
สมศรีสมศรี  นวรัตนนวรัตน

โรงพยาบาลบานลาดโรงพยาบาลบานลาด จจ..เพชรบุรีเพชรบุรี

ธรรมนูญสขุภาพแหงชาติกับการ

ใหบริการของโรงพยาบาลบานลาด



บทบาทและภารกิจของ

โรงพยาบาลชุมชนในการ

สนับสนุนระบบบริการปฐมภมูิ

1.



Secrecy
(รักษาความลับ)

Devotion
(การเสยีสละ)

Equalitarianism
(การเสมอภาคในบุคคล)

Virtue (มีคุณธรรม)

Social equity
(ความเสมอภาคทางสงัคม)

Responsibility
(ความรบัผิดชอบตอปชช.)

Participation
(การมสีวนรวมทุกองคกร)

Effectiveness
(ประสิทธิผล)

Responsiveness
(การตอบสนองตองาน)

Concept
Commitment

(ผูกพนั รกังาน มคีวามสุข)

Efficiency & Economy
(ประสทิธภิาพ&ประหยดั)

Innovation
(การเปลี่ยนแปลง

/ นวัตกรรม)

Hard-working
(ทํางานหนกั)

Rule of Low
(ปฏิบัติตามกฎหมาย)

Facilitator (พี่เลี้ยง)

Partnership
(หุนสวนการทาํงาน)

Knowledge Work 
(เพิม่เดมิความรู)



กระบวนการเชือ่มโยงหนวยงานใน/นอกชุมชน

1.เลอืกคนทาํงานทีช่อบสมาคมกับคนหลายกลุม 
ตอง “ชอบคน” โลกทศันกวางมคีวามรูหลายดาน 
เขากับคนงาย ศึกษาบคุคล จดุแข็ง จดุออน วิถี
ชีวติ  พรอมทีจ่ะเรยีนจากบคุคลอืน่ๆอยูเสมอ

2.นําNetworkสรางPartnership

3.เปลีย่นNetworkingเปนผลประโยชนตอตนเอง
และองคกร

4.ตดิตามการสรางเครอืขาย ใหไดผลสูงสดุ

2.



ชุมชน/ครอบครัวมีสวนรวมอยางไร

1.รวมคิด/ประชมุ/แนวคดิ
2.รวมทํา/ปฏบิตัิ
3.รวมทุน/เวลา/เงนิ/แรง/เงิน/สิ่งของ
4.รวมตรวจสอบ/ประเมนิผล
5.รวมรับผลประโยชน

4.



PAMS
P = Policy(บริหารนโยบาย)

A = Authority(การบริการ
อํานาจหนาที)่

M = Morality(การบริหาร
จริยธรรม)

S = Society(การบริหารที่
เกี่ยวของกับสังคม)

POSDCoRB
P   =  Planning (การวางแผน)

O = Organizing (การจดัองคกร

S = Staffing(การบริหารทรพัยากร

มนุษย (HRM &HRD& Competency)

D = Directing (การอํานวยการ)

Co = Coordinating (ประสานงาน

R = Reporting (การรายงาน)

B = Budgeting (การงบประมาณ



กิจกรรมที่โรงพยาบาลดําเนนิการมี

1. “ภาคีเครอืขายรวมใจประชาชน
ปลอดภยัจากไขเลือดออก”

2. “เยีย่มเยยีน เยยีวยา พฒันา เสรมิสราง 
ศักยภาพ คนพิการคนพิการ ดวยทมี ภาคีเครอืขาย 
มติรภาพบําบัด”

3. “พลังภายนอกเสรมิพลังภายในคือหวัใจ
ขององคกรทีม่ชีวีติ”



กิจกรรมที่โรงพยาบาลดําเนนิการมี

4.ขวดน้ํามหศัจรรยพลิกผันสุขภาพผูปวย
COPD ลักษะเครอืขาย
5.อสม.นอยคอย สรางเสรมิสขุภาพและ
ปองกันควบคุมโรคใน รร.และในหมูบาน
(ชุมชน)
6. Good Value สูชมุชน
7. ราํแคนแทนกินยาNSAIDs

8. 6 อ.พบอสม.และประชาชน



กิจกรรมที่โรงพยาบาลดําเนนิการมี
8. “กอนสูโลกกวาง เสนทางของนองหนู”

9. รานอาหารปลอดภยั ถูกโรคถกูคน

10. ลดความ ชวนกันออกกําลังกาย ละลาย
ไขมนัคอืการใหรางวัลชวีิต

11. TLC สิ่งดีๆ ใครๆก็ทาํได

12. อสม. เชีย่วชาญ

13.Firm & Fit  พิชิตโรค/ภยั



14. ลด ละ เลิกบุหรี่ทาํดีถวายในหลวง

15. สายใยรกัแหงครอบครัว

16. คนหาโรคDMในหญิงตั้งครรภ

17. ปฏิบัติการ 80,90รวมพลคนไรพุง

18. Toward Clinical Excellence Network = TCEN 
(17ตัวชี้วัดปองกันโรคแทรก 3 ต.ไต ตา เทา(ตีน)

19. ชุมชนรวมใจ ขับขีป่ลอดภัย คือหวัใจคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมที่โรงพยาบาลดําเนนิการมี



20. รูสภาวะไขมันปองกัน Metabolic syndrome

21. ปองภาวะพรองThyroid Hormones

22. ลด เลิกบุหรี ่ปองกัน CVD& MI& Stork (อัม

พฤกษหรอื  อัมพาต)

23. อนามัยชองปากดีชีวีสดใสในเด็กและผูสงูอายุ

24. นวัตกรรมสรางสรรคตั้งครรภโดยไมซดี

กิจกรรมที่โรงพยาบาล



โครงการ/กิจกรรม

25. วัดความดัน ชั่งน้ําหนัก ดวยความรักและ
หวงใย “ในวันลอยกระธง”

26. วันเรียนวัยใสอนามัยดี๊ ดี (แกนนํานักเรียน, 
โปรแกรมคัดกรองสขุภาพวัยรุนและ ฉลาดรัก)

27. เยาวชนวัยใสใสใจอนามัยเจริญพันธุ

28. เบาหวานความดันเชิงรุกบุกเยี่ยมบาน



1.ภาครัฐไดแก สสจ. สสอ. สอ. โรงเรียน โรงพยาบาล  

2.ภาครัฐอื่นๆ ไดแก โรงเรียน สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กระทรวงพัฒนาและความมัน่คงจังหวัด(พมจ.) สํานกังาน

วิทยาศาสตรการกีฬา

3.องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ., อบท. อบต)

4.ผูนําชุมชน (กํานัน ผูชวยกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน)

5.ภาคประชาชน(แมบาน อสม.ใหญ อสม.นอย ชมรมผูสูงอายุ

ประจําตําบล อปพร. แมบานอบต. แมบานผูนําชุมชน แกนนํา

ครอบครวั)

ภาคีเครือขาย(Network)



ภาคีเครือขาย(Network)
6.วัด(โพธิ์กรุ หนองจอก หนองกาทอง หนองแก เขา

ทโมน มหาธาตุ)

7.โรงเรียน(โพธิ์กรุ อินทรจําปา ศาลาเขื่อน โปรงสลอด 

หนองชุมแสง คงคาราม เบญจมเทพอุทิศ )

8.เอกชน(รานชนะยนต โรตารี กกฮง มูลนิธิสวางสรร

เพชร เทิดไทยการชาง ธนาคารแหงประเทศไทย   

ไลออนเพชรบุรี)



Design

1. Review 12 Activity 
& Storytelling
2. AAR.(After Action Review)
3. TQM. 
4. RCA.
5. P- D –C -A &-Show & Share
6. C - 3- THER
7. SWOT Analysis
8. M-E-T-H-O-D

9.Routine to Research(R2R)

10. Competency
11. Brainstorming
12. Six  Sigma
13. Gantt Chart
12. KPI
13. Fish Bone Diagram
14.Paradigm Shifts
15. Control Chart

Concept  to  Practice(แนวคิดสูการปฏิบัติ)



หลัก 3 self

1. Self care คือ มีสวนรวมในการดูแลตนเอง
2. Self  regulation คือ กํากับตนเอง 
3. Self  efficacy คือ ความเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง



หลกั PROMISE

1. Positive reinforcement คือ การเสริมแรงทางบวก

2. Result based management คือ หลักการบริหารเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

3. Optimism คือ การมองโลกในแงดี

4. Motivation คือ การสรางแรงจูงใจ

5. Individual or client center คือ การยึดบุคคลเปน
ศูนยกลาง

6. Self esteems  คือหลักการเสริมสรางคุณคาในตนเอง



แนวคิด/เทคนิค A-I-C
เพื่อพฒันาบุคคล กลุมคน องคกร ชุมชน และสังคม

Appreciation = พลังแหงความซาบซึ้ง คือ มีความ
รัก ความเมตตา ปรารถนาดี  เปนมิตร  ซาบซึ้ง คุณคา 
รับรู เขาใจ ใสใจ  ตอสรรพสิง่ที่อยูรอบตัวเรา   ไมวา
จะเปนบุคคล   กลุมคน   องคกร   ชุมชน  สังคม  
ธรรมชาติ ทรัพยากร  วัตถุ  สิ่งของ  ผลิตภัณฑ   
ปรากฏการณ เหตุการณ  สถานการณ และอื่นๆ 

แนวทางการปฏิบัติบริการปฐมภมูิ



2.Influence เปนพลัง(Energy)แหงความคิดและ

การปฏิสัมพันธ(Interactions) ผสมผสาน(Integrate) 

คือการใชความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรค(Creation) 

การวิเคราะห(Analysis) การสังเคราะห(Synthesis) การ

ใชปญญา โดยการคิดรวมกัน แลกเปลี่ยนปฏิสมัพันธกัน 

ผสมผสานกัน ดวยความเปนมิตร ความปรารถนาดี 

พรอมใหเกียรติและใหความเคารพซึง่กันและกัน

แนวคิด/เทคนิค A-I-C



3.Control = พลังความพยายามและการควบคุมจัดการคือ 

การมุงมั่น ผูกพัน และรับผิดชอบที่จะปฏบิัติภารกิจ  ซึ่งอยู

ในความดูแลของตนใหดําเนินไปดวยดี   จนประสบความ 

สําเร็จ รวมถึงการรูจักวางแผน(Plan) จัดระบบ(Organize 

System)จัดคน   จัดทรัพยากร  สรางความเขาใจ  สรางความ

รวมมือประสานงาน(Co-ordination)  ควบคุม(control)การ

ปฏิบัติงาน ติดตามประเมนิผล(Evaluation)การปฏิบัติงาน 

และปรับปรุงพฒันางาน(Improvements)หรือภารกิจอยาง

ตอเนื่อง(Continues)

แนวคิด/เทคนิค A-I-C



แนวคิด/สูตรการทํางาน EI3O

E = Evaluation คือการประเมินผล/ทบทวนผลการทํางานที่ผานมา

I  = Improvement คอืหาโอกาส/วิธีการปรับปรุงพัฒนาการ

ทํางานอยางสม่ําเสมอ หาโอกาสพัฒนางานในรูปแบบใหม ๆ อยูเสมอ ๆ
I  = Integration คือผสมผสานและบูรณาการ การทํางาน 
หลายๆ ดาน หลายๆ มติิ หลาย ๆ มุมมองใหเขาเปนเนือ้เดยีวดวยกัน

I  = Innovation คือคิดคนหาวิธีการทํางานใหมๆ  หรือสิ่งประดิษฐใหม
ที่จะทําใหงานงายขึ้น สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ลดเวลางานลง ลดความเสี่ยงลง 
กอใหเกิดความปลอดภัยมากที่สุดตอผูปวยและเพื่อนรวมงานในองคกร

O = Outcome คือการวัดผลงานที่มีความหมาย มีความสําคัญของงาน




