สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานการประเมินองคการมหาชนและเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
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สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)
ประจําปงบประมาณ 2560
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

วัตถุประสงคการจัดตั้ง
ขอมูลพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. งบประมาณ
1036.7953 ลานบาท
จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทย
- งบบริหาร 206.1017 ลานบาท
ฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. รวมทั้งกําหนดเกณฑและวิธีการ
- งบกองทุน 830.6936 ลานบาท
ปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กพฉ. รายได
13.771 ลานบาท
กําหนด
- งบบริหาร 9.1028 ลานบาท
จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการ
- งบกองทุน 4.6685 ลานบาท
และการพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินทุนสะสม
65.386 ลานบาท
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
- งบบริหาร 60.9750 ลานบาท
ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพรความรู
- งบกองทุน 4.4117 ลานบาท
ทางการแพทยฉกุ เฉิน
อัตรากําลัง
(130 /112) คน
จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ (กรอบ/บรรจุจริง)
การแพทยฉุกเฉิน
ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้ง ในประเทศและต า งประเทศที่ดํ า เนิ น งานเกี่ย วกั บ
การแพทยฉุกเฉิน
เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนิน
กิจการของสถาบัน
รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ กพฉ. หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
หรือที่ กพฉ. มอบหมาย
คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ประธานกรรมการ
กรรมการโดย
ตําแหนง

กรรมการผูแทน
แพทยสภา

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ศ.คลินิกเกียรติคุณ ปยะสกล สกลสัตยาทร)
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
5. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
6. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
7. พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม

วันที่ไดรับแตงตั้ง
-

วันที่หมดวาระ
-

-

-

23 กุมภาพันธ 2558 จนกวาแพทยสภาแจงเปลี่ยน
16 กุมภาพันธ 2554 จนกวาแพทยสภาแจงเปลี่ยน
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คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
กรรมการผูแทน
สภาการพยาบาล
กรรมการผูแทน
สถานพยาบาล
กรรมการผูแทน
องคการปกครอง
สวนทองถิ่น
กรรมการผูแทน
องคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากําไรฯ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

9. นายณรงค ธาดาเดช
10. น.อ.(พิเศษ)ไพศาล จันทรพิทักษ
11. นายทรงยศ เทียนทอง
12. นายนิพนธ บุญญามณี

22 กรกฎาคม 2560
22 กรกฎาคม 2560
22 กรกฎาคม 2560
22 กรกฎาคม 2560

วันที่หมดวาระ
จนกวาสภาพยาบาล
แจงเปลี่ยน
22 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563

13. นายสุเทพ ณัฐกานตกนก
14. นายนิติศักดิ์ บุญมานนท

22 กรกฎาคม 2560
22 กรกฎาคม 2560

22 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563

15. นายมนัส แจมเวหา
ดานการเงินและบัญชี
16. นายพงษภัฎ เรียงเครือ
ดานกฏหมาย
17. นายสุรเชษฐ สถิตนิรามัย
ดานการแพทยฉุกเฉิน
18. นายธีรพล โตพันธานนท
19. ร.อ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

2 กรกฎาคม 2560

1 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2560

1 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2560

1 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2560
1 มีนาคม 2560

1 กรกฎาคม 2563
28 กุมภาพันธ 2564

8. รศ.ศิริอร สินธุ

วันที่ไดรับแตงตั้ง
3 เมษายน 2551
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กรรมการและ
เลขานุการ

วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีระบบการแพทยฉกุ เฉินที่ไดมาตรฐาน ซึ่งบุคคลเขาถึงไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ทั้งในภาวะปกติ และสาธารณภัย ดวยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวน”

3

ภาพรวม

แบบประเมินองคการมหาชนและเลขาธิการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

Function
Base

องคการมหาชน

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

เลขาธิการ
ร.อ.อัจฉริยะ แพงมา

ผลประเมินรายองคประกอบ

สรุปผลประเมิน

Agenda
Base

Area
Base
-

สูงกวาเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

●

●

Innovation
Base

●

(สัญญาจาง/ผลการประเมินองคกร/งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

●

สรุปผล
ประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA*

สูงกวาเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ระดับคุณภาพ

ผลการปฏิบัติงาน
สูงกวาเปาหมาย

Potential
Base

●

83.93

(ระดับ 3)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
เลขาธิการ

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

●

(ระดับ 2)

 หมายถึง ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินสูงกวารอยละ 67 )
 หมายถึง ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รอยละตัวชีว้ ัดที่ผานการประเมินอยูระหวางรอยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินต่ํากวารอยละ 50)

หมายถึง ระดับคุณภาพ เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน
แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย
หมายถึง ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบในองคประกอบหนึง่
(แมวา จะไดรับการประเมินในองคประกอบอืน่ ในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย)

* ITA : Integrity ans Transparency Assessment หรือ ระดับความยุตธิ รรมและความโปรงใสการดําเนินงาน ประเมินโดย สํานักงาน ป.ป.ช.
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สวนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

●

องคประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

2. Agenda
Base

●

Area
Base
-

ประเด็นการประเมิน
1.1 สัดสวนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่เริม่ ไดรับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที
(ทั้งหมด)
1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
Ambulance Safety
1.3 จํานวนของมาตรฐานและหลักเกณฑ
เกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินที่ กพฉ.
เห็นชอบและประกาศใช
1.4 ระดับความสําเร็จในการประสานความ
รวมมือระดับประเทศดานการแพทย
ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชน
2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่
ทันตอสถานการณ

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

83.93

●

●

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

รอยละ 47

รอยละ 43.81



ระดับ 3

ระดับ 5



2 เรื่อง

5 เรื่อง



ระดับ 3

ระดับ 5



สรุปผล
ประเมิน
สูงกวา
เปาหมาย

สูงกวา
เปาหมาย


รอยละ 100

รอยละ 100



รอยละ 100

รอยละ 100



5 จังหวัด

5 จังหวัด

รอยละ 85

รอยละ 88.75

3. Area Base

3.1 จํานวนจังหวัดที่มีการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดตาม
เกณฑที่กําหนด
4. Innovation 4.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
Base
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน



สูงกวา
เปาหมาย



สูงกวา
เปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

5. Potential
Base

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

4.2 รอยละการเบิกจายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง
เทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวม
รอยละ 96
ประจําปงบประมาณ 2560
4.3 การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คะแนนประเมิน
องคการมหาชน
ตั้งแต 4.0000 ขึ้นไป
5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผน
รอยละ 80
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

รอยละ 98.73



ระดับคะแนน
4.2400



รอยละ 92



สรุปผล
ประเมิน

สูงกวา
เปาหมาย

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
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สวนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินเลขาธิการ : ร.อ.อัจฉริยะ แพงมา
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจาง ผลการประเมินองคกร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินเลขาธิการ

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

●

องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
2.1 ผลงานของเลขาธิการ (Performance)
2.1.1 สัญญาจาง
1) ผูปฏิบัติการฉุกเฉินมี
มาตรฐานสูการเปน
วิชาชีพและไดรับการ
ยอมรับจากทุกภาคสวน

●

เปาหมาย

คณะกรรมการ
ประกอบโรคศิลปะ
รับหลักการให นฉพ.
เปนวิชาชีพสาขาหนึ่ง
ตามกฏหมายวาดวย
การประกอบโรคศิลปะ
2) มีระบบบริการการแพทย มีการจัดระบบ
ฉุกเฉินในพื้นที่หางไกล
ปฏิบัติการฉุกเฉินแบบ
ทุรกันดาร
บูรณาการในพื้นที่
หางไกลและทุรกันดาร
อยางนอย 2 ระบบ 1
เขตบริการสุขภาพ

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการประกอบ
โรคศิลปะ รับหลักการให
นฉพ. เปนวิชาชีพสาขา
หนึ่งตามกฏหมายวาดวย
การประกอบโรคศิลปะ
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 60
• มีการจัดระบบ ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินแบบบูรณาการ
ใชในพื้นที่ภาคใต
(เขต 11 และ 12) โดยการ
เชิญหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ประชุมเพื่อติดตามงาน
ที่ไดมีการไปดําเนินงาน
• มีคูมือแนวทางการ
ปฏิบัติการลําเลียงผูป วย
ฉุกเฉินทางอากาศภาคใต
แบบบูรณาการ Regional
Medical Director
• มีคูมือ ทางอากาศ
ภาคใต /คูม ือ BIGT
หลักสูตรทางน้ํา สตูล
และรางคูม ือแนวทาง
การบูรณการการ
จัดระบบทางอากาศ
ภาคใต ใชในพื้นที่ภาคใต
(เขต 11 และ12)

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน
สูงกวา
เปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

มีการประเมินระดับ
• ตั้งคณะทํางานดาน
สุขภาวะของบุคลากร
ความสุขและความ
ในองคการ และนําผล
ผูกพันในองคการ และ
การประเมินมาใชใน
ดําเนินการประเมิน
การพัฒนาความสุข
ระดับสุขภาวะของ
ในองคการ
บุคลากรในองคการ
• จัดทําแนวปฏิบัติ
เบื้องตนเพื่อสรางสุข
ภาวะคนในองคการ
• นําผลประเมินมาใชในการ
พัฒนาความสุขในองคการ
• ระดับความสุข รอยละ
59.37
4) การปรับโครงสราง
มีการปรับโครง สราง มีการปรับโครง สราง
องคการ
สพฉ. ตามมติ กพฉ.
สพฉ. ตามมติ กพฉ.
2.1.2 ผลการประเมิน 5) ผลการดําเนินงานภาพรวม ผลการดําเนินงานของ ผลการดําเนินงานของ
องคกร
ของสพฉ. ประเมินโดย กพฉ. สพฉ. ≥ รอยละ 90
สพฉ. รอยละ 90.4
2.1.3 งานอื่นๆ ที่
6) การดําเนินงาน UCEP
มีรายงานผลการ
• รายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ความกาวหนา 6 เดือน
มอบหมาย
ความกาวหนา 6 เดือน
เสนอ กพฉ. ในการเมื่อ
เสนอ กพฉ. และมีการ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
รองเรียนจาก
• มีขอรองเรียนจาก
ประชาชนและ
ประชาชน จํานวน
โรงพยาบาลเอกชน
15,243 ราย และ
ไมเกินรอยละ 5
โรงพยาบาลเอกชน
จํานวนมี 41 ราย
คิดเปนรอยละ 0.00002
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของเลขาธิการ (Competency)
2.2.1 สมรรถนะ
7) ประเมินสมรรถนะดาน
รอยละ 80
รอยละ 83.30
ทางการบริหาร
ภาวะผูนํา วิสัยทัศน
(16.66 คะแนน จาก
การวางกลยุทธ ศักยภาพ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เพื่อนําการปรับเปลีย่ น
การควบคุมตนเอง
การพัฒนาศักยภาพคน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

3) ผูปฏิบตั ิงานทุกคนมี
ความสุขและความผูกพัน
ในองคการ










สูงกวา
เปาหมาย
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สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
• การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 1,565,643 ครั้ง
• จํานวนผูปวยที่เขารวมโครงการ “เจ็บปวยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิทุกที่” (UCEP) จํานวน 21,668 คน และผูปวยที่เขาเกณฑ
จํานวน 8,522 คน คิดเปน 39.33 %
• สงเสริมความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินในรถปฏิบัติการฉุกเฉิน/พยาบาล (Ambulance Safety)
โดยจัดอบรมใหแกพนักงานขับรถหนวยกูชีพ จํานวน 691 คน มีพื้นที่นํารองอุบัติเหตุรถพยาบาลเปนศูนยใน 4 ภาค (Zero
Ambulance crash) จํานวน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดระนอง
จังหวัดขอนแกน และจังหวัดบุรีรัมย รวมทั้งมีระบบเฝาระวังความปลอดภัยในรถพยาบาล โดยศูนยแจงเหตุสื่อสารสั่งการ
จังหวัด จํานวน 22 จังหวัด และติด GPS จํานวน 676 คัน ทั้งนี้ จํานวนอุบัติเหตุรถพยาบาล จํานวน 36 ครั้ง ลดลงจากปท่ี
ผานมารอยละ 14.29
• เสนอมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเขา กพฉ. เพื่อเห็นชอบจํานวน 5 เรื่อง ไดแก 1) หลักเกณฑให
อปท.ดําเนินการบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินทองถิ่น 2) ประเภท ระดับ อํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือ
ขอจํากัดของหนวยปฏิบัติการ 3) หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยปฏิบัติการ 4) หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหนวยปฏิบัติการในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 5) มาตรฐานหนวยปฏิบัติการ
อํานวยการทุกระดับ
• ประสานความร วมมือ ระดับ ประเทศด านการแพทย ฉุก เฉิ น กับ ประชาคมอาเซี ยนและนานาชาติ ในดา นตา งๆ ไดแ ก
ดานความรวมมือกับประชาคมอาเซียน ดานความรวมมือทางวิชาการ ดานการจัดการภัยพิบัติทางการแพทยและสาธารณสุข
ขอสังเกต
• ตัวชี้วัดที่ 1.1 เรื่อง สัดสวนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่เริ่มไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที เปนตัวชี้วัดที่สําคัญ ซึ่ง
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่ไดรับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที มีจํานวน 85,350 ราย จากจํานวนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่ขอใช
บริการทั้งหมด จํานวน 194,283 ราย คิดเปนรอยละ 43.81 สพฉ. ควรทบทวนถึงปญหา อุปสรรค เพื่อมากําหนด
แนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติการฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ตั ว ชี้ วั ด ในองค ป ระกอบ Function Base บางตั ว เป น การวั ด ผลผลิ ต เช น ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งาน
Ambulance Safety ระดับความสําเร็จในการประสานความรวมมือระดับประเทศดานการแพทยฉุกเฉินกับประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ ควรพิจารณากําหนดตัวชี้วัดในเชิงผลลัพธเพื่อสะทอนใหเห็นถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
จากการดําเนินงานของ สพฉ. ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
• แมระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน มีคาคะแนนเทากับ 83.93 ซึ่งอยูในระดับสูงมาก แตยัง
มีประเด็นที่มีระดับคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย คือ ดัชนีความโปรงใส (77.88) ซึ่ง สพฉ. ควรศึกษาวิเคราะหถึงปญหาเพื่อนํา
สาเหตุมาพิจารณาปรับปรุงอยางเรงดวนตอไป
…………………………………
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