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Form ADLI    
รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ PMQA สสอ.นคิมน ้าอูน 

ราย Category/Item ตาม Self-Assessment Questionnaire 
 

Category : หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
Item: 6.1 กระบวนการท้างาน 
No. ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
Question 1. แนวคิดในการออกแบบ 
A : Approach 
แนวทาง 

1. มีวิธีการออกแบบผลผลติ การบริการ และกระบวนการท างาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ 

- มีการจัดประชุมวิชาการผลงานเด่น นวัตกรรม การวิจัยจากงาน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับพ้ืนท่ี ๆ มีผลงานเด่น ( THE BEST ) เพื่อออกแบบและปรับปรุงผลผลติ  การบริการ และ
กระบวนงาน 

- มีการสืบค้น เกณฑ์และมาตรฐานจากสถาบันท่ีเป็นเจ้าภาพหลักดา้นคุณภาพ เช่น สรพ. 
D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

- มีการประชุมสัมนา หัวหน้าหน่วยงาน  ผู้รับผดิชอบงาน 
- มีการถ่ายทอดแนวทาง ทาง เว็บไซด์  กลุม่ไลน์ ฯลฯ 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

- มีการประเมินผลการด าเนินงาน   การจัดการความรู้ การวเิคราะห ์ และคืนข้อมุล เพื่อต่อยอดการ
พัฒนา 

I : Integration 
การบูรณาการ 

- แต่ละงานมีการบูรณาการการด าเนินการ ร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผนงาน การด าเนินการ และการ
ประเมินผล  กับงานท่ีเกี่ยวข้อง (มีผลลัพธ์ที่เช่ือมโยงกัน) 

จุดแข็ง   หน่วยงานได้ออกแบบระบบงาน รวมทั้งกระบวนการหลักและสนบัสนุนท่ีส าคญัเพื่อใช้ขับเคลื่อน
การบรรลุยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่ือมโยงกับระบบการน าองค์กรและการ
บริหารยุทธศาสตร ์

จุดอ่อน ถึงแม้ได้ออกแบบระบบงานในห่วงโซ่คุณคา่ แต่ยังขาดการเช่ือมโยงกบัการประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 

Item: 6.1 กระบวนการท้างาน 
No. ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
Question 2. ข้อก้าหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท้างาน 
A : Approach 
แนวทาง 

- มีคณะท างานในการจดัท าข้อก าหนด ของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน ในรูปแบบ
ของ Flow Chart หรือ CPG 

- มีข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ (PA) เพื่อให้ได้ผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

- มีการประชุมคณะท างานกลุ่ม กวป  กวช และ กพค ทุกระดับ เปน็ประจ า 
- มีการถ่ายทอดข้อก าหนด ผ่านสือ่เทคโนโลยี  ได้แก่ เว็บไซด์ กลุ่มไลน์ ฯลฯ 

-ยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวมผลการด าเนินการในระบบ 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

- มีการประเมินผลการด าเนินงานตามข้อก าหนด  การจัดการความรู้ การวิเคราะห์  และคืนข้อมลุ 
เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลผลติ การบริการ และกระบวนการท างาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการ 
I : Integration 
การบูรณาการ 

- มีการบูรณาการงานท่ีมีข้อก าหนดผลลัพธ์ที่เช่ือมโยงกัน  การจดัท าข้อก าหนดไดค้ านึงถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ 
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จุดแข็ง -หน่วยงานได้ก าหนดข้อก าหนด ตวัช้ีวัด และค่าเปูาหมาย รวมถึงแนวทางการควบคุมกระบวนการ 
จุดอ่อน กระบวนการท างานบางอย่างที่ก าหนดไว้ในหน่วยงาน ด าเนินการไมส่ าเรจ็ตามเปูาหมาย 

 
 

Category : หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
Item: 6.1 กระบวนการท้างาน 
No. ข. การจัดการกระบวนการ 
Question 3. การน้ากระบวนการไปปฏิบัติ 
A : Approach 
แนวทาง 

- มีการก าหนดรายละเอียดการท างานตามตัวช้ีวัดผลงาน (TEMPLATE) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
ชัดเจน 

- มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์โดยใช้แนวทางของกระทรวงและ
ส านักงานเขตสุขภาพ 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

- มีการประชุมคณะท างานกลุ่ม กวป  กวช และ กพค ทุกระดับ เปน็ประจ าจดัท าแผนยุทธศาสตร์ใน
ระดับอ าเภอ 

- มีการประชุมชี้แจง การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ในระดับอ าเภอ 
- มีการประชุมชี้แจง และท าข้อตกลง ในการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่จังหวัดก าหนด 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

- มีการน ากระบวนการของตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเกณฑเ์ปูาหมาย  มาทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้น 

I : Integration 
การบูรณาการ 

- มีการบูรณาการการท างานทีมี กระบวนการท างานท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 

จุดแขง็ - มีคณะท างานกลุม่ กวป  กวช และ กพค ทุกระดับประชุมเป็นประจ าแต่ละเดือนเพื่อติดตาม  
ก ากับ กระบวนการด าเนินงาน 

จุดอ่อน -กระบวนการของตัวช้ีวัดที่ไมบ่รรลุเกณฑ์เปูาหมาย  ยังไมไ่ด้ทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 

Category : หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
Item: 6.1 กระบวนการท้างาน 
No. ข. การจัดการกระบวนการ 
Question 4. กระบวนการสนับสนุน 
A : Approach 
แนวทาง 

หน่วยงานระบบการน าองค์กรเน้นการท างานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
แนวทางการควบคุมพร้อมตัวช้ีวัดกระบวนการและตัวช้ีวัดผลการด าเนินการ มีระบบการประเมินผล
การท างานจากตัวช้ีวัด (PA) มีคู่มือด้านไอท ีเป็นต้น 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

หน่วยงานมีการชี้แจงแนวทางการควบคุมพร้อมตัวช้ีวัดกระบวนการและตัวช้ีวัดผลการด าเนินการ
ให้กับบุคลากรในองค์กรได้รบัทราบและเข้าใจ 

หน่วยงานได้ด าเนินถ่ายทอดแนวทางควบคุมต่างๆ เช่น ระบบการประเมินผลการท างานจากตัวช้ีวัด 
(PA) มีคู่มือด้านไอท ี ฯลฯ ไว้ในเวปไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

หน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามข้อก าหนด  แนวทางการควบคุมพร้อมตัวช้ีวัด
กระบวนการและตัวช้ีวัดผลการด าเนินการ การประเมินผลการท างานจากตัวช้ีวัด (PA)และคืน
ข้อมูล เพื่อหน่วยงานในสังกัดต่อยอดการพัฒนาผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน 

 
I : Integration 
การบูรณาการ 

-หน่วยงานในสังกัดมีการบรูณาการการท างานทีมี กระบวนการท างานท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 
มีผลต่อปริมาณและคณุภาพตัวช้ีวัด (PA)ในภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน
เพิ่มมากข้ึน 
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จุดแข็ง หน่วยงานมีการน าองค์กรที่ดี มีบคุลากรที่มคีุณภาพ 
จุดอ่อน หน่วยงานยังไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมก ากับคณุภาพบญัชีของหน่วยงานท่ีได้

มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Category : หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
Item: 6.1 กระบวนการท้างาน 
No. ข. การจัดการกระบวนการ 
Question 5. การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
A : Approach 
แนวทาง 

-หน่วยงานมีการค้นหาความต้องการSWOTองค์กร มีการจัดแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพ
บริการปฐมภูมิท าหน้าที่ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการผลติงานบริการ  พัฒนาบุคลากร
จัดท าคู่มือต่างๆพร้อมตดิตามประเมินผล 

- มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข(PA) ปีละ 2 ครั้ง  
- หน่วยงานมีคณะท างานตรวจสอบภายในต่อหน่วยงานในสังกัดและรับการตรวจราชการจากทาง

จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง  
D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

- มีการสรุปผลการประเมิน / คืนข้อมูล เพื่อให้ทราบถึง ผลผลติ การบริการ และกระบวนการ ท่ียัง
ไม่ผา่นเกณฑ์เปูาหมาย 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปรับปรุง ผลผลิต การบริการ และกระบวนการ รวมทั้ง ลดความ
ผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการ ในระหว่างหน่วยบริการในสังกัด 

I : Integration 
การบูรณาการ 

- มีการบูรณาการร่วมกัน  ในการปรับปรุง ผลผลิต การบริการ และกระบวนการ  รวมทั้ง ลดความ
ผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการในงานท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 

จุดแข็ง หน่วยงานมีคณะท างานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภมู ิ
จุดอ่อน กิจกรรมปรับปรงผลผลติ การบริการ กระบวนการสนับสนุน ยังมีน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Category : หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
Item: 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
No. ก. การควบคุมต้นทุน 
Question 6. การควบคุมต้นทุน 
A : Approach 
แนวทาง 

-หน่วยงานมีการควบคุมต้นทุนในการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ในสถานบริการโดยส่งมอบเครื่องมือ
เข้ารับการตรวจสอบสภาพที่หน่วยซ่อมบ ารุงทุกรอบ ร่วมกับ รพ.แม่ข่า 
 -หน่วยงานมีการสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ตามรอบมาตรฐานของเครื่องมือ  ร่วมกับ 
รพ.แม่ข่าย 
-หน่วยงานมีการลดต้นทุนค่าการตรวจสอบเครื่องมือทางการแพทย์ โดยพิจารณาจัดช้ือจัดจ้างกับ
รพ.แม่ข่าย ผู้ส่งมอบท่ีมีใบรับรองมาตรฐานและรับประกันสินค้าระยะยาว 
-หน่วยงานลดต้นทุนค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการส าหรับผู้มารับบริการที่เกินความจ าเป็น  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

หน่วยงานได้มีการประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมาท าความเข้าใจเรื่องการควบคุมต้นทุนผลติผล การ
บริการ จัดท าคูม่ือแนวทางในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ก าหนดรอบระยะเวลาในการสอบ
เทียบเครื่องมือเเพทย์ให้แก่หน่วยบริการให้ขนเครื่องมือเข้าไปตรวจพร้อมๆกัน ที่ รพ.แม่ข่าย 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

หน่วยงานมีการจดัประชุมการลดต้นทุนค่าตรวจทางห้องปฏิบตัิที่ไมจ่ าเป็นการจากกระบวนบริการ
การพยาบาล ก าหนดรอบระยะเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือเเพทย์แต่ละชนิดให้แก่หน่วย
บริการน าเข้าไปตรวจกับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ในคราวเดยีวกนัลดค่าจา้งตรวจในหลายรอบ 
ที่ รพ.แม่ข่าย 

I : Integration 
การบูรณาการ 

-หน่วยงานมีการลดต้นทุนทางห้องปฏิบัติการโดยการส่งตรวจท่ีห้องปฏิบัติการ รพ.แม่ข่าย เครื่องมือ
ทางการแพทย์ชนิดต่างๆ พิจารณาจัดชื้อจัดจ้างกับ รพ.แม่ข่าย ผู้ส่งมอบที่มีใบรับรองมาตรฐานและ
รับประกันสินค้าระยะยาว 

จุดแข็ง หน่วยงานมีคณะท างานควบคุมก ากับคุณภาพงานบริการในภาพรวมของอ าเภอที่ดูแลทั้งระบบ 
จุดอ่อน หน่วยงานควบคุมต้นทุนจากการเบิกจ่ายชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ทางการแพทยไ์ม่

เป็นไปตามก าหนด ท าให้หน่วยบรกิารบางหน่วยมีการเบิกจ่าย /การสต๊อก ชุดตรวจฯ/อุปกรณ์ทาง
การแพทย์เกินความจ าเป็นและหมดอายุใช้ไม่ทัน  

 

Category : หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
Item: 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
No. ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
Question 7. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
A : Approach 
แนวทาง 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตรร์ะดบัอ าเภอ/ต าบล 
- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ 
- หน่วยบริการมีการพัฒนาคณุภาพการบริการ ได้แก่ HA  / DHSA / รพ.สต.ติดดาว 
- มีการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน  , CPG  
- หน่วยงานมีการจัดซื้อจดัจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง จากผูส้่งมอบตา่งๆผ่านระบบE-GP/E-Bidding 
- มีการอบรม การใช้เครื่องมือต่างๆ ของผู้ส่งมอบที่ชนะการเสนอราคา 
-หน่วยงานให้ข้อมูลความผิดพลาดหรือความผิดปกติของเครื่องมือแพทย์แก่ผู้ส่งมอบเพื่อน าไป

ปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

- มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ในการบริการด้านสุขภาพ แก่หน่วยบริการ/ ผู้ส่งมอบ 
เพื่อตอบสนองอุปทาน ของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

L : Learning - มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของบุคลกรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่งมอบ เพื่อ
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การเรยีนรู ้ พัฒนา วิธีการและรูปแบบการบรกิาร ให้เกิดความพึงพอในและตอบนองความต้องการ ของ
ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

I : Integration 
การบูรณาการ 

- มีการบูรณาการ การด าเนินการระหว่างผูส้่งมอบ เพื่อให้มีการประสานการด าเนินการร่วมกัน ให้
เกิดผลผลิตและบริการที่ด ีแก่ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

จุดแข็ง หน่วยงานมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ส่งมอบตา่งๆผ่านระบบE-GP/E-Bidding เพื่อเสนอราคา
แข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าได้สินค้าจากผู้ส่งมอบท่ีมีคณุภาพไดม้าตรฐานและลดต้นทุนแก่หน่วยงาน 

จุดอ่อน หน่วยงานยังไม่มีการวัดและประเมินผลการด าเนินงานจากผูส้่งมอบ การวางแผนร่วมกัน วางแผน
พัฒนาผู้ส่งมอบและให้รางวลัผูส้่งมอบ เกรด A 

 
Category : หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
Item: 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบติัการ 
No. ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 
Question 8. ความปลอดภัย 
A : Approach 
แนวทาง 

-หน่วยงานมีการก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการดังนี้ • การจัดการความปลอดภัย • การ
วิเคราะห์สาเหตุ • มาตรการปูองกันอัคคีภัย • มาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ • การจัดการบ ารุงรักษา 

• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ • การฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน • การตรวจสอบเป็นประจ า • การรายงาน
อุบัติการณ ์และ อุบัติเหตุในระหว่างให้บริการ 

-หน่วยงานมีการก าหนดให้หน่วยบริการในสังกัดจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อผู้รับและผู้ให้บริการ 

-หน่วยงานมีระบบความปลอดภัยในการปูองกันข้อมูลการสูญหายของประชาชนผู้มารับบริการ และ
มีมาตรการกู้คืนหรือส ารองข้อมูล 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

-ผู้บริหารหน่วยงานมีการประชุมช้ีแจงข้อก าหนดและแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่
บุคลากรทุกระดับในองค์กร มีแนวทางและคู่มือด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน มีระบบปูองกันการ
เกดอุบัติเหตุ หัวหน้าหน่วยงานมีการตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นเหตุ เร่งด าเนินการให้กลับสู่สภาพ
เดิมโดยเร็ว 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยเน้นที่บุคลากร
ผู้ให้บริการ 

I : Integration 
การบูรณาการ 

แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับในองค์กรและคู่มือด้านความปลอดภัย
ในหน่วยงานต้องมีความสอดคล้องกับความปลอดภัยของบุคาลากรหน่วยงานอื่นๆที่มีลักษณะงาน
คล้ายกัน 

จุดแข็ง ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยเน้นที่บุคลากรผู้ให้บริการหรือบุคลากรทุก
ระดับในองค์กร 

จุดอ่อน หน่วยงานไม่มีการซ้อมแผนด้านความปลอดภัยส าหรับบุคลากรผู้ให้บริการหรือบุคลากรทุกระดับใน
องค์กร 

 
 
 
 
 

Category : หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
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Item: 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบติัการ 
No. ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 
Question 9. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
A : Approach 
แนวทาง 

     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ท าหน้าที่
เป็นผู้ร่างและจัดท าผังการบัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  เพื่อเป็นการ
รองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องด้วย 
ปัจจัยต่างๆ หลายสาเหตุ ท่ีไม่อาจจะคาดหมายได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของหน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้รูปแบบการบูรณาการกัน
เพื่อจัดการกับปัญหาในภาวะฉุกเฉินที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ให้ผ่านพ้นไปและฟื้นฟูให้กลับมามีความเป็น
ปกติสุขดังเดิมให้มากท่ีสุด ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนร่วมกับ คปสอ.นิคมน้ าอูน จึงได้มี
ค าสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข คปสอ.นิคมน้ า
อูน ซึ่งจะเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ โรคติดต่อ , อุบัติเหตุ/อุบัติภัย , สิ่งแวดล้อมและมลพิษ และอาหาร
และยา มีการก าหนดบทบาทในด้านต่างๆ เช่น คณะอ านวยการและวางแผน , คณะเลขานุการ , 
คณะปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข , คณะปฏิบัติการด้านเฝูาระวังสอบสวน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ , คณะสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ , คณะสนับสนุนสวัสดิการ/พัสดุ/ส่งก าลังบ ารุง 
กฎหมาย ฯลฯ เพื่อจัดการสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ในขณะนี้องค์ความรู้ของ
การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขยังคงเป็นเรื่องใหม่และมีความท้าทาย 
จ าเป็นต้องมีการสร้างทีมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฉะนั้นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จึงได้
จัดบุคลากรเข้าร่วมการประชุมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการจัดการภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 
โดยได้วิทยากรจาก คปสอ.นิคมน้ าอูน กรมควบคุมโรค บรรยายให้ความรู้ เป็นการเสริมสร้างให้
บุคลากรมีองค์ความรู้ที่จะด าเนินการ และจัดการกับการระบาดของโรคติดต่อได้  มีการก าหนดทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตามโครงสร้าง SAT. และเสนอให้เปิด EOC เฉพาะกิจ พร้อมทั้ง
น าเสนอเหตุการณ์การระบาดของโรคติดต่อ และเสนอแนะการตอบโต้สถานการณ์  (2.2) SAT 
Manager ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ มีหน้าที่ช้ีแจงบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักของทีม , ประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ , ให้ค าแนะน าและติดตามผลการปฏิบัติงานของทีม  (2.3) ผู้รับผิดชอบสถานการณ์
ในพื้นที่ (In charge)  ระดับอ าเภอประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข, ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) มีหน้าที่ หาข่าวการระบาด/รับแจ้งเหตุ , ตรวจสอบสถานการณ์ , วิเคราะห์สถานการณ์
ทั้งภายใน/ภายนอกประเทศ และจัดท ารายงานสรุปสถานการณ์โรคติดต่อประจ าสัปดาห์ เสนอ
ผู้บริหาร ระดับกลุ่มโซน/อ าเภอ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ , ทีมสอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีหน้าที่ หาข่าวการระบาด/รับแจ้งเหตุ , ตรวจสอบสถานการณ์ , วิเคราะห์
สถานการณ์ทั้งภายใน/ภายนอกประเทศ และจัดท ารายงานสรุปสถานการณ์โรคติดต่อ เสนอ
ผู้บริหาร 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ได้มีการขับเคลื่อนการท างาน
ของศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้น
และยกระดับความสามารถในการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยมี
การซ้อมแผนเพื่อทดลองเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข อ าเภอนิคมน้ าอูน ขึ้น โดยจัดการซ้อมแผนความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
กรณีโรคไข้หวัดนก โดยฝึกซ้อมในรูปแบบ Tabletop Exercise ซึ่งเป็นการฝึกการประชุมผ่าน VDO 
Conference  ทั้งนี้มีการก าหนดเหตุการณ์สมมุติ (Scenario) ได้พิจารณาว่าค าตอบ และข้อคิดเห็น
ที่แสดงไปนั้น มีความถูกต้อง , สมเหตุสมผล และควรเพิ่มเติม หรือมีข้อบกพร่องใดๆ บ้าง เพื่อให้
การด าเนินการปูองกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา ลดความสูญเสียให้
เหลือน้อยที่สุด โดยอ าเภอนิคมน้ าอูน จะด าเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้ ตามกระบวนการ 3C ที่
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ส าคัญ คือ การสั่งการ (Command), การประสานงาน (Coordination) และ การสื่อสาร 
(Communication) ทั้งนี้ประเด็นความพร้อมในด้านต่างๆ ของอ าเภอนิคมน้ าอูน ที่เกี่ยวข้องและ
ยังให้ความส าคัญอีก ได้แก่ (1) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย การเฝูาระวัง ปูองกัน 
ควบคุมโรค การดูแลผู้ปุวยและปูองกันการติดเช้ือในพื้นที่ (Case Management /Infection 
Control) การพิจารณาส่งต่อผู้ปุวยท้ังรับไว้ และส่งไปยังโรงพยาบาล และความพร้อมของการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ (2)  ด้านการพิจารณาความเสี่ยง มีทีมผู้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสารความ
เสี่ยง ไปยังประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ทราบความรุนแรง ช่องทางการติดต่อ แนวทางการปูองกันโรค 
การให้ความรู้สุขศึกษาในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ลดความวิตกกังวล 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

ในการฝึกซ้อมแผนตอบโต้รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
(EOC) อ าเภอนิคมน้ าอูน สามารถถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรูแ้ละไดร้ับประโยชน์ดังนี้ 1) นายแพทย์
โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน/สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ในฐานะผู้บัญชาเหตุการณ์ (IC) สามารถ
เรียนรู้และสั่งการให้ทีมเฝูาระวัง ตระหนักรู้และยุทธศาสตร์ ติดตามรวบรวมข้อมูล และประเมิน
สถานการณ์ของพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ 2) ทีมเฝูาระวัง 
ตระหนักรู้และยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) สามารถจัดท าแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้
กรณีฉุกเฉิน เสนอผู้บัญชาเหตุการณ์ เพื่อพิจารณาสั่งการได้ 3) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สามารถ
ด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ อ าเภอนิคมน้ าอูน เพื่อ
ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องได้  4) ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน และโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน ได้ทบทวนภารกิจหน้าที่การเตรียม
ก าลังคน ทีมรักษาพยาบาล วัสดุอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ สถานพยาบาล รวมทั้ง
อุปกรณ์ปูองกันตนเอง (PPE) ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรค 5) กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ ได้เตรียมความพร้อม และกระตุ้นให้ ทีมเฝูาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ใน
จังหวัด ลงสอบสวนโรคในพ้ืนท่ี และสามารถควบคุมโรคได้ทันที 6) บทบาทของทีมสนับสนุนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมสื่อสารความเสี่ยง (งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
นิคมน้ าอูน) ได้ทบทวน และเตรียมองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในการปูองกันควบคุมโรค และการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินได้  ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and 
Treatment Team) ได้ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับผู้ปุวย ญาติและผู้ได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ 
รวมทั้งทีมสนับสนุนอ่ืน ๆ อีก (งานบริหาร,การเงิน,กฎหมาย,ก าลังคน) 7) เป็นการขับเคลื่อนให้เกิด
ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ของอ าเภอนิคมน้ าอูน ให้มีความเป็นรูปธรรม
มากขึ้น และจะมีความจ าเป็นมากเมื่อมีสถานการณ์จ าเป็นที่จะต้องมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operations Centre : EOC)  8) ภาคีเครือข่ายใน
อ าเภอนิคมน้ าอูนที่เกี่ยวข้อง, ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เรียนรู้ และบูรณาการบทบาทการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีอาจเกิดขึ้นได้  

I : Integration 
การบูรณาการ 

การบริหารจัดการทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในรูปแบบ Emergency Operation Centre (EOC) จะ
อยู่ภายใต้การประสานงาน และขับเคลื่อนการด าเนินการตอบโต้ รองรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่โดยอาศัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีคณะกรรมการจากหน่วยงานใน
กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการจัดการในภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอื่นๆ ร่วมด้วย ฉะนั้นจึง
ต้องมีการเช่ือมโยงและบูรณาการขอบเขตการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบและความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้
นายอ าเภอนิคมน้ าอูน เป็นประธานและผู้อ านวนการโรงพยาบาลนิคมน้ าอูนจะเป็นผู้บัญชา
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยตนเอง รวมทั้งสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนที่ได้รับมอบหมาย และบุคลากร
จากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รพ.สต.ในสังกัด ซึ่งเป็นทีมตระหนักรู้และยุทธศาสตร์ประสานข้อมูล
การเฝูาระวังโรค รายงานเหตุการณ์ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับทราบ และพิจารณา ทั้งนี้การ
ฝึกซ้อมแผนตอบโต้รองรับภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้เชิญ
บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง และมีความส าคัญในการด าเนินการตอบโต้ หากเกิด
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กรณีฉุกเฉินดังกล่าวขึ้น ได้เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ร่วม ได้แก่ ปศุสัตว์อ าเภอ, ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ)  

จุดแข็ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนและโรงพยาบาล มีการขับเคลื่อนการท างานของศูนย์ตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

จุดอ่อน ในการฝึกซ้อมแผนตอบโต้รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
(EOC) บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอในการประจ าตามจุดต่างๆ  

 
Category : หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
Item: 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบติัการ 
No. ง. การจัดการนวตักรรม 
Question 10. การจัดการนวัตกรรม 
A : Approach 
แนวทาง 

หน่วยงานให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน าไปพัฒนาของระบบงานและสนับสนุน
ให้บุคลากรของหน่วยงานคิดและสร้างนวัตกรรมต่างๆผ่านกระบวนการจัดการนวัตกรรมดังนี้ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ 
(หมวด1) สร้างบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมและจัดการความเสี่ยง โดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะของบุคลากร (หมวด5) ให้เข้ามามีส่วนร่วมคิดและริเริ่ม สิ่งใหม่ๆ 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 

2.น าความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด3) มาเป็นข้อมูลใน
การสร้าง และพัฒนา นวัตกรรมในองค์กร เพ่ือให้กระบวนการท างานและกระบวนการ
ให้บริการ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

3.ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในระหว่างที่มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ขององค์กร (หมวด 
๒) เพ่ือให้ ประชาชนทุกคนในเขตสุขภาพได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในอ าเภอ  

4.การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่ทีมงาน (หมวด4) หน่วยงาน ได้จัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 
ขั้นตอน แก่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

5.การประเมินแนวคิดในการจัดท านวัตกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบและผลประโยชน์ของนวัตกรรม ความต้องการด้านทรัพยากรเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 

6.สร้างทีมความร่วมมือ โดยหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ในการ
ผลักดันการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ก าหนดขึ้น เช่น แผนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน  

7.การปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้หลัก PDCA ตามรายละเอียด ข้อ 5 การปรับปรุง
ผลผลิต การบริการและกระบวนการ 

8. หน่วยงานได้มีการส่งเสริมบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็น
ช่องทางในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆในเวที
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น าเสนอผลงานการจัดการความรู้ของจังหวัด จัดประกวดผลงานวิชาการ/นวัตกรรมในการ
ประชุมวิชาการประจ าปี พร้อมกับน าเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สู่สาธารณะ และได้น าผลงานจากการประกวดทุกประเภท เผยแพร่ผ่านทาง Website และมี
การจัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรม  
9.ทีมวิชาการบูรณาการนวัตกรรมที่มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ผลงานการ
จัดการความรู้ และผลงานจากการพัฒนาระบบริการทางการแพทย์และการพยาบาลสู่ความ
เป็นเลิศของหน่วยบริการ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการและปรับปรุงกระบวนงาน (หมวด 
6)  
10.การวิเคราะห์ การจัดการนวตักรรมเพ่ือน าไปก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในองค์กร เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีความริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ Roadmap ของการก้าวสู่นวัตกรรมของหน่วยงานเพ่ือต่อยอดผลงานไปสู่
ระดับประเทศ 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้มีการถ่ายทอดและส่งเสริมให้หน่วยงานสังกัด
มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของแต่ละพ้ืนที่ สามารถน าไปปฏิบัติกับผู้รับบริการได้ 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

ยังไม่ได้ก าหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของแต่ละนวัตกรรม 

I : Integration 
การบูรณาการ 

สอดคล้องกับบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรม และนวัตกรรมน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จุดแข็ง -หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม 10 ขั้นตอน 
จุดอ่อน -ยังไม่เห็นผลงานนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม 

- หน่วยงานยังไม่ได้วางแนวทางการประเมินประโยชน์จากนวัตกรรม 
-หน่วยงานไม่ได้จัดท าแผนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

 


