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1. ขอมูลพืน้ ฐานขององคกร
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
ชื่อองคกร

(ไทย)
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
(อังกฤษ) Thanyarak KhonKaen Hospital
775 ม.19 ต.ศิลา อ. เมือง จ.ขอนแกน 40000
โรงพยาบาลเฉพาะทาง ตติยภูมิ

ที่อยู
ประเภทi /
ระดับii
เจาของ /
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ตนสังกัด
จํานวนเตียง ขอ
140
ใหบริการจริง
อนุญาต
ชื่อ
นพ. สรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา
ตําแหนง นายแพทย เชีย่ วชาญ
e-mail Sarayuth.b55@gmail.com
ชื่อ
นพ. ชาญชัย ธงพานิช
ผู
ประสานงาน ตําแหนง นายแพทย ชํานาญการพิเศษ
1
e-mail Chanchai_medicine@hotmail.com
ชื่อ
นาง นฤมล อารยะพิพฒ
ั น
ผู
ประสานงาน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
2
e-mail Nurse.tec@hotmail.com
สถานะการ ขั้นที่
Re-Aecreadit ครั้งที่ 1
รับรอง
สาขาที่
บําบัดรักษาผูม ีปญหาการใชยาและสารเสพติด
ผูนําสูงสุด
ขององคกร

200

อัตรา
ครอง
เตียง

95%

โทรศัพท 0817087773 โทรสาร 043246067

โทรศัพท 0818493359 โทรสาร 043246067

โทรศัพท 084-7928822 โทรสาร 043246067
วันหมดอายุ 30 กรกฎาคม 2558

ใหบริการ

ประชากรใน ตําบล
เขตพื้นที่
อําเภอ
1
รับผิดชอบ จังหวัด

ประมาณ 5,145 ตําบล
ประมาณ 878 อําเภอ
15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเวน อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย
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เขต
ประชากร ประมาณ 20 ลานคน
1. สุรา 2. ยาบา 3. สารระเหย 4. บุหรี่ 5. กัญชา

Top 10
Diag. OPD
Top 10
1.สุรา 2. ยาบา 3.สารระเหย 4. กัญชา 5. เฮโรอีน
Diag.IPD
1.2 อัตรากําลัง
1.2.1 แพทย
สาขา
เวชกรรมปองกัน สุขภาพจิตชุมชน
เวชศาสตรครอบครัว
รวม

Full time (คน)
2
2
4

Part time (ชม./สัปดาห)

1.2.2 บุคลากรสาขาอื่น
สาขา
-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ
-พยาบาลเฉพาะทาง
-พยาบาล APN
-พยาบาลปริญญาโท
-บรรณารักษ
-จิตวิทยา
-นักสังคมสงเคราะห
-โภชนากร
-นักวิชาการสาธารณสุข

Full time (คน)
ระดับปริญญา ต่ํากวาปริญญา
2
51
17
3
9
1
4
3
1
2
-

Part time
(ชม./สัปดาห)
-
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1.3 สัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชัว่ โมงการทํางาน)
1.3.1 ผูปวยนอก

ขอมูลในชวงเวลาเพือ่ การคํานวณภาระงาน (ชวงเวลา =.........2)
ผป.นอก / แพทย /
ผูปวยนอกสาขา จํานวนผูป วยทั้งป จํานวนผูป วยเฉลี่ย3
ชม.แพทยตรวจ
ชม.
สุรา
3,870
18 ราย/วัน
6
6
บุหรี่
1,505
7ราย/วัน
6
6
1.3.2 ผูปวยใน/พยาบาล

ผูปวยใน

จํานวน
ผูปวย
เฉลี่ยตอ
วัน

จํานวน RN ที่ขึ้นเวรทั้งหมด

สัดสวนผูปว ย/พยาบาลวิชาชีพ

เชา

บาย

ดึก

เชา

บาย

ดึก

ระบบสมัครใจ
ตึกสุรา (1ก)
ตึกยาเสพติด (4ก)
ตึกฟนฟู ระยะสั้น
(4ข)

14

4

2

2

3-4

7

7

15

3

1

1

5

15

15

26

5

1

1

5-6

26

26

ตึกพิเศษ (2ก)

8

1

1

1

8

8

หมายเหตุ : ผูช วยเหลือคนไข รวม 13 คน ปฏิบัติงานในเวรเชา-บาย-ดึก
ระบบบังคับบําบัด
80
7
2
11-12
ตึก พรบ.ชาย
(ตึกแสงอรุณ)
ตึก พรบ.หญิง
40
6
2
6-7
(ตึกตะวันฉาย)
หมายเหตุ : ผูช วยเหลือคนไข รวม 13 คน ปฏิบัติงานในเวรเชา-บาย-ดึก

8

40

-

20

-

3

รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
1.3.3 ผูปวยใน/แพทย
ผูปว ยในสาขา
ป 2557
ยาและสารเสพติด
- บําบัดยา
- ฟนฟูสมรรถภาพ

จํานวนผูปว ย
ใน
รวมทั้งป (1)
2,839

วันนอน ผูปว ยใน/วัน จํานวนแพทย
รวมทั้งป (2) (3)= (2)/365 ในสาขานัน้
(4)
14 วัน
117 วัน

54
115

2
2

ผูปว ยใน /
แพทย
[(3)/(4)]
27/2
58/2
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1.3 โครงสรางองคกร (นําเสนอดวยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผูรับผิดชอบ)
โครงสรางองคกร
ผูอํานวยการ
(นพ. สรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ศูนยพฒ
ั นาคุณภาพ
(นพ. ชาญชัย ธงพานิช)

กลุมภารกิจอํานวยการ
(นายปยะ ไทยวงษ)
ฝายบริหารทัว่ ไป
(นายอังกูร ไกรหาญ)
ฝายการเงินและบัญชี
(นางกัญญา หาญมนตรี)
ฝายพัสดุและบํารุงรักษา
(นางนงครัตน จันทรมหา)
ฝายแผนงานและประเมินผล

(นายเทพฤทธิ์ ภูมูลนา)

คณะกรรมการบริหาร
(นพ. สรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา)

กลุมภารกิจวิชาการ
(นพ. ชาญชัย ธงพานิช)
กลุมงานเวชศาสตรสารเสพติด

(นพ. ธีระชัย อังสุนันทวิวฒ
ั น)
กลุมงานงานสนับสนุนวิชาการ
และเทคโนโลยี

(นายอนุชา สิงหยะบุศย)

กลุมภารกิจบริการวิชาการ
(นางนฤมล อารยะพิพฒ
ั น)
กลุมงานบริการผูปวยใน

(นางจันทรเพ็ง มูลศรี)
กลุมงานบริการผูปวยนอก

(นางแสงเดือน นิลมณี)

กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ

(นพ. ชาญชัย ธงพานิช)
กลุมงานเภสัชกรรม

กลุมงานวิชาการพยาบาล

(นางโสภิดา ดาวสดใส)

(นางวัลยา ศรีสอาด)
กลุมงานจิตวิทยา

(นางสาวกัณณิกา สิทธิพงษ)
กลุมงานสังคมสงเคราะห

(นางสาวสุคนธทพิ ย บุญทา)
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(2) โครงสรางความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สรางเสริมสุขภาพ
โครงสรางการจัดการคุณภาพ
ประกอบดวย 16 คณะกรรมการ ไดแก
1. คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาระบบริหารองคกรสูความเปนเลิศ (Lead team)
2. คณะทํางาน สนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (FA team)
3. คณะทํางานพัฒนาระบบการดูแลผูปวยยาและสารเสพติด (PCT)
4. คณะทํางานควบคุมความคลาดเคลือ่ นทางยา (Mad error )
5. คณะทํางานเภสัชกรรม และการบําบัด (PTC)
6. คณะทํางานควบคุมและปองกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (IC team)
7. คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง (Risk management team)
8. คณะทํางานทบทวน เวชระเบียน (Audit team)
9. คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. คณะทํางานดานสิ่งแวดลอม ( ENV. Team)
11. คณะทํางานพัฒนาระบบบริการพยาบาลขององคกรพยาบาล (NSO)
12. คณะทํางานสงเสริมสุขภาพชุมชนและ Healthy
13. คณะทํางานกลุมการนําองคกรดานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 1,2,3) Workplace
14. คณะทํางานกลุมปฏิบตั ิการดานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 5,6)
15. คณะทํางานกลุมพื้นฐานของระบบดานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 4)
16. คณะทํางานกลุมผลลัพธดําเนินการดานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 7)
(3) โครงสรางระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกนเปนสถานพยาบาลภาครัฐทีใ่ หบริการรักษา บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพผูป วยผูต ิดยาและสารเสพติด ยึดถือสิทธิผปู วยและกฎหมายที่เกี่ยวของเปนกรอบปฏิบัตอิ ยาง
เครงครัด องคกรจึงตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการที่คํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ระบบการกํากับดูแลตนเองทีด่ ี ของโรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
ดําเนินการโดยทีมนําขององคกรไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆดังตอไปนี้ 1) คณะกรรมการหนวยงานใสสะอาด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
คณะกรรมการเจราจาไกลเกลี่ย
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นอกจากนีท้ ีมนํายังมีการกํากับติดดาม การปฏิบัติงาน โดยการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดขององคกร
กําหนดผูรับผิดชอบ โดยผูรบั ผิดชอบจะตองรายงานผลการดําเนินการทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร
1.4 แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งองคกร

รพ. ธัญญารักษขอนแกน

2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile)
2.1 สภาพแวดลอมขององคกร
บริการหลัก (main service):
1) บําบัดรักษาและฟนฟูผูตดิ ยาและสารเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับรักษาและระบบตองโทษ
ภายใตกรอบกฎหมาย 2) วิจัยและพัฒนาการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติด
3) ถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดใหแก
บุคลากรทางการแพทยและผูมีสวนเกี่ยวของ การประสานที่สอดคลองกันอยางดี
ความสามารถเฉพาะขององคกร (core competency): บําบัดรักษา วิจัยพัฒนาและถายทอดองคความรู
เทคโนโลยีการบําบัดรักษายาและสารเสพติด
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
การจําแนกกลุมบุคลากร พรอมจํานวนในแตละกลุม:
กลุมขาราชการ

หนวย

ขาราชการ

กลุม
ลูกจางประจํา

กลุม
พนักงาน
ราชการ

กลุมพนักงานกระ
ทรงสาธารณะสุข

แพทย

คน

4

-

-

-

พยาบาลวิชาชีพ

คน

51

-

-

-

เภสัชกร

คน

2

-

-

-

นักจิตวิทยาคลินิก

คน

3

-

2

-

นักสังคมสงเคราะห

คน

2

-

1

-

นักวิชาการสาธารณสุข

คน

2

-

-

-

เจาพนักงานอาชีวบําบัด

คน

1

-

-

1

โภชนากร

คน

1

-

-

-

เจาพนักงานเวชสถิติ

คน

1

-

-

-

เจาพนักงานเภสัชกรรม

คน

1

-

-

-

พนักงานชวยเหลือการพยาบาล

คน

-

-

3

-

ผูชวยเหลือคนไข

คน

-

2

-

20

เจาหนาที่สนับสนุน

คน

6

10

11

10

คน
74
12
17
31
รวม
ระดับการศึกษา: ระดับต่ํากวาปริญญา 59 คน ระดับปริญญาตรี 75 คน ระดับปริญญาโท 18 คน
พยาบาลวิชาชีพ 51 คน ปริญญาโท = 11 คน , เฉพาะทาง = 22 คน อยูระหวางศึกษาตอปริญญาโท 4
คน ปริญญาเอก 1 คน
สิ่ ง แวดล อ มด า นกายภาพที่ สํ า คั ญ : โรงพยาบลธั ญ ญารั ก ษ ข อนแก น กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 775 หมู 19 ถนนมะลิวัลย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูบนพื้นที่ 95 ไร 86.25
ตารางวา เปนโรงพยาบาลขนาด 140 เตียง ประกอบดวย 10 อาคาร ดังนี้ ตึกอํานวยการ,ตึกผูปวยบําบัด
ดวยยา (ตึก 1 ก),ตึกผูปวยในฟนฟูสมรรถภาพ (ตึก 4 ก และ ตึก 4 ม),ตึกพิเศษ (ตึก 2 ก),อาคาร
8

รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
กิจกรรมบําบัด,ตึกตะวันฉาย,ตึกแสงอรุณ,ตึกวิชาการ,อาคารอาชีวบําบัด,อาคารโภชนาการ และ อาคารตึก
อํานวยการ(ใหม) ยังไมเปดใหบริการ
ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และประชากร
ประชากร 20ลานคน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปญหายาและสารเสพติดที่สําคัญไดแก
สุรา ยาบา และสารระเหย โดยสารระเหย พบวามีการแพรระบาดมากกวาภาคอื่นๆของประเทศ
ความสัมพันธระดับองคกร : ระบบกํากับดูแลองคกร (governance system):
ประกอบดวย3 สวน ไดแก ดานบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ตามโครงสรางองคกร
ดานพัฒนาคุณภาพ
ทีมพัฒนาคุณภาพ 16 ทีม
ดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประกอบดวย
3 คณะทํางาน ไดแก
คณะกรรมการหนวยงานใสสะอาด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการเจรจาไกลเกลี่ย
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ : สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการที่สําคัญของศูนย
บําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน ไดแกสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เนื่องจาก ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกนเปนสถานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสาร
เสพติด ตาม พรบ.ฟนฟู สมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติด พ.ศ.2545 จึงตอ รับผูปวยตาม พรบ.ฟนฟู
สมรรถภาพฯ จากสํานักงานคุมประพฤติ เขาสูการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ เปนระยะเวลา 120 วัน และ
ประเมินผลการบําบัดรักษาสงกลับยังสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงาน
รว มกั น ได แก การปฏิ บัติ ต าม พรบ.ฟ น ฟูส มรรถภาพผู ติ ดยาและสารเสพติ ด พ.ศ.2545 และแนวทาง
ปฏิ บัติ ก ารฟน ฟู ส มรรถภาพ ผู ติ ด ยาเสพติ ด แบบควบคุ มตั ว ไม เ ข ม งวดตาม พรบ.ฟ นฟู พ.ศ.2545 ที่
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน จัดทํารวมกับกรมคุมประพฤติ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของโรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
1. กลุมผูรับบริการ : ผูปวย
ความตองการและความคาดหวัง : ไดรับการรักษาที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย พึงพอใจ สามารถหยุดยาเสพ
ติดได
แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน : จัดทํามาตรฐานการรักษา การทบทวนกระบวนการรักษาและการ
คนหาความเสี่ยง ความผิดพลาดในการรักษา มีชองทางการฟงความคิดเห็นของผูปวยตอคุณภาพการ
รักษาโดยผานตูรับขอคิดเห็น กลุมประชุมเชาที่ใหผูปวยแสดงความคิดเห็น
2. กลุมผูรับบริการ : ญาติ
ความตองการและความคาดหวัง : -ผูปวยสามารถหยุดยาเสพติดได
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-ไดรับขอมูลทีถ่ ูกตอง เปนจริง เกี่ยวกับการบริการขั้นตอนการรักษาและการดูแลชวยเหลือผูปว ย
-บริการสะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ
แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน : -การเตรียมความพรอมของผูปวยและญาติ โดยพยาบาลจะให
ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาทัง้ หมด
ความตองการและความคาดหวัง : ระบบสงตอผูปว ยที่สะดวกรวดเร็ว
กอนรับบริการ -การนําครอบครัวมามีสว นรวมในการรักษาโดยปจจุบัน ญาติจะตองเขามารวมวางแผนการ
รักษากับพยาบาลผูจ ัดการหลังการประเมินครอบครัวจากพยาบาลตามนัดหมาย
3.

กลุมผูรับบริการ : บุคลากรทางสาธารณสุขและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูติดยาและ
สารเสพติด

ความตองการและความคาดหวัง : -ไดรับองคความรูดานการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดที่ถูกตอง
ทันตอสถานการณ และนําไปประยุกตใชไดจริง
แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน :การสํารวจความตองการดานวิชาการ -การนิเทศดานยาเสพติด
-การสนับสนุนความรูในการขอรับรองการประเมินคุณภาพของสถานพยาบาลยาเสพติด -การประเมิน
สถานพยาบาลยาเสพติดตามมาตรฐาน -รวมกับคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูเสพและผูติดสารเสพติด (4 เดือน) -จัดอบรบ
หลักสูตรการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม หลักสูตรกาบําบัดแบบสั้นตามผลการคัดกรองและการ
คัดกรองผูปวย
4. กลุมผูรับบริการ : โรงพยาบาล สถานีอนามัยร ะบบการปรึกษา การรักษา การดูแลผูปวยยาเสพติด
ความตองการและความคาดหวัง : -ระบบการปรึกษา การรักษา การดูแลผูปวยยาเสพติด
- จัดทําแนวทางการสงตอ ในปจจุบันโรงพยาบาลไดจัดทําแนวทางการจัดการดูแลรักษาผูปวยสารระเหย
สุรา การบําบัดฟนฟูรูปแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การบําบัดฟนฟูรูปแบบซาเทียร และการ
บําบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST และการคัดกรองผูใชยาและสารเสพติดในสถานบริการระดับปฐมภูมิ
ในระดับโรงพยาบาล และมีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายบริการสุขภาพที่ 7,9 และ10
5. กลุมผูรับบริการ : คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความตองการและความคาดหวัง : -ความรวมมือในการศึกษาวิจัย การเรียนการสอนและการรับสงตอ
ผูปวยยาเสพติดที่มีภาวะแทรกซอน (ตัวอยางเชน แผนกจิตเวช รพ.ศรีนครินทรสงตอผูปวยยาเสพเรื้อรัง
เขารับการรักษาผูปวยใน
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แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน : - ทําความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการลงนามขอตกลงความรวมมือดานวิชาการยาเสพติดมหาวิทยาลัยกับ
จัดทําแนวทางการปฏิบัติการฟนฟูสมรรถภาพ ผูต ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัวไมเขมงวด ตาม พรบ.ฟนฟู
สมรรถภาพผูต ิดยาและสารเสพติด พ.ศ.2545
อธิบดีกรมการแพทย ในวันที่ 19 ก.พ.2551 และวันที่ 13 ธ.ค. 2556
6. กลุมผูรับบริการ: กรมคุมประพฤติ
ความตองการและความคาดหวัง -ความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง ในการสงตอผูปว ยยาเสพติด ตาม
พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดและสารเสพติด
แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน : - จัดทําแนวทางการปฏิบัติการฟนฟูสมรรถภาพ ผูต ิดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัวไมเขมงวด ตาม พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาและสารเสพติด พ.ศ.2545
- จัดชองทางดวนโดยไมตองผานระบบการ Admitted เขาตึกผูปวยใน
2.3 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
ขนาดและการเติบโตขององคกร: เปนโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด140 เตียง แตเนื่องจากมี
ผูปวยเขารับบริการเปนจํานวนมาก จึงมีการเพิ่มจํานวนเตียงเปน200 เตียง
ปจจัยความสําเร็จ : ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (key success factor): การบําบัดรักษา
ดวยผูเชี่ยวชาญ และรูปแบบการบําบัดที่มีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร: การผลิตผูเชี่ยวชาญดานตางๆที่
จําเปนสําหรับงานยาเสพติดทั้ง12 หัวขอ ทําใหโรงพยาบาลมีผลลัพธในการดูแลที่ดี
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาํ คัญ: รายงาน บสต. สถาบันบําบัดฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติด
แหงชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษในภูมภิ าค
2.4 บริบทเชิงกลยุทธ (ที่มีผลตอความยัง่ ยืนขององคกร)
ปญหาสุขภาพทีส่ าํ คัญในพืน้ ที:่ ปญหายาและสารเสพติดที่สําคัญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่สําคัญไดแก สุรา ยาบา นอกจากนี้ในภาคอีสานยังพบการแพรระบาดของสารระเหย
มากกวาภาคอื่นๆของประเทศ
ปญหาสุขภาพทีเ่ ปนโอกาสพัฒนา: ผูปวยยาและสารเสพติดที่มีภาวะโรครวมทางจิตเวช
โรคทีม่ ีขอจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ: ผูปวยสุราที่มีภาวะแรกซอนทางอายุรกรรมที่
รุนแรง
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ: การแพรระบาดของสารเสพติดชนิดใหมๆ และนโยบาย
การจัดการปญหายาเสพติดของภาครัฐ
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การเปลี่ยนแปลงสิง่ แวดลอมภายนอก / นโยบาย: แพรระบาดของสารเสพติดชนิดใหมๆ
และนโยบายการจัดการปญหายาเสพติดของภาครัฐ
ปญหาสําคัญที่โรงพยาบาลพยายามแกไข: การสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหแกแตละ
วิชาชีพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ชวยลดภาระงานและรองรับการเฝาระวังการใชสารเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ: ความพรอมทางดานกายภาพ ศักยภาพของบุคลากร
และบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย ในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติด
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรขององคกร
วิสัยทัศน : ผูนําเทคโนโลยีการบําบัดรักษายาเสพติดและสารเสพติด Leader in substance
abuse treatment technology
พันธกิจ : วิจยั พัฒนาและถายทอดองคความรู เทคโนโลยีการบําบัดรักษายาและสารเสพติด เพื่อให
ผูติดยาและสารเสพติดสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข
ขอบเขตบริการ
1. บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาและสารเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับรักษาและระบบตองโทษ
ภายใตกรอบกฎหมาย
2. วิจยั และพัฒนาการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาและสารเสพติด
3. ถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผุติดยาและสารเสพติดใหแก
บุคลากรทางการแพทยและผูมีสวนเกี่ยวของ
เปาประสงค
ผูติดยาและสารเสพติดดํารงชีวิตและทําหนาที่ในสังคมไดตามปกติ
แผนยุทธศาสตรและเปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

การเปนผูเชี่ยวชาญ (Expertise)
การพัฒนางานวิจยั (Research & Development)
การสรางนวัตกรรม การบําบัดรักษา (Innovation)
การสรางเครือขายการบําบัดรักษา (Networking)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Management)
ยุทธศาสตรการเปนผูเชีย่ วชาญ
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เปาหมาย : มีบุลากรที่มีความเชี่ยวชาญการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาและสารเสพติดใน
ดานตาง ดังนี้
1. ดานการบําบัดรักษาและฟน ฟูสมรรถภาพผูต ิดสุรา
2. ดานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูต ดิ สารระเหย
3. ดานการบําบัดรักษาและฟน ฟูสมรรถภาพผูต ิดยาบา (Program : Matrix, Fast Model)
4. ดานการบําบัดรักษาและฟน ฟูสมรรถภาพผุปว ยติดบุหรี่
5. ดานกลุมบําบัดผูติดสุรานิรนาม (Alcoholic anonymous)
6. ดานการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction)
7. ดานครอบครัวบําบัด (Family therapy)
8. ดานศิลปะบําบัด (Art therapy)
9. ดานการบําบัดในชุมชน (Community program)
ยุทธศาสตรการพัฒนางานวิจัย
เปาหมาย

- มีผลงานวิชาการ ตีพิมพในวารสาร/นําเสนอในเวทีวิชาการะดับชาติ อยางนอย ปละ1
เรื่อง มีโครงการวิจยั อยูใ นระหวางดําเนินการอยางนอยปละ 2 เรื่อง

ยุทธศาสตรการสรางนวัตกรรมการบําบัดรักษา (Innovation)
เปาหมาย

- มีการพัฒนาและสรางนวัตกรรมการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดอยางนอยปละ 1เรื่อง

ยุทธศาสตรการสรางเครือขายการบําบัดรักษา (Networking)
เปาหมาย

- สรางเครือขายการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาและสารเสพติดใหเชือ่ มตอ
ตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย และชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Management)
เปาหมาย
- มีระบบฐานขอมูลที่เปนปจจุบันของผูใหบริการ ผูรบั บริการ และองคความรูดานการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาและสารเสพติด
2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององคกร
ระบบการพัฒนาคุณภาพ: กําหนดเปนเข็มมุงขององคกร ที่ตอ งผานการre accreditation ครัง้
ที่ 2 ในป 2558
กระบวนการประเมินผล: โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกนมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะลงถึงระดับบุคคล โดยในตนปงบประมาณ ทีมนําจะจัดทําขอตกลง ความคาดหวัง
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ขององคกร เปาหมายรวมกับหนวยงานและผูปฏิบัติงาน รวมทั้งถายทอดตัวชีว้ ัดจากระดับองคกร สูกลุม
ภารกิจ หนวยงาน และสูระดับบุคคล
กระบวนการเรียนรูระดับองคกร: กระบวนการเรียนรูระดับองคกรจะอาศัย กิจกรรมการ
จัดการองคความรู การประเมินผลลัพธการทบทวนตัวชีว้ ัดขององคกร การถอดบทเรียนโครงการที่ประสบ
ความสําเร็จและโครงการทีไ่ มประสบความสําเร็จ
กระบวนการสรางนวัตกรรม: ทีมนํากําหนดเปนเข็มมุงขององคกร ใหเปนองคกรแหง
นวัตกรรม โดยตั้งเปาหมายให หนึ่งทีมงาน หนึ่งนวัตกรรม, หนึ่งหนวยงาน หนึ่งนวัตกรรม
ผลงานเดนและความภาคภูมิใจขององคกร:
1) ผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในป พ.ศ.
2552 และผานการ Re.Accreditation ครั้งที่ 1 ในป พ.ศ. 2555
2) โรงพยาบาลธั ญ ญารั ก ษ ข อนแก น ร ว มกั บ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
พัฒนาหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูติดยาและสารเสพติด อบรมระยะสั้น 4 เดือน
ซึ่งเปนหลักสูตรที่ยังไมมีการเปดสอนมากอนในประเทศไทย หลักสูตรนี้ใชเกณฑมาตรฐานของสภาการ
พยาบาลวาดวยโครงสรางหลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลระยะสั้น และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปดดําเนินการอบรบหลักสูตรแลว 4 รุน ในป พ.ศ. 2551-2555
3) วันที่ 13 ธ.ค. 2556 ไดทําขอตกลงลงนามระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
อธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทําและอบรบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาล ผูเสพและผูติดสารเสพติด (4 เดือน) ซึ่งจะเปดอบรมในวันที่ 4 พ.ค 2558-28 ส.ค 2558 นี้
4) พัฒนาองคความรูดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารระเหย นําไปใชในพื้นที่
ใหทันกับการบังคับใช พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารระเหย พ.ศ.2550 โดยโรงพยาบาล
ธัญญารักษขอนแกน ไดจัดทําแนวทางการคัดกรองและการรักษาผูติดสารระเหย ในระดับโรงพยาบาลและ
ระดับสถานีอนามัย มีการศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องมือคัดกรองผูปวย( KK VAUDIT)เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวย
บริการปฐมภูมิใชเปนเครื่องมือคัดกรองผูปวยที่มีปญหาการใชสารระเหย
5) เปนหนวยงานอนุรักษพลังงาน มีการนําแนวคิดการใชพลังงานทดแทนมาใชในองคกรเปน
หนวยงานแรกๆของกรมการแพทย โดยมีการนําเงินบํารุงที่คงเหลือในแตละป มาจัดซื้อแผงsolar cell เพื่อ
ผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใช เ สริ ม จากกระแสไฟฟ า ปกติ (รายละเอี ย ดสอบถามได จ ากฝ า ย
บริหารงานทั่วไป)
6) เป นหน วยงานส งเสริ มปรัชญา เศรษฐกิ จ พอเพีย ง โดยสนั บสนุ นใหบุ คลากรจั ดทํ าบั ญ ชี
ครัวเรือน จัดสรรพื้นที่ใหบุคลากรไดทําแปลงเกษตรของตนเอง อํานวยความสะดวกใหบุคลากร รวมทั้ง
ครอบครัว มีการออม ผานทางโครงการ happy work place
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7) เปนหนวยงานที่ดําเนินการพัฒนาสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ คือ เครือขายเขตบริการ
สุขภาพ (Service Plan) ที่ 7,9 และ 10 และเปนหนวยงานประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดในพื้นที่
รับผิดชอบจนสามารถผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน สถานพยาบาลยาเสพติด 70 แหง คิดเปนรอย
ละ 53.85
8) เปนหนวยงานที่ดําเนินการตามภารกิจหลักคือ การถายทอดองคความรูเทคโนโลยีดานการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพและการพัฒนาเครือขายในสถานบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ
จัดอบรบใหผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, โรงพยาบาลชุมชน,โรงพยาบาล
ทั่วไป,โรงพยาบาลศูนย ในป 2554 จํานวน 3-4 วัน รวมทั้งหมด 460 คน โดยทีมวิทยากรทั้งหมดเปนทีม
พยาบาลจากโรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกนเอง ป 2556 ถายทอดเทคโนโลยี = 9 ครั้ง / 616 คน ป 2557
ถ า ยทอดเทคโนโลยี = 13 ครั้ ง / 1,255 คน และในป 2557 จั ด ประชุ ม วิ ช าการยาเสพติ ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ = 1ครั้ง / 486 คน
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