง

จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันถูก

วิธี

3. ความมีน้ าใจ

จะมีจิตอาสางานส่วนรวม จะเต็มใจให้บริการ

ประชาชน ไม่ท าตนเป็น

นายเขา

จะยินดีช่วยเหลือทุกเมื่อ 

โดยไม่ต้องร้องขอ



ตัวอย่างคุณธรรม

3 ประการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ

เภสัชกรรม
เทคนิคการแพทย์

โภชนศาสตร์

1. ความซื่อสัตย์

จะบริหารจัดการยาอย่าง

โปร่งใส 

ไม่โอนเอนตามการส่งเสริมการ

ขายใดๆ ของบริษัทยา

จะไม่โกงเงิน ไม่โกงของ 

ไม่โกงเวลา ของทาง

ราชการ

จะไม่น าวัตถุดิบในการปรุง

อาหารของผู้ป่วยไปใช้เป็น

ของส่วนตัว

2. ความรับผิดชอบ

จะใส่ใจหน้าที่ มอบยาดี 

มีคุณภาพทุกครั้งแก่ผู้ป่วย

จะรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์ตรงเวลาที่

ก าหนด

จะดูแลผู้ป่วยด้วยอาหารที่

อร่อย สะอาด ถูกหลัก

โภชนาการ

3. ความมีน้ าใจ

จะเอื้อเฟื้อ คิดเกื้อกูลเพื่อน

ร่วมงานอาสาช่วยเหลืองาน

ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ

จะบริการผู้ป่วยอย่างเท่า

เทียมและเต็มใจ เอื้อเฟื้อ

ต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ

จะให้ความร่วมมือกับทุก

หน่วยงานด้วยความเต็มใจ



เป้าหมาย
มาตรการด าเนินงานใน

พื้นท่ี

การตรวจ ติดตาม
(จะไปตรวจอะไร อย่างไร ท่ีจะส่ง
สัญญาณได้ว่าน านโยบายหรือ

มาตรการไปปฏิบัติ อาจจะส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หน่วยบริการใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(รพ.ศูนย์ 
รพ.ท่ัวไป  
รพ.ชุมชน)

หน่วยงานด าเนินงาน 
“โรงพยาบาลคุณธรรม”
๑.ประชุมชี้แจงนโยบาย 
พร้อมก าหนดจุดร่วมที่
บุคลากรตกลงเป็นข้อ
ปฏิบัติในการน าไปพัฒนา 
“โรงพยาบาลคุณธรรม”
๒. แต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการ
และจัดท าแผนพัฒนา
“ โรงพยาบาลคุณธรรม”

๑. ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล
๒. การท างานของกรรมการและแกน
น าเจ้าหน้าที่

๑. รพ.คุณธรรม ระดับ ๕
(ระดับ ๑  
ก าหนดคุณธรรมร่วม
ระดับ ๒ 
มีแผนด าเนินการ
ระดับ ๓  
ด าเนินการตามแผน



เป้าหมาย
มาตรการด าเนินงานใน

พ้ืนที่

การตรวจ ติดตาม
(จะไปตรวจอะไร อย่างไร ที่จะส่ง
สัญญาณได้ว่าน านโยบายหรือ

มาตรการไปปฏิบัติ อาจจะส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หน่วยบริการ
ในสังกัด
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(รพ.ศูนย์ 
รพ.ทั่วไป  
รพ.ชุมชน)

๓. ด าเนินการตามแผนฯ
๔. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผน 
๕. วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการ และมีการ
พัฒนาต่อยอด

๓. กิจกรรมที่สนับสนนุให้เกิด 
“โรงพยาบาลคุณธรรม”

๔. การพัฒนาต่อยอด

ระดับ ๔
มีผลลัพธ์การด าเนนิการ
ระดับ ๕ 
วิเคราะห์ผล
การด าเนินการและ
พัฒนาต่อยอด)
๒. ความครอบคลุม 
รพ.คุณธรรม  ในจังหวดั



ระดับ การด าเนินการแต่ละขั้นตอนในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
๑ หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบาย และหาจุดร่วมที่บุคลากร

ทุกคนตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา
“โรงพยาบาลคุณธรรม”

๒ ๑. ด าเนินการระดับ ๑ และ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
๓. จัดท าแผนเสริมสร้างการบริหารและพัฒนา 

“โรงพยาบาลคุณธรรม”



ระดับ การด าเนินการแต่ละขั้นตอนในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
๓ ๑. ด าเนินการระดับ ๒ และ

๒. หน่วยงานด าเนินการตามแผนเสริมสร้างและพัฒนาการเป็น 
“โรงพยาบาลคุณธรรม”

๔ ๑. ด าเนินการระดับ ๓ และ
๒. หน่วยงานมีผลลัพธ์การด าเนินการพัฒนาหน่วยงานบริการเป็น 
“โรงพยาบาลคุณธรรม”

๕ ๑. ด าเนินการระดับ ๔ และ
๒. หน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินการและปรับปรุ ง                    
แผนการบริหาร พัฒนา “โรงพยาบาลคุณธรรม”



การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน

๑ .หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบาย 
และหาจุดร่วมที่บคุลากรทกุคนตกลง     
ยึดเป็นข้อปฏบิตัิในการน าไปพฒันา 

“โรงพยาบาลคณุธรรม”

๑.รายงานการประชุมชี้แจงนโยบาย
๒.ประเด็นคุณธรรมร่วมที่บุคลากรใน
หน่วยงานเลือกและยึดถือปฏิบัติ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
๓. จัดท าแผนเสริมสร้างการบริหาร 

และพฒันา“โรงพยาบาลคุณธรรม”

๑.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
๒.แผนเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 



การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน

๔. หน่วยงานด าเนินการตามแผน
เสริมสร้างและพฒันาการเปน็ 
“โรงพยาบาลคุณธรรม”

เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตาม
แผนเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม 
ของบุคลากร เช่น โครงการ ภาพถ่าย 
กิจกรรม ฯ

๕ ผลลัพธ์การด าเนินการพฒันาหน่วย
งานบริการเปน็ “โรงพยาบาลคุณธรรม”

เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์การ
พัฒนาหน่วยงาน  เช่น ผลความ                     
พึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประหยัดค่าใช้จ่าย                        
ของหน่วยงาน ฯลฯ



สรุปผลการตรวจราชการ
“โรงพยาบาลคุณธรรม ”   ปี 2558



ภาพที่ 1 ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพที่ด าเนินการรพ.คุณธรรม 
รอบที่ 1 และรอบที่  2 จ าแนกตามเขตสุขภาพ  ปี 2558

ร้อยละ



ภาพที ่2  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการด าเนินการ รพ.คุณธรรม 
จ าแนกตามประเภทหน่วยงาน เปรียบเทียบการด าเนินการรอบที่ 1 

และรอบที่ 2  ปี 2558

57.89 

84.85 
79.52 

52.90 

78.95 

87.88 
92.77 

74.19 

-

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

100.00 

            
                



ภาพที ่3 แสดงร้อยละระดบัตามตัวชีว้ัดของโรงพยาบาลคณุธรรม  
การตรวจราชการ รอบที ่ 1   ปี 2558

ระดับ 1 = 

53.8%
ระดับ 2 = 

30.1%

ระดับ 3 = 9.7 % 

%

ระดับ 5 = 0.5 % 

ระดับ 4 = 0.7 %

ร้อยละ



ภาพที ่4 แสดงร้อยละระดบัตามตัวชีว้ัดของโรงพยาบาลคณุธรรม  
การตรวจราชการ รอบที่  2   ปี  2558



แนวทางการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(Inspection Guideline)

คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

๔. ระบบธรรมาภิบาล

๔.๓ หน่วยงานคุณธรรม



ความเป็นมา

• นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันท์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(รับผิดชอบตวัชี้วัด คณะ ๓ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ)เห็นความส าคัญ
ของการด าเนินงานฯและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจาก  นโยบายท่านปลัด 
(นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์)

• เป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์โสภณ เมฆธน)  และท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์)



สถานการณ์

• โครงสร้างของประชากรเริ่มเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ โรคและความเจ็บปว่ย
มีวิวัฒนาการทีค่วบคมุได้ยากขึ้น

• บุคลากรดา้นสาธารณสุขต้องมีความเข้าใจในปญัหาและร่วมกนัแก้ไข
ให้เกิดความเปน็ธรรมในการบริการสุขภาพแก่ประชาชน 

• แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมได้เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวง
สาธารณสขุทีต่้องการใหห้น่วยบริการทุกแห่งมีการบริหารและบริการ
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 



สถานการณ์

• จึงผลักดันให้มีการด าเนนิการพฒันาหน่วยบรกิารใหเ้ป็นโรงพยาบาล
คุณธรรม  โดยเริ่มด าเนินการอย่างเปน็รูปธรรม เมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๘ 

• มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทกุระดบัของหน่วยงาน มีส่วนร่วมก าหนดหลัก
คุณธรรมในการท างานบนพืน้ฐานคณุภาพคู่คุณธรรม

• เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงก าหนดใหเ้ป็นตัวชีว้ัดใน
ปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๕๙



ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น

๑.นโยบายของผู้น าองค์กร

๒.การประกาศอัตลักษณ์

๓. มีแผนและการด าเนินการตามแผน

๔. มีการติดตามประเมินผล

๕. มีการพัฒนาต่อยอด



พื้นที/่หน่วยงานด าเนินการปี ๒๕๕๙
๑. สสจ/ รพศ./รพท./รพช.  มีการด าเนินการโรงพยาบาล/    

=> หน่วยงานคุณธรรม ครบทกุแหง่

๒. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีการด าเนินการ หน่วยงานคุณธรรม

=> ร้อยละ๕๐

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล มีการด าเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม 
=> ร้อยละ ๓๐

๔. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ.มีการด าเนินการ หน่วยงานคุณธรรม 
=> ครบทุกแหง่ คือ ร้อยละ ๑๐๐



เป้าหมายความส าเร็จ
๑. พื้นที่/หน่วยงานด าเนนิการมีการด าเนินการโรงพยาบาล/
หน่วยงานคุณธรรมครอบคลุมตามที่ระบุ

๒. หน่วยงานมีความก้าวหน้าในการด าเนนิการพัฒนาโรงพยาบาล
คุณธรรม/หน่วยงานคณุธรรมเพิ่มจากเดิมอย่างน้อย ๑ ระดับ

๓. หน่วยงานในเขตสุขภาพมีการพฒันาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม/
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ ๕



ค านิยาม
หน่วยงานคุณธรรม  

หมายถึง โรงพยาบาล/หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดคุณธรรมร่วม  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
บนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ 
และบุคคลอื่น ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีการด าเนินการ
ตามระดับความส าเร็จตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป



ค านิยาม

หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ 
หมายถึง  โรงพยาบาล/หน่วยงานทีม่ีการบรหิารจัดการดว้ยความ

มีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดคณุธรรมร่วม  ยึดมั่นในสิ่งทีถู่กต้อง
บนพืน้ฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชพี  ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศกัดิ์ศรคีุณคา่ของผู้รบับริการและ
บุคคลอื่น ปฏิบัติงานดว้ยความสุขเพือ่ประโยชน์ของประชาชน  โดยมีการ
ด าเนินการตามระดบัความส าเร็จระดับที ่๕   ส่งผลใหผู้้รบับริการพงึพอใจ 
ผู้ให้บรกิารมีความสุข ลดเรื่องร้องเรยีนของหน่วยงาน



โรงพยาบาล

หมายถงึ
• โรงพยาบาลศนูย์  

• โรงพยาบาลทั่วไป

• โรงพยาบาลชุมชน 

• โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล



หน่วยงาน

• ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

• ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ /

• สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

• หน่วยงานอื่นทีไ่ม่ใช่โรงพยาบาล 



แนวทางการตรวจติดตาม

หน่วยงานด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม

๑.ประชุมชี้แจงนโยบายพรอ้มก าหนดจุดร่วมที่บุคลากรตกลงเป็น
ข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา โรงพยาบาลคณุธรรม/หน่วยงานคุณธรรม

๒. แต่งตั้งกรรมการด าเนินการและจัดท าแผนพัฒนา

“โรงพยาบาลคณุธรรม/หน่วยงานคุณธรรม”

๓.ด าเนินการตามแผนฯ

๔.รายงานสรปุผลการด าเนินการตามแผนฯ

๕.วิเคราะห์ผลการด าเนินการ และมีการพัฒนาต่อยอด



มาตรการด าเนินงานในพื้นที่

๑. นโยบายของผู้น าองค์กร

๒. การประกาศอัตลักษณ์

๓. มีแผนและการด าเนินการตามแผน

๔. มีการติดตามประเมินผล

๕. มีการพัฒนาต่อยอด



แบบรายงานผลตรวจ

• ตก ๑

• ตก ๒

• แบบประเมินตนเอง



โครงการประชุม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากiสาธารณสุข
เพื่อการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมอย่าง
ยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ



กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๖๐ คน

• ผู้บริหารจากสว่นกลางและส่วนภูมิภาค

• ประธานชมรมคุณธรรมจริยธรรมระดบักรม

• ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต.จังหวัดละ ๓ คน

• หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

• ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก

• ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต.จังหวัดละ ๓ คน
สามารถ download รายละเอียดการประชุมได้ท่ี

http://www.pi.ac.th/news/591



เราจะรับผิดชอบในความส าเร็จร่วมกัน




