1. ขอมูลพื้นฐานขององคกร
1.1 ขอมูลทั่วไป
(ไทย)

ชื่อองคกร

(อังกฤษ)

ที่อยู

โรงพยาบาลนายายอาม
NAYAIAM HOSPITAL

ที่อยู : 115 หมู 12 ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
1

ประเภท / ระดับ
0

2
1

: โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จํานวนใหบริการเตียง 30 เตียง
ระดับของการใหบริการ : โรงพยาบาลทุติยภูมิระดับตน ( F3) เปดดําเนินการครั้งแรกเปนโรงพยาบาล
ขนาด 10 เตียง วันที่ 24 กรกฎาคม 2538 ตอมาขยายเปน 30 เตียง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 และได
ยกระดับเปนสถานบริการขนาด 30 เตียง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 และไดรับการวางแผนทีจ่ ะยกระดับ
บริการ เปนทุติยภูมิ ( F 1 ) ตาม service Plan ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

เจาของ / ตนสังกัด

โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข

จํานวนเตียง

ขออนุญาต

ความครอบคลุม
หนวยบริการ 3
2

30 เตียง

ใหบริการจริง

30 เตียง

อัตราครองเตียง

73.11%

1.ใหบริการดานการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทัง้ 4 มิติ แกประชาชนทั่วไป ตามสิทธิขั้นพื้นฐานดวยความ
เสมอภาค
2.บริการดานสงเสริม/ปองกันและควบคุมโรคแกประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน
3.บริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณใหเพียงพออยางเหมาะสม
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือขายบริการ

ผูนําสูงสุดของ
องคกร

ชื่อ

นายแพทยไพศาล สุยะสา

ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ

1

ประเภทของสถานพยาบาล เชน รพ.เอกชน, รพ.ศูนย, รพ.ทัว่ ไป, รพ.ชุมชน, คลินิกผูปวยนอก
2
ระดับของบริการ เชน ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ
3
กรณีมีหลายที่ตั้ง หรือมีการขออนุญาตการตั้งสถานพยาบาลแยกเปนหลายสวน
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ผูประสานงาน 1

ผูประสานงาน 2
สถานะการรับรอง
สาขาที่ใหบริการ
ประชากรในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 4
3

Top 10 Diag. OPD

Top 10 Diag.IPD

4

e-mail
ชื่อ
ตําแหนง
e-mail
ชื่อ
ตําแหนง
e-mail
ขั้นที่

Paisan_boss @hotmail
นางสมทรง ประภาโส
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
somsongvaw@hotmail
นางธมล แกวแหวน
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
ckaewvan@hotmail.com
2

ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
เขต
1 I10

โทรศัพท 039-358266

โทรสาร 039-358266

โทรศัพท 086-3082390

โทรสาร 039-358266

โทรศัพท
วันหมดอายุ

โทรสาร
17 ส.ค.56 (เลขที่ ข2/362/2555)

6 ตําบล -นายายอาม /ชางขาม /กระแจะ/วังใหม/วังโตนด//สนามไชย
นายายอาม
จันทบุรี
3
essential( primary)hypertension

21668คน 8862 ครั้ง

2 E119 noninsulin-dependent diabetes meiiitus

886 // 5020

3 J00

1863 // 2426

acute nasopharyngitis (commond cold)

4 K30 dyspepsis

1319 // 1897

5 B24 unspecifiied HIV disease

199 // 1611

6 R42 dizziness and giddiness

1131 // 1567

7 029 acute pharyngitis

1131 // 1567

8 A09 diarrha and gastroenteritis

821 //

917

9 K02 dental caries

570 //

861

10 J449 otherchronic obstructive pulmonary disease
1 A09 diarrheaand gastroenteritis
98 ราย
2 J441 COPD
91 //
3 N10 acute tubolo-intestitial nephritis
55 //
4 A419 septicaemia un spifield with shock
52 //
5 E162 hypoglycemia
50 //
6 S099 headinjery (อุบัตัเหตุจราจร)
48 //
7 209 acute bronchitis
45 //
8 L031 cellulitis of other parts of lim
42 //

ระบุจํานวนประชากร รวมกับหลังคาเรือนและการแบงเขตพื้นทีต่ ามความเหมาะสม
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143 // 622

9 J46 status asthaticus
10 A90 dengue fever
Top 10 Major
Operation

Top 10 Cause of
Death

40 //
37 //

ผู รับบริการรวม 45 ราย
1 หมันหญิง
34 ราย รอยละ 75.5
2 debridement
7 ราย
3 circumcision
2 ราย
4 suture
1 ราย
OPD 1 MI
8 ราย
2 cardiac Arrest un spifield 7 ราย
3 effect of electric current 2 ราย
4 respiratory arrest
2 ราย
5 fracture base of skull
2 ราย
IPD 1 septicaemia
2 CA esophagus
3 CA liver
4 pnemoniitis
5 MI
CA รวม 11 ราย

4 ราย
3 ราย
3 ราย
2 ราย
1 ราย

1.2 อัตรากําลัง
1.2.1 แพทย
สาขา
-อายุรแพทย
-ศัลยแพทย
-สูตินรีแพทย
-กุมารแพทย
-ศัลยแพทยออรโธปดิกส
-จักษุแพทย
-โสตศอนาสิกแพทย
-วิสัญญีแพทย
-รังสีแพทย
-พยาธิแพทย
-แพทยเวชศาสตรฟนฟู
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Full time (คน)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Part time (ชม./สัปดาห)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-แพทยเวชปฏิบัตทิ ั่วไป
-ทันตแพทย
-แพทยสาขาอื่นๆ (แพทยเวชศาสตรปองกัน)
รวม

4
2
1
7

0
0
0
0

1.2.2 บุคลากรสาขาอื่น
สาขา
-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ
-พยาบาลเฉพาะทาง
-พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
-พยาบาลเทคนิค
-พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
-วิสัญญีพยาบาล
-เทคนิคการแพทย
-เจาหนาที่รงั สีการแพทย
-กายภาพบําบัด
-สุขศึกษา
-โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร
-นักวิชาการสาธารณสุข
-เจาพนักงานสาธารณสุข

Full time (คน)
ระดับปริญญา
ต่ํากวาปริญญา
3
3
15
0
5
0
19
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
2
0
0
0
1
0
2
0
2
0

Part time
(ชม./สัปดาห)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.3 สัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทํางาน)
1.3.1 ผูปวยนอก
ผูปวยนอกสาขา

จํานวนผูป วยทั้งป

ขอมูลในชวงเวลาเพื่อการคํานวณภาระงาน (ชวงเวลา =365 วัน 5)
จํานวนผูป วยเฉลี่ย 6
ชม.แพทยตรวจ
ผป.นอก / แพทย / ชม.
304คน/วัน
76 คน/แพทย 1คน/วัน
คิดวันทําการ 260 วัน/ป
คิดแพทย 4 คน
4

5

ทั่วไป
อุบัติเหตุ

6741
4335

5

ใหระบุชว งเวลาของขอมูลที่นําเสนอ ซึ่งอาจจะเปน ตอวัน ตอสัปดาห ตอเดือน หรือตอป ก็ได ตามขอมูลทีม่ ีอยู โดยขอใหเปนชวงเวลา
เดียวกันทั้งจํานวนผูปว ยและชั่วโมงการทํางาน
6
เปนจํานวนผูปว ยทีม่ าพบแพทยเพื่อการตรวจรักษา ไมรวมผูปว ยทีม่ าทําแผล
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อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
หู คอ จมูก.....
รวม

48967
12096
775
5842
361
79117

1.3.2 ผูปวยใน/พยาบาล
จํานวน RN ที่ขนึ้ เวรทัง้ หมด
เชา
บาย
ดึก

สัดสวนผูปวย/พยาบาลวิชาชีพ
เชา
บาย
ดึก

4.9

2

1

1

2.4/1

4.9/1

4.9/1

17
21.9

4
6

2
3

2
3

4.2/1
21.9/6

8.5/1
21.9/3

8.5/1
21.9/3

จํานวนผูป วย
เฉลี่ยตอวัน

ผูปวยใน
หองคลอด/หลัง
คลอด
หอผูปวยทั่วไป
รวม

1.3.3 ผูปวยใน/แพทย
จํานวนผูปวยใน
รวมทั้งป (1)

ผูปวยในสาขา 7
6

วันนอน
รวมทั้งป (2)

ทั่วไป

-

-

อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวชกรรม

1588
106
394

4882
368
1159

7

ผูปวยใน/วัน
(3)= (2)/365
อัตราครองเตียง
73.11

จํานวนแพทย
ในสาขานั้น (4)
4
-

ผูปวยใน / แพทย
[(3)/(4)]
แพทย เวรผูปวย
ใน 1 คน
-

กรณีที่โรงพยาบาลไมไดแยกแผนกการตรวจ ใหกรอกขอมูลการตรวจทั้งหมด ในชองทั่วไป ถามีการแยกแผนกการตรวจ ใหจําแนกขอมูลใส
ตามขอมูลของแตละสาขา ขอมูลสวนที่จําแนกตามสาขาไมได จึงจะมาใสในชองทัว่ ไป
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กุมารเวชกรรม
จิตเวช

560
17

1567
33

รวม

2665

8009

ผูปวยสงตอ รพ. ที่มีศักยภาพสูงกวา ( รพ พระปกเกลา)
หอผูปวยใน 285 ราย 5 อันดับแรก
1 Septic shock
2 Appendicitis
3 Abdominal plain
4 UGIB
5 Pnemonia

หองคลอด 118 ราย 5 อันดับแรก
1 CPD
2 Premature LP
3 PIH
4 Prolong 2 nd stage
5 Fetal distress
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 738 ราย 6 อันดับแรก
1 Close # open # c –spine injury
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รวมคงพยาบาล
เฉลี่ย
21.9/วัน

-

-

4

1

2 Head injury
3 Appendicitis
4 Allteration of conscious
5 UGIB
6

Stroke

1.3 โครงสรางองคกร (นําเสนอดวยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผรู ับผิดชอบ)
(1) โครงสรางการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

กลุมงานการจัดการ

กลุมงานเทคนิคการแพทย

กลุมงานการแพทย

กลุมงานเภสัชกรรมและ

กลุมงานทันตกรรม

กลุมงานรังสีการแพทย

คุมครองผูบริโภค
กลุมงานการพยาบาล
กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว
และบริการดานปฐมภูมิ

(2) โครงสรางความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สรางเสริมสุขภาพ

โครงสรางการประสานงานคุณภาพHA /HPH
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กลุมงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร และสารสนเทศ
ทางการแพทย

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะทํางาน IM/เวชระเบียน

ENV TEAM

IC team

PCT TEAM

(3) โครงสรางระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล
ไมมีโครงสรางแยก ใชโครงสรางการบริหารโรงพยาบาล

1.4 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งองคกร

N

แผนที่อาํ เภอนายายอาม
วัง แกงหางแมว

ระยอง

ตําบลวังใหม อ.นายายอาม
หมู5

ตําบลชางขาม

รพช.นายายอาม

หมู

หมู

หมู
อ.ท างใหม
ตําบลทุงเบญจา
ตําบลวั
ตําบลนายายอาม

หมู6

หมู4
ตําบลกระแจะ

ทะเลอาวไทย

สอ.กระแจะ

หมู

ตําบลวังโตนด

หมู

ตําบลสองพีน่  อง อ.ท าใหม
หมู
หมู

ตําบลสนามไชย
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R M system

2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile)
(ความยาวในสวนที่ 2 ไมควรเกิน 6 หนา)
2.1 สภาพแวดลอมขององคกร
บริการหลัก (main service):
1.ใหบริการดานการรักษาพยาบาล บริการผูปวยนอก ผูปวยใน ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ แกประชาชนทั่วไป
จัดบริการรับ-สงตอผูปวย จากสถานบริการปฐมภูมิในเครือขายและสงตอ-รับกลับสถานบริการแมขาย
โรงพยาบาลพระปกเกลา และโรงพยาบาลชุมชนใกลเคียง
2.บริการดานสงเสริม ฟนฟู /ปองกันและควบคุมโรคแกประชาชนในเขตรับผิดชอบ
3.บริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณให สถานบริการในเครือขายอยางเพียงพอและเหมาะสม
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือขายบริการ
วิสัยทัศน (vision):
บริการดี มีมาตรฐาน ประสานชุมชน มุงผลโรงพยาบาลคุณภาพ
คานิยม (values):
ซื่อสัตย สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ ทํางานเปนทีม
พันธกิจ (mission):
โรงพยาบาลนายายอามมุงมั่นใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล อยางมีมาตรฐานเพื่อใหผูรับบริการสุขภาพดี มีความ
พึงพอใจ โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ความสามารถเฉพาะขององคกร (core competency):
เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงจัดบริการทีค่ รอบคลุม เขาถึงไดสะดวก โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
การจําแนกกลุมบุคลากร พรอมจํานวนในแตละกลุม:
ระดับการศึกษา:
ผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลขอมูล ณ 31 ม.ค.56
(1) จํานวนบุคลากรของโรงพยาบาล มีเจาหนาทีท่ ั้งหมด 116 คน (ขอมูล ณ มกราคม 2556)
-สถานะสถานภาพตามสายงาน เปนขาราชการ รวม 58 คน คิดเปนรอยละ 50 อื่น ๆ รอยละ 47 ประกอบดวย พนักงานของรัฐ 2 คน
ลูกจางประจํา 7 คน ลูกจางชั่วคราว 50 คน
-วุฒิการศึกษาในการปฏิบัตงิ าน ระดับปริญญาเอก ไมมี ระดับปริญญาโท 7 คน ระดับปริญญาตรี 40 คน คิดเปนรอยละ 40.5 ต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี 48 คน คิดเปนรอยละ 52.3
-อายุราชการ เฉลี่ย 12 ป
ผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลขอมูล ณ 31 ม.ค.56
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กําลังคนของโรงพยาบาลนายายอาม
ขาราชการ
(คน)

พนักงานราชการ
(คน)

ลูกจางชั่วคราว
(คน)

1. พยาบาลวิชาชีพ

34

0

4

2. พยาบาลระดับตน หรือพยาบาลเทคนิค

0

0

0

3. ทันตแพทย

2

0

0

4. เจาพนักงานทันตสาธารณสุข

2

0

3

5. นักวิชาการสาธารณสุข

1

0

1

6. เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน

1

0

0

7. เภสัชกร

3

0

0

8. เจาพนักงานเภสัชกรรม

3

0

0

9. นักเทคนิคการแพทย

0

1

0

10. เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย

2

0

0

11. นักกายภาพบําบัด

0

0

2

12. แพทย

4

0

0

13. เจาพนักงานรังสีการแพทย

1

0

0

14. โภชนากร

0

0

1

15. อื่นๆ

5

1

30

รวม

58

2

50

ประเภทบุคลากร

สิ่งแวดลอมดานกายภาพที่สําคัญ
อาคารสถานที่ที่สําคัญ:
เทคโนโลยีและอุปกรณที่สําคัญ:
สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน
1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน(Management Information System:MIS)มีการนําไปใชระบบรายงานขอมูลดาน
สุขภาพ เชน ระบบ Hos Xp ระบบรายงาน 12 แฟม 18 แฟม และกําลังพัฒนาเปน 43 แฟม เพื่อตอบสนองความ
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ตองการใชขอมูลของหนวยบรอหาร ระบบรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยาทั่วไป/เอดส ฯลฯ

เทคโนโลยี

2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(Geographic Information System:GIS) มีการนําไปใชในดานการวางแผนกําลังคน และ
จัดระดับสถานบริการดานสุขภาพ
3.ระบบเครือขาย(Local Area Network:LAN) มีการนําไปใชเพื่อเชือ่ มโยงขอมูลและการติดตอสื่อสารภายในองคกร
4.ระบบคลังขอมูล(Data Warehouse System) มีศูนยคอมพิวเตอรกลางเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลทั้งจังหวัด
5.ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง(Hi-speed Internet)
งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร
1.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(Server)
2.เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย(Workststion)
3.เครื่องคอมพิวเตอรพกพา(Notebook)
4.เครื่องมัลติโปรเจคเตอร(Projector)
5.เครื่องถายเอกสาร

อุปกรณ

งานเวชศาสตรครอบครัวฯ
1.อุปกรณตรวจสอบคุณภาพน้ํา
2.อุปกรณเก็บตัวอยางตรวจสอบวัณโรค
งานกายภาพบําบัด
-อุปกรณ/เครื่องมือในการตรวจรักษา/ฟนฟูสุขภาพ
งานชันสูตรและเอ็กซเรย
-เครื่องมือจําเปนพื้นฐานในการตรวจชันสูตรตามกรอบของโรงพยาบาลชุมชน
งานดานรักษาพยาบาล
-เครื่องเอ็กซเรย 1 เครื่อง
-EKG 3 เครื่อง
-เครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ 2 เครื่อง
-อัลตราซาวด 1 เครื่อง
-NST 1 เครื่อง
1.หองวิทยุและหองประชาสัมพันธ
2.ที่พักอานหนังสือระหวางรอรับบริการ
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หองประชุมขนาดเล็ก จํานวน 2 หอง ในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
4.มุมเผยแพรวิชาการ/บอรดประชาสัมพันธ
5.สวนบริการผูปวยนอก พรอมหองตรวจ 3 หอง
6.อาคารคลินิกพิเศษ พรอมหองตรวจ 4 หอง
7.หองฉุกเฉิน 1 หอง และหองสังเกตอาการ 1 หอง
สิ่งอํานวยความสะดวก
(สถานที่ใหบริการ
สถานที่ทํางาน)

8.หองคลอด รอคลอด และหลังคลอด 1 หอง
9.หองผาตัด 1 หอง
10.หองกลุมงานประกันสุขภาพฯ 1 หอง
11.หองกลุมงานการจัดการ 2 หอง
12.หอผูปวยใน 30 เตียง (หองแยกโรค 1 หอง,หองพิเศษ 4 หอง)
13.หองกลุมงานเวชศาสตรครอบครัวฯ 1 หอง
14.หองงานกายภาพบําบัด 1 หอง
15.อาคารจายกลาง ซักฟอก โรงครัว หองชาง
16.ระบบ LAN ,Free wifi พรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งโรงพยาบาล
17.โทรศัพทภายในและภายนอกผานระบบตูสาขา
18.โทรทัศนและวีดีทศั นสําหรับผูรับบริการทุกจุดบริการ
19.หองน้ําสําหรับผูร ับบริการสะอาดและเพียงพอ,หองน้ํา/ทางลาดสําหรับคนพิการ

กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ:

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีต่ อ งนํามาปฏิบัติ

ไดแก
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

- การเปดเผยขอมูลขาวสาร
- ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
- ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
- เอกสารประวัติศาสตร
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย - การจัดหาพัสดุ , การซื้อการจาง
การพัสดุ พ.ศ. 2535
- การแลกเปลี่ยน , การเชา
- สัญญาและหลักประกัน , การจําหนาย
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สวนราชการที่เปนผูออก
หรือเจาของกฎหมาย
สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักนายกรัฐมนตรี

3. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
2535

- คณะกรรมการสาธารณสุข
การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กระทรวงสาธารณสุข
สุขลักษณะของอาคารเหตุรําคาญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สัตว กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาด สถานที่จําหนาย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหาร อํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
ทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

- การดําเนินการบัญญัติดานสิ่งแวดลอมที่ตองควบคุมกํากับ การ
ออกใบอนุญาตหนังสือรับรอง
เพื่อใหมีการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขเปนไปตามมาตรฐานและมีบทลงโทษสําหรับผูฝ าฝน
ครอบคลุม 16 หมวด
4.พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 -เปนการกําหนดหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ขาราชการพลเรือน ตั้งแตเขารับราชการจนถึงการ
ออกจากราชการ กลาวคือมีการกําหนดตําแหนง
การบรรจุ การแตงตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัตริ าชการ วินัยและ
การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
-การปองกันเจาหนาที่ของรัฐ มิใหมีสวนรวมในการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปองกันเจาหนาทีข่ อง
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๒
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
-การมอบอํานาจ ใหแกผูดํารงตําแหนงผูมหี นาที่
สํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546
รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนัน้ โดยตรง
7. พ.ร.บ.ความรับผิดทาง ละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

- เปนการกําหนดความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่และวิธีการสอบสวน เพื่อหาผูที่ตองรับ
ผิดทางละเมิด

สํานักนายกรัฐมนตรี

8. พ.ร.บ.การควบคุมและรักษา
สิง่ แวดลอม พ.ศ.2535
9 พ.ร.บ.วาดวยการรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2517
10. พ.ร.บ.วิธีการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม
11 พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535

-เปนการกําหนดวิธีการควบคุมและรักษา
สิ่งแวดลอม
-วาดวยการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ
บุคคลสําคัญ และเอกสาร
วาดวยวิธีการจัดทํา ควบคุม และเบิกจาย
งบประมาณ

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติฯ
สํานักนายกรัฐมนตรี

-กําหนดสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่ และเขต
ปลอดบุหรี่ มีบทลงโทษสําหรับผูฝ าฝน

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานตํารวจ
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สํานักนายกรัฐมนตรี

12.พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551
13.พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
14.พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.2545
15.พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546
16.พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551
17.พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
18.พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ.2534
19.พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
20.พ.ร.บ.คุงครองผูเสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข พ.ศ....
21.พ.ร.บ.วาดวยหลักเกณฑวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
22.พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541
23.พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
24.พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
25.พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537
26.พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย
พ.ศ.2547
27.พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ พ.ศ.2528
28.พ.ร.บ.วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.
2547
29.พ.ร.บ.การบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534
30.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเงินบํารุงของสถานบริการ
สาธารณสุข พ.ศ.2536 และ พ.ศ.2544
31.หลักเกณฑการจายคาตอบแทน
เจาหนาที่ ฉบับที่ 4,5,6,8,9
32.หลักเกณฑการจายเงินบํารุงเปน
คาจางลูกจางชั่วคราว พ.ศ.2545
33.คําสั่งมอบอํานาจจากผูวาราชการ
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แหงชาติ

จังหวัด ป 2555 และ 2556

ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และประชากร
อําเภอนายายอาม เดิมมีฐานะเปนกิ่งอําเภอชื่อวา กิ่งอําเภอนายายอาม แบงเขตการปกครองออกจากอําเภอทาใหม โดยไดรับประกาศ
จัดตั้งเปนกิ่งอําเภอตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 ไดรับการยกฐานะเปนอําเภอเมื่อ
ป พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ลักษณะภูมิประเทศ ของอําเภอนายายอามโดยทั่วไป เปนที่ราบลุม ติดแมน้ํา ลําคลอง
พื้นที่บางแหงติดตอกับทะเล มีภูเขาสลับกับเนินเปนแหง ๆ โดยรอบ ลําน้ําสายหลักก็คือคลองวังโตนด คลองพังราด ไหลผานบริเวณที่ประชาชนอยู
อาศัย และทําการเกษตร เชน พืชสวน นาขาว และนากุง เปนสวนใหญ บริเวณที่ตดิ ตอกับทะเล มีภูเขาสําคัญคือ เทือกเขาทะลาย ซึ่งเปนเทือกเขาที่
ใหญ และมีปาไมมีคาอยูทั่วไป
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของอําเภอนายายอาม มีลักษณะอากาศรอนชื้น ทั้งนีเ้ นื่องจากมีสภาพเปนสวนและอยูใกลทะเล มีภูเขาสลับ
ลักษณะอากาศไมรอนจัด ไมหนาวจัด ในฤดูฝนฝนจะตกตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ทรัพยากรธรรมชาติ มีปาไมเบญจพรรณ ขึน้ ปกคลุมโดยทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาทะลาย ซึ่งขณะนี้มีสภาพอยูประมาณ 80 % คิดเปน
พื้นที่ปาไมทงั้ หมดในพื้นที่อําเภอประมาณ 19,687.50 ไร และในดานติดอาวไทยมีปาชายเลนอยูบาง
สถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทอ งเที่ยวทีเ่ ปนที่รจู ัก 2 แหง คือ หาดคุงวิมาน อยูเขตหมูที่ 7 ตําบลสนามไชย และแหลมแมนกแกว อยูเขตหมูท ี่
10 ตําบลชางขาม
กลุมประชากรเปาหมาย
ประชากรในอําเภอนายาอามและพื้นที่ใกลเคียงประชากรในอําเภอ ทั้งหมด 32,097 คน (สํามะโนประชากร กระทรวงมหาดไทย ขอมูล
กลางป ณ 28 พฤษภาคม 2555) เปนชาย 15,697 คน คิดเปนรอยละ 48.82 เปนหญิง 16,455 คน คิดเปนรอยละ 51.18 ประกอบดวยพื้นที่ 6 ตําบล 1
เทศบาล 67 หมูบาน มีสถานบริการ เครือขายระดับปฐมภูมิ จํานวน 7 แหง ประชากรในพื้นที่มีสทิ ธิ์รักษาพยาบาลใชสิทธิ์ประกันสุขภาพ ใน UC
คิดเปนรอยละ 98.7 ( เดือน พ.ค.2551) ประเภทมี ท. และไมมี ท จํานวน26,803 คน คิดเปน รอยละ 83.5 ใชสิทธิ์ประกันสังคม 3,186 คน คิดเปน
รอยละ 9.9 ใชสิทธิ์ขาราชการ 1,523 คน คิดเปนรอยละ 4.7

2.2 ความสัมพันธระดับองคกร
ระบบกํากับดูแลองคกร (governance system):
วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลองคกร ไดดําเนินการดังนี้
การมอบอํานาจทีเ่ ปนอํานาจหนาที่เฉพาะของผูบ ริหาร
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (8) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับความในขอ5 ระเบียบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา ดวยการมอบอํานาจของผูอ ํานวยการใหขาราชการในหนวยงาน พ.ศ. 2546 และความในขอ8 ของระเบียบ
การลาของขาราชการ พ.ศ.2525 จึงไดออกคําสั่งเลขที่74/2550 เรือ่ งมอบอํานาจใหขาราชการปฏิบตั ิราชการแทน
1 งานที่เปนอํานาจหนาทีแ่ ละอยูในความรับผิดชอบหัวหนาหนวยงานสูงสุด(ผูอํานวยการ)และมอบหมายใหหัวหนากลุมงานทุกกลุมงานตาม
บทบาทหนาที่มีการกํากับตนเองตามสายการบังคับบัญชา และลําดับชั้น ตั้งแตระดับหัวหนากลุม หัวหนางาน ลงมาจนถึงระดับเจาหนาทีป่ ฏิบัติการ
ตามผังโครงสรางองคกรในโรงพยาบาล ตามหลักการจัดการขางตน
2.การควบคุมการบริหารงบประมาณและการบริหารพัสดุ
กําหนดใหมงี านตรวจสอบภายในที่กําหนดทีมงานและหนาที่จากเจาหนาทีข่ องโรงพยาบาลใหทําหนาที่ ตามระยะเวลา ที่กําหนด และจัดทํา
การรายงานผลการตรวจสอบ เสนอตอ ผูอํานวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโดยตรง โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลทําหนาที่ให
คําปรึกษา การกลั่นกรองตรวจสอบ และประเมินผลงาน การดําเนินโครงการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ คําสั่ง ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและทรัพยสินของทางราชการ
และหนวยงานตองรับการตรวจสอบภายนอกจากตนสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ กลุมผูปวย/ผูรับบริการที่สําคัญกลุมผูรบั ผลงานอื่นๆ และความตองการ:
บริการที่ให

กลุมผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย
1.ประชาชน

1.การใหบริการตามภารกิจ
-สงเสริมสุขภาพ
-ปองกันควบคุมโรค
- บําบัด/รักษา
- ฟนฟู
- คุมครองผูบริโภค

2.ผูปวยและญาติ

1.สงเสริมสุขภาพ
2.ปองกันควบคุมโรค
3.บําบัด/รักษา
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ความตองการ/

แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ความคาดหวัง

ระหวางกัน

1.บริการตามชุดสิทธิ
ประโยชนหลักประกัน
สุขภาพ

1.การอบรม ใหความรูและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพ ดวยสื่อตาง ๆ

2.พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค

2.การสรางเวทีประชาคม
และเครือขายสรางสุขภาพใน
พื้นที่

3.การไดรับขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพที่ทันสมัย

3.การจัดคลินิกบริการ

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

การเยี่ยมบาน

1.บริการตามชุดสิทธิ
ประโยชนหลักประกัน
สุขภาพ

1.กําหนดขั้นตอนและ

4.การจัดชองทางการแสดง
ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
วิธีการใหบริการในสถาน
บริการ(Flow Chat)

บริการที่ให

กลุมผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย

4.องคกรชุมชน/กลุม
อาชีพ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ความคาดหวัง

ระหวางกัน

4.ฟนฟู

2.บริการที่ดีไดมาตรฐาน

5.คุมครองผูบ ริโภค

และมีคุณภาพ

2.มีจุดประชาสัมพันธการ
ใหบริการ (การใหขอมูลที่ด/ี
ยิ้มแยมทักทาย)

1.การประสานการดําเนินงานตาม 1.การมีสวนรวมในการ
ภารกิจ
ดําเนินงานดานสุขภาพ

1.ประสานงานทั้งทางการ
และไมเปนทางการ

2.ติดตาม กํากับ การประกอบ
กิจการดานผลิตภัณฑและบริการ
ดานสุขภาพ

2.การสรางเวทีประชาคม
และเครือขายสรางสุขภาพใน
พื้นที่

3.การใหขอมูลขาวสารและ
บริการวิชาการ

3.การจัดชองทางการแสดง
ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ

5. องคกรเอกชนมูลนิธิ/ 1.การใหบริการตามภารกิจ
องคกรอื่น ๆ
2.การประสานงาน
3.การใหขอมูลขาวสารและ
บริการวิชาการ

6. องคการภาครัฐนอก
สังกัด /อบต./เทศบาล/
โรงเรียน / ตํารวจ

ความตองการ/

1.ความรวมมือ
การสนับสนุนและการ
ดําเนินงานรวมกัน
2.บริการที่ตอบสนองความ
ตองการ3. ขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน ทันเวลา

1.การใหบริการตามภารกิจ

1.ความรวมมือ

2.การประสานงาน

การสนับสนุนและการ
ดําเนินงานรวมกัน

3.การใหขอมูลขาวสารและ
บริการวิชาการ

2.บริการที่ตอบสนองความ
ตองการ
3. ขอมูลที่ถูกตองครบถวน
ทันเวลา
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1.ประสานงานทั้งทางการ
และไมเปนทางการ
2.การสรางเวทีประชาคม
และเครือขายสรางสุขภาพใน
พื้นที่
3.การจัดชองทางการแสดง
ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ

โครงสรางเครือขายบริการ:

ผูสงมอบและคูความรวมมือ
-----------------------ผูสงมอบที่สําคัญ:
------------------------คูความรวมมือที่สําคัญและบทบาท:
------------------------บริการที่มีการจางเหมาจากภายนอก:
บริการที่ใช คือ จางเหมาทําความสะอาด ในและนอกอาคาร
จางเหมาการจัดเก็บขยะติดเชื้อและการจัดการขยะติดเชื้อ
จางเหมาดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
จางเหมาดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ
จางเหมาเครื่องนึ่งของปลอดเชื้อ
การมีพันธสัญญาในการใหบริการ:
การจัดบริการตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับโรงพยาบาลชุมชน ระดับตน (F3)
การฝกอบรมหรือเปนสถาบันสมทบในการฝกอบรม:
ใหการชวยในการฝกประสบการณ นักศึกษาพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเวชปฏิบัติ จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา นักศึกษาหลักสูตรแพทย
แผนไทยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
2.3 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
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ขนาดและการเติบโตขององคกร: ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (key success factor)
ใชกลยุทธแตละระดับ ที่เหมาะสมกับองคกร โดยทีมงานชวยรวมคิดทัง้ องคกร
1 กลยุทธระดับองคการสูงสุด (Corporate-level Strategy)
พัฒนาศักยภาพการใหบริการสูโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง (F1)
2 กลยุทธระดับหนวยธุรกิจหลักขององคการ (Business-level Strategy)
สรางเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายสุขภาพ
-พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
3 กลยุทธระดับงาน/หนวยงาน หลัก ในองคการ (Functional-level Strategy)
-พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
-พัฒนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
4 กลยุทธระดับหนาที่ (Operational-level Strategy)
-พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน HA
8.แผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาองคกร หนวยงาน
จาก กลยุทธระดับงาน/หนวยงาน หลัก ในองคการ (Functional-level Strategy)
จากกลยุทธของโรงพยาบาลนายายอามป 2556 – 2560 นํามาวางแผนงานโครงการที่จะดําเนินการในป 2556 ดังนี้
1. พัฒนาระบบบริการที่มคี ุณภาพตามมาตรฐาน HA เตรียมความพรอมรองรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพบริการในป 2558
2.พัฒนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ให
ครอบคลุมพื้นทีท่ ั้งหมดและประชาชนเขาถึงบริการเพิ่มขึ้น
3.พัฒนาศักยภาพการใหบริการสูโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง (F1) ป 2556
4 เตรียมความพรอมดานบุคลากรทุกสาขาเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพสูการเปนศูนยดูแลผูป วยอุบัติเหตุฉุกเฉินครบวงจร
5. จัดทําแผนคําของบประมาณสิ่งกอสรางและครุภัณฑรองรับการพัฒนาศักยภาพสูการเปนศูนยดูแลผูปวยอุบัตเิ หตุฉุกเฉินครบวงจร
6 จัดทําแผนพัฒนาการประชาสัมพันธองคการและการตลาดเพื่อสรางรายได
7.พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
8 วางระบบการจัดเก็บขอมูลที่รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง และมีการนําขอมูลไปใชประโยชน
9.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
10 จัดทําระบบการควบคุมภายในใหครอบคลุมทุกกระบวนการของการดําเนินงานของทุกหนวยงานยอย
11 วางระบบการจัดหาพัสดุที่รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
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12 จัดทําแผนการสรรหา การแตงตั้ง การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ งสอดคลองกับภารกิจขององคการ
13.สรางเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายสุขภาพ
14 ออกแบบระบบโดยเนนชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก
15 วางระบบการสื่อสารกับภาคีเครือขายที่สอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชน
แผนงาน/โครงการที่กําหนดจะไดนําลงสูการปฏิบัติพรอมการจัดทํารายละเอียดครอบคลุมโดยทีมผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งภาคีเครือขายตอไป

2.4 บริบทเชิงกลยุทธ (ที่มีผลตอความยั่งยืนขององคกร)
ปญหาสุขภาพโรคที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่ จากการวิเคราะห ขอมูลของอําเภอนายายอามและนํามาจัดระดับความสําคัญเพื่อนํามาทําแผนปฏิบตั ิการ ป
2556 - 2559
ลําดับ

โรค/ปญหา

1

เบาหวาน

2

ไขเลือด

3

ความดันโลหิตสูง

4

หัวใจและหลอดเลือด

5

อุบัติเหตุจราจร

6

มะเร็ง

ปญหาสุขภาพที่สําคัญในพื้นที:่
จากขอมูลพบวา เบาหวาน ความดันโลหิตและอุบัติเหตุจราจรเปนปญหาที่สําคัญของอําเภอนายายอาม
โรงพยาบาลนายายอามและเครือขายบริการไดเห็นปญหาที่สําคัญนี้จึงไดจัดระบบการแพทยฉุกเฉินในพื้นทีใ่ หไดครอบคลุมพื้นที่ รอยละ
100 เพื่อลดความรุนแรง ความสูญเสีย ประชาชนไดรับบริการ นอกจากนี้ไดนําเสนอขอมูลในการประชุมระหวางหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่เพื่อ
ประสานงานในเชิงรุก การรณรงคปองกัน การใชกฎหมายระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งยังไมประสบผลสําเร็จขอมูล
ผูปวยอุบัตเิ หตุและ
จากการใหบริการ ระบบการแพทย ฉุกเฉิน ในบริการอุบัติเหตุ ยังมี ฉุกเฉินในโรคทางอายุรกรรม ตางๆ เชน. MI STROKE
CVA CARDIAC ARREST ที่ตอ งไดรับบริการที่ถูกตอง รวดเร็วโรงพยาบาลนายายอาม ที่ยังไมเขาถึงบริการการแพทย ฉุกเฉิน จึงไดมีการพัฒนา
ระบบบริการ EMS ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดระบบการดูแลรักษา และการสงตอ ที่รวดเร็ว เพื่อ ลดอัตรา ตาย อัตราพิการ การรักษาที่ถูกตอง แก
ผูรับบริการ
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สถิติผูรับริการ อุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนายายอาม
ป 52

ป 53

ป 54

ป 55

อุบัติเหตุจราจร

2706

2818

1071

1166

อุบัติเหตุ19 สาเหตุ

4007 4189

3868

4335

ฉุกเฉินอายุรกรรม

1673

1799

2129

วิกฤติ/ฉุกเฉิน (แดง+เหลือง)

-

1691
-

282/5927 155/5068

ผลลัพธการบริการ

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป2555

ผูรับบริการ
เขาระบบ
ครอบคลุมพื้นที่

141 ราย
10.1%
100%

191 ราย
11.3%
100%

280 ราย
13.20%
100%

257 ราย
** 4.5
100

ปญหาสุขภาพที่เปนโอกาสพัฒนา:
- สรางระบบการใหบริการ EMS ใหมีประสิทธิภาพ ประชาชน เขาถึงบริการทีจ่ ําเปน
- พัฒนาระบบการดูแลผูพิการแบบบูรณาการ (CBR) ใหผูพิการในอําเภอ ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
- ระบบการใหบริการ การสงเสริม การปองกัน และการรักษา ผูปวย เบาหวานความดัน
โรคที่มขี อจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ
สาเหตุที่ตองสงตอ เนื่องจากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล รอยละ 98.2
จากขอมูลสงตอ แตละ หนวยงาน
OPD สงตอ 2763 ราย / ER 738 ราย / LR 118 ราย /IPD 285 ราย/ทันตกรรม 15 ราย รวม 3919 ราย
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ:
- การจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโดย เปนการทํางานแบบภาคีเครือขาย เกิดความรวมมือของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของโดยเริ่มจากการ
ประสานงาน ประชุมชี้แจง พัฒนาศักยภาพของแกนนํา ศึกษาศักยภาพของแตละทีม สนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณบางสวน ทําใหคนพบ
ศักยภาพของตนเองและรวมมือรวมใจในการจัดระบบบริการ เกิดการเรียนรูรวมกัน ยอมรับในผลลัพธรวมกัน เกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
รวมกัน บรรลุเปาหมาย คือประชาชนไดรับบริการที่มปี ระสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมภายนอก / นโยบาย:ที่มีผลตอการพัฒนา
-พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการใหม อัตรากําลัง หนาที่ ภาระงานคนและตําแหนง ตองมีการปรับภาระงานใหตรงตามตําแหนง ทําใหบางสาขา
วิชาชีพขาดผูปฏิบัตงิ าน
- ความตองการของผูรบั บริการ การเรียกรองสิทธิ, การขอรับบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจที่โรงพยาบาล บริการใหสอดคลองกับ
ความตองการและไดตามมาตรฐานของวิชาชีพ
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-นโยบายของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับกระทรวง มีการเนนการปฏิบัตงิ านเปาหมายที่ตางกัน ทําใหหนวยงานตองทํางานใหสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันและตองปรับ
วิธีการอยูตลอดเวลา
-พ.ร.บ.วิธีพิจารณผูบริโภค ประกาศใชเมื่อ 23 สิงหาคม 2551 มีผลตอการใหบริการดานการแพทย ทําใหมาตรฐานการตรวจรักษาตอง
เปลี่ยนไปที่บคุ ลากรทางดานการแพทยตองคํานึงในดานความปลอดภัยของตนเองและผูรับบริการ กระทบถึงงบประมาณ เวลา เครื่องมือทีต่ องใช
และ
การตรวจที่มากขึ้น
- กฎหมาย การเขาถึงสื่อตางๆ การบริการ เรื่องรองเรียน ทีจ่ ะเปนปญหาสําคัญของหนวยงานในอนาคต
- สถานการณ การเงิน และงบประมาณของหนวยงาน วิธีการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานที่ดูแลกํากับหนวยราชการ
ปญหาสําคัญทีโ่ รงพยาบาลพยายามแกไข:
โรคที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่ โรคเบาหวาน ความดัน และภาวะแทรกซอนที่ตามมาโดย
การจัดระบบบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งดานรักษา ปองกัน สงเสริมและควบคุม โดยใหมีการเชื่อมโยงระบบบริการที่มคี ุณภาพ
- ระบบบริการผูป วยอุบัตเิ หตุและฉุกเฉินในพื้นที่ใหประชาชนเขาถึงระบบบริการเพิ่มมากขึน้
- ระบบบริการผูพิการแบบบูรณาการที่ใหการดูแลผูพิการในอําเภอนายายอามครอบคลุมทุกพื้นที่
- ความรู ความชํานาญ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในบุคลลากรทุกระดับ
- ความสุข ความพึงพอใจ ของบุคลากรในหนวยงานที่พบวายังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด หนวยงานไดพยายามพัฒนาปรับปรุง และ
ตอบสนองความพึงพอใจ ใหบคุ ลลากรทํางานอยางมีความสุขใหมากขึ้น
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ
การพัฒนาระบบงานที่สําคัญของหนวยงาน ...... การจัดระบบบริการการแพทย ฉุกเฉินอําเภอนายายอาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรขององคกร
ในป 2556 เปาหมายในการพัฒนาคือระบบบริการแพทยฉุกเฉินของอําเภอนายายอาม
ระบบการพัฒนาคุณภาพ:
ใชกระบวนการ PCA ในการวางระบบงานในหนวยบริการ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
กระบวนการประเมินผล:
กําหนดตัวชี้วัดของการปฏิบัติการและติดตาม ประเมินผลตามชวงเวลาที่กําหนด
กระบวนการเรียนรูระดับองคกร:
ใชกระบวนการจัดการความรู ( KM)
กระบวนการสรางนวตกรรม:
-----อยูในระหวางการทําการวิจัย
โรงพยาบาลนายายอาม ใชกระบวนการพัฒนางานคุณภาพ PCA ในการพัฒนางานเปนเครือขายทั้งอําเภอ
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นายายอามโดยมีเปาหมายเดียวกัน คือการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินตัง้ แตป 2553 และพัฒนามาตลอดโดยมีการกําหนดเปนแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการเปนขั้นตอนในการดําเนินงาน
ระยะที1่ ของการพัฒนาระบบ
1.วิสัยทัศน
อําเภอนายายอามมุงมั่นในการพัฒนาใหเปนตนแบบของการจัดบริการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยเนนการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย
2.พันธกิจ
1. หนวยบริการโรงพยาบาลและปฐมภูมิเครือขายตองพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการดูแลผูป วยฉุกเฉินในสถานพยาบาล
2. หนวยบริการโรงพยาบาลและปฐมภูมิเครือขายตองรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดบริการระบบบริการในพื้นที่รบั ผิดชอบ
3. หนวยบริการโรงพยาบาลหนวยปฐมภูมิตองเปนผูจ ัดในการปองกันการเกิดภาวะฉุกเฉินในประชาชน
เครือขายปฐมภูมิและหนวยบริการปฐมภูมิ เปนหนวยบริการในระดับปฐมภูมิ (Primary Care)
ซึ่งเปนการจัดบริการเชิงรุกในการจัดการดานเหตุของปญหาสุขภาพ และการใหบริการในทางการแพทยฉุกเฉินก็เปนบริการหนึ่งซึ่งจะ
สามารถทําใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดความสูญเสียตอชีวิตและยังปองกันการเกิดอันตรายตอชีวิตทีอ่ าจ
เกิดขึ้นไดดวย และจากการที่ประเทศไทยมี พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ซึ่งกําหนดใหมคี วามคุมครองความปลอดภัยของผูป วยฉุกเฉิน
โดยใหหนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาลทุกระดับ ผูป ฏิบัติการดําเนินการปฏิบตั ิการฉุกเฉินตามอาการรุนแรง การรักษาใหเต็มขีดความสามารถ
ซึ่งเปนไปตามความจําเปนและขอบงชี้ โดยมิใหมีเงื่อนไขใด ๆ มาเวนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินได ไมไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางเทา
เทียม
ดังนั้น จึงมีความจําเปนทีห่ นวยปฏิบัติการ สถานพยาบาลตองควบคุมกํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ
กฎหมายดังกลาวทุกระดับของสถานบริการ

ตองปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตาม

โรงพยาบาล นายายอามและเครือขายไดออกแบบการจัดบริการการ เพื่อใหไดมาตรฐานในการบริการการแพทยฉุกเฉินใหเปนไปตาม กพฉ. กําหนด
ซึ่งตองมีคณะกรรมการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน
3.การจัดเครือขายบริการ

เครือขายบริการไดแก

-สถานพยาบาลของรัฐ
-สถานพยาบาลของเอกชน
-มูลนิธิ
-องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-อาสาสมัคร
4 การวิเคราะหโดยนําขอมูล และผลลัพธทีผานมาของการดําเนินงานที่ นํามาทบทวน ตามแนวทาง SWOT analysis
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
T
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O

-อบต.ไมพรอม

-นโยบายเอื้อตอการจัดบริการ มีกฎหมาย

-ประชาชนขาดความตระหนัก ไมมีความรู ไมมี
ชองทาง ไมรูภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น

-นโยบายชัดเจน

-ประชาชนไมรูในการบริการภาวะฉุกเฉิน

-ชองทางการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ไมดี

-รถ อบต. มีรถคันเดียว และไมใชรถเหมาะสําหรับ
บริการฉุกเฉิน

-ทีม EMS ระดับจังหวัด สนับสนุน

W

S

-ทีมสุขภาพและเครือขาย ขาดความรู ทักษะ และความ
ชํานาญ

-สถานที่ รพ.สต.พรอม

รถ รพช. ไมพรอมใช ไมมีคนขับ มีรถ กุญแจอยูคนละ
ที่ ไมทันเหตุการณ ระบบการจัดการใหใชรถทันเวลา
รถอยูไกลจาก ER

-ทีมพรอม

-ไมสามารถทําใหผูบริหารระดับทองถิ่นเขาใจ และให
การสนับสนุนได

-ผูบริหารสนับสนุน
-มีผูรับผิดชอบ
-มีการประสานงานในระดับอําเภอและ อบต. ดี
-มีผูรับผิดชอบงานอยางครบวงจรทุกระดับ

-ขาดการประสานงานกับ อบต. การสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับภาคีเครือขาย
-แนวทางการพัฒนาไมชัดเจน
-แนวทางการประสานงานกับระดับปฐมภูมิ
-ไมมีทีมกํากับการติดตามงานและประเมินผล
เปาประสงคระยะสั้น
มีผูรับผิดชอบงานการบริการการแพทยฉุกเฉิน ที่มคี วามรู ความเขาใจ ทักษะและความชํานาญในระบบการแพทยฉุกเฉิน
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทีมสุขภาพและภาคีเครือขาย
พัฒนาระบบการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคระยะยาว
รวมกําหนดขอตกลงความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย (MOU)
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ประชาชนตองมีความรูและสามารถประเมินปญหาสุขภาพในภาวะฉุกเฉินไดดวยตนเองอยาง
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ระยะที่ 2 จัดทําแผนยุทธศาสตร จากการวิเคราะหการบริการทางการแพทยฉุกเฉิน โดยทีมพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ
ไดประเด็นความทาทายที่สําคัญ
- การพัฒนาทีมงานบริการทางการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
- พัฒนาการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
- อบต.ผานการประเมินหนวยบริการฉุกเฉินเบื้องตน
- ทีมนําองคกรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการวิเคราะหวางแผน ปฏิบตั ิ และประเมินผล
แผนยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

ระยะเวลา กลุมเปาหมาย

-พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
จําแนกกลุมประชากร
เปาหมายตามระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

จัดบริการเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินของ
ประชาชน

ไดแนวทางในการจําแนก
กลุมและประเภทของกลุม
รับบริการทางการแพทย
ฉุกเฉิน

-รวบรวมขอมูล

ป 2556

ทีมนําและพยาบาล
วิชาชีพใน รพ.สต.

ป 2556

รพช.

-วิเคราะหขอมูล
-ประชุมวางแผน
-ประชุมจัดทํา
แนวทางการ
จําแนกกลุม
-ประเมินผล

สรางการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

ภาคีเครือขายมีสวนรวมใน
การจัดบริการ

-รอยละของภาคีเครือขาย
เขารวม

-รวบรวมขอมูล
-วิเคราะหขอมูล

รพ.สต.

-รอยละความพึงพอใจของ -คืนขอมูล
ผูรับบริการ
-วางแผน
ดําเนินการ

อบต.
อปท.
กูภัย

-ประเมินผล
สรางตัวชี้วัดติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับ
บริบทของอําเภอนายายอาม

ประเมินผลการใหบริการให ไดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ
เหมาะสมตามบริบทของ
ใชไดจริง
พื้นที่

-รวบรวมขอมูล

ป 2556

ทีมนําและ
เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

ป 2556

ทีมกูภัย

-วิเคราะหขอมูล
-ประชุมวางแผน
-ประชุมจัดทํา
แนวทางการ
จําแนกกลุม
-ประเมินผล

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ทุก
ระดับ
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จนท.มีความรู ทักษะนําไป -รอยละของผูทผี่ านการ
ปฏิบตั ิไดจริง
อบรม

-อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ

-ผลการประเมินหลังการ
อบรมอยูในระดับดี
มากกวารอยละ 80

-ประชุมวิชาการ

ทีมกูชีพ

-จัดเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

ทีมบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

-ศึกษาดูงาน

แผนยุทธศาสตรงานบริการการแพทยฉุกเฉิน เครือขายบริการอําเภอนายายอาม
1 สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน
-จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
-บูรณาการงานบริการทางการแพทยฉุกเฉินรวมกับงานอื่น ๆ เพื่อสรางสัมพันธภาพในชุมชนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
-จัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับผูที่เกี่ยวของทุกระดับ
-ทําขอตกลงรวมกันพัฒนางานบริการการแพทยฉุกเฉินในระดับชุมชน
-สรางกระบวนการวางแผน การจัดบริการแบบมีสวนรวมจัดทําแผนเพื่อสรางการเรียนรูใ นกระบวนการบริการแพทยฉุกเฉินรวมกับชุมชน
ระยะที่ 3
2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจําแนกกลุมประชากรเปาหมายตามระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
-วางแผนจําแนกกลุมประชาชนเสี่ยงสูงและศึกษาความตองการหรือความคาดหวังในการบริการทาง การแพทยฉุกเฉิน และรวมจัดบริการ
-จัดทําขอมูลสุขภาพของกลุมที่มภี าวะเสี่ยงสูง
-จัดทําแนวทางการดูแลกลุมที่มีภาวะเสี่ยงสูง
-จัดทําแนวทางการดูแลและประเมินกลุมเสี่ยงสูง.
ผลงานเดนและความภาคภูมิใจขององคกร:
ผลงานเดนและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล
-สถานบริการในเครือขายอําเภอนายายอามไดรับการประเมินคุณภาพ (PCU) ตามเกณฑรอยละ 100
(ป 2555)
-โรงพยาบาลผานเกณฑประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ระดับทอง เดือนกันยายน 2553
-โครงการฟนเทียมพระราชทานมีการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไดรบั รางวัลสถานบริการใหบริการ
ฟนเทียมไดมาตรฐาน เดือนพฤษภาคม 2554
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- ผานการประเมิน HAS ป 2555
- ผานเกณฑการประเมิน ร.พ.สงเสริมสุขภาพ (ประเมินซ้ํา) เดือน กุมภาพันธ ป2553
- ผานการประเมิน และรับรอง HA ยาเสพติด ป 2552
- ผานการประเมิน HCQA ป 2554
- ระบบการดูแลผูพิการแบบบูรณาการ
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