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ค าน า 
 
 โรงพยาบาลสระใครเปิดด าเนินการครัง้แรกในฐานะศูนย์สุขภาพชุมชน (อาคารผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลสระใคร)  เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2547 และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตยีง
ในสงักดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย  ต่อมาขยายบรกิารอาคารผูป่้วยในขนาด 30 เตยีง 
อาคารโรงครวั  ซกัฟอก - จ่ายกลาง  และไดร้บัเงนิบรจิาคจากมูลนิธกิา้วคนละกา้ว 7-11 ไปรษณีย์
ไทยและผูม้จีติศรทัธา ทัง้ในจงัหวดัหนองคายและทัว่ประเทศ ก่อสรา้งอาคาร “เพราะเราเชื่อในพลงั
เล็ก ๆ”  เพื่อขยายเปิดบริการคลินิกโรคเรื้อรงัและบริการทันตกรรม เมื่อเดือนเมษายน 2565 
โรงพยาบาลสระใครพฒันาระบบคุณภาพบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง  ตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานวชิาชพี  ได้รบัการรบัรองคุณภาพ HA จากสถาบนั
รบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ครัง้แรกเมื่อ 13 มนีาคม 2558 และรบัรองคุณภาพต่อเน่ืองอกี 
2 ครัง้ (Re-accreditation 2)  

โรงพยาบาลสระใครใช้แนวคิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
รวมทัง้   กระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร ปี 2565 ‟ 2569 ครัง้น้ี   บุคลากร
ทุกคนมสีว่นรว่มก าหนดวสิยัทศัน์ วเิคราะหส์ถานการณ์ขององคก์ร  สว่นทมีน า  ทมีระบบการพฒันา
คุณภาพโรงพยาบาล  และกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) ได้ร่วมประชุมเชิง
ปฏบิตักิารจดัท าแผนยุทธศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  การระดมสมองและจติใจ (Brain and 
mind storming) การบรรยายและอภปิรายใหข้อ้เสนอแนะโดยวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์พฒันา
คุณภาพโรงพยาบาล   

เอกสารแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ปี 2565 ‟ 
2569 ฉบบัน้ี รวบรวมจดัท าขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางสื่อสารถ่ายทอดสู่ทมีผูป้ฏบิตัิและเป็นพมิพเ์ขยีว 
(Blue print of change) มอบหมายทมีระบบคุณภาพและหน่วยงานใชเ้ป็นหลกัคดิ  เปลีย่นแปลงให้
เป็นแผนปฏบิตักิารของทมีอย่างสอดคล้องเกื้อหนุนกนัและกนั  โดยพฒันาคุณภาพชวีติคนท างาน
อย่างมคีวามสุข มรีะบบตดิตามก ากบักระบวนการท างาน  การวดัและประเมนิผลลพัธ์  เพื่อมุ่งตรงสู่
เป้าหมายเดียวกันอย่างมีพลัง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผน
ยทุธศาสตร ์

หวงัว่าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสระใคร ฉบบัน้ี จะมสี่วนให้โรงพยาบาลสระใคร บรรลุ
ความมุ่งหมายของการพฒันาคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนดา้นสุขภาพ 
โดยเสรมิพลงัใหภ้าคเีครอืขา่ยมสีว่นรว่มรบัผดิชอบสุขภาพตนเอง ครอบครวั และระบบสขุภาพชุมชน
ในระยะยาวต่อไป   
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บริบทอ าเภอสระใคร 
ท่ีตัง้และขนาด 
 

กิง่อ าเภออ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย  แยกจากอ าเภอเมอืงหนองคายเมื่อ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2537  และยกระดบัเป็นอ าเภอสระใคร เมื่อปี 2550  ระยะแรกทีต่ัง้โรงพยาบาลสระใคร ปี 2547 
ชาวบ้านจงึเรยีกว่าโรงพยาบาลกิง่ อ าเภอสระใครอยู่ระหว่างจงัหวดัหนองคายและจงัหวดัอุดรธานี  
ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตรและ 35 กโิลเมตร ตามล าดบั มพีืน้ทีป่ระมาณ 184 ตารางกโิลเมตร 
ไม่มแีนวเขตตดิแม่น ้าโขง  มลี าน ้าสวยผ่านเป็นแนวกัน้เขตดา้นทศิเหนือของจงัหวดัอุดรธานี มกีาร
ชลประทานกัน้หว้ยดงหลี ่เป็นฝายดงหลี ่ บา้นดงหลี ่ ต าบลคอกชา้ง  และมกีารแบ่งขดุพืน้ทีน่าสว่น
บุคคลเป็นสระน ้าเลีย้งปลาและเพื่อใชน้ ้าในกจิกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ  ท านาปี  ท านาปรงั  ส่วน
ใหญ่ฤดฝูนพืน้ทีอ่ าเภอสระใครจงึเป็นสเีขยีวของทอ้งทุง่นา  มขีา้วหอมมะลพินัธุด์ไีดร้บัรางวลัจากการ
ประกวดทีต่ าบลบา้นฝาง  บรเิวณเขตตดิต่อของอ าเภอสระใคร ดงัน้ี 

 

ทศิเหนือ  ตดิต่อกบัอ าเภอเมอืงหนองคาย 
ทศิตะวนัออก  ตดิต่อกบัอ าเภอเมอืงหนองคาย และอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 
ทศิใต ้ ตดิต่อกบัอ าเภอเพญ็และอ าเภอบา้นผอื  จงัหวดัอุดรธานี 
ทศิตะวนัตก  ตดิต่อกบัอ าเภอบา้นผอื  จงัหวดัอุดรธานี และอ าเภอท่าบ่อ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 แสดงแผนทีต่ัง้โรงพยาบาลสระใคร 
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ลกัษณะภมิูประเทศ  ส่ิงแวดล้อม  ป่าไม้ 

อ าเภอสระใคร มลีกัษณะภูมปิระเทศทัว่ไปเป็นทีร่าบลุ่ม สภาพภูมอิากาศโดยทัว่ไปแบ่งเป็น 

3 ฤด ูคอื ฤดรูอ้น ฤดฝูน และฤดหูนาว ทีด่นิสว่นใหญ่ใชป้ระโยชน์เป็นทีท่ ากนิ คอื ทุ่งนา ไรอ่อ้ย สวน

ยางพารา  สวนยาสบู เป็นตน้ บรรพบุรษุใชท้ีด่อนตัง้บา้นเรอืนอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ๆ ต่อมามกีารขยาย

ปลูกบา้นเรอืนออกไปตามเสน้ทางทีภ่าครฐั เช่น หน่วยงาน รพช. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตดัถนน

ผ่าน  มทีี่ดนิสาธารณะเป็นโคกเป็นดงบ้าง ส่วนใหญ่เป็นป่าไมเ้ต็งรงั พืน้ที่โครงการป่าชุมชนต าบล

คอกช้าง จ านวน 87 ไร่ พื้นที่ต าบลบ้านฝางจ านวน 86 ไร่ และพื้นที่ต าบลสระใครจ านวน 63 ไร ่ 

รวมพืน้ทีป่่าไม ้236 ไร ่ 

ลกัษณะส าคญัของประชากรด้านสงัคม  

การปกครอง  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี   
กระทรวงมหาดไทยแบ่งการปกครองเป็น 3 ต าบล 41 หมูบ่า้น  องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 3

แห่ง รวมทัง้สิ้น 8,427 หลงัคาเรอืน  ความหนาแน่นประชากรในพื้นที่ประมาณ 210 คนต่อตาราง
กโิลเมตร  ประชากรรวมทัง้สิน้ 26,565 คน  ดงัตารางที ่1 แสดงขอ้มลูประชากรแยกรายต าบล ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูประชากรแยกรายต าบล 

ข้อมูล 
ต าบลสระใคร ต าบล    

คอกช้าง 
ต าบล 
บา้นฝาง 

รวม
อ าเภอ 

ชื่อหน่วยบรกิาร
ระดบัปฐมภูม ิ
(ขนาด) 

รพ.สต. 
สระใคร 
(M) 

PCU 
รพ.สระใคร 

(S) 

รพ.สต. 
คอกชา้ง 
(M) 

รพ.สต. 
บา้นฝาง 
(L) 

4 

จ านวนหมูบ่า้น 
(หมูบ่า้น) 

11 4 13 13 41 

จ านวนหลงัคาเรอืน 
(หลงัคาเรอืน) 

2,477 1,059 2,024 2,867 8,427 
 

.ประชากร (คน) 7,504 2,838 6,670 9,553 26,565 
   ชาย (คน) 3,773 1,411 3,293 4,878 13,355 
   หญงิ (คน) 3,731 1,427 3,377 4,675 13,210 
ทีม่า: ระบบสถติทิางการทะเบยีน  ส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย       
       ณ 20 กรกฎาคม 2565 
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โครงสรา้งประชากรแบ่งตามชว่งอายุและเพศ ดงัแผนภูมทิี ่1 แสดงปิรามดิประชากรแบ่งตาม
ชว่งอายุ อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ปี 2564 
 

แผนภมิูท่ี 1 แสดงปิรามดิประชากรแบ่งตามชว่งอายุ อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ปี 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ทีม่า: ระบบสถติทิางการทะเบยีน  ส านักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
       ณ 20 กรกฎาคม 2565  

 
ประชากรส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ  มวีดัรวม 35 วดั  ใชภ้าษาไทยในการตดิต่อราชการ  

ชาวบา้นทัว่ไปนิยมพดูภาษาอสีาน  ใชภ้าษาบาลแีละท านองสรภญัญะในการสวดมนต์และพธิกีรรม
ทางศาสนา  เช่น บุญมหาชาติ  สวดพระอภิธรรม  มีหลวงพ่อพระศรอีารยิ์ พระพุทธรูปสมยัขอม
คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพบูชาของชาวอ าเภอสระใคร ประดิษฐานที่วดัมฤคทายวนั (วดัดงแขม)  
ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอสระใคร   

“สระใครเมอืงน่าอยู ่ ประตูสูห่นองคาย   
นบไหวพ้ระศรอีารยิ ์  ขา้วสารหอมมะลชิัน้ด ี  
มหีลวงพอ่ใหญ่คูเ่มอืง  ลอืเลื่องในคุณธรรม”   

สนันิษฐานค าวา่สระใครมทีีม่าจาก  “สไรหรอื “สรอ้กไคร” ในภาษาเขมร  มคีวามหมายวา่  
“ใหญ่  เก่งกลา้ แขง็แรง” 

ชาวสระใครส่วนใหญ่ยงัคงมีวฒันธรรมข้าวเป็นวฒันธรรมหลกั   กลุ่มผู้สูงวยัยงัคงยดึถือ
ขนบธรรมเนียมชาวอีสานที่สืบทอดต่อกันมา เช่น ฮีตสิบสองคองสิบสี่  ประเพณีส าคญัที่ได้ รบั  

13,355 คน 13,210 คน 
ประชากรทั้งหมด 26,565 คน 
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การยอมรบัเป็นบรรทดัฐานทางสงัคมจะปฏบิตัสิบืต่อ ๆ กนัมาซึง่รวบรวมดงัตารางที ่2 แสดงปฏทินิ
กจิกรรมชุมชนดา้นวฒันธรรม ประเพณสี าคญัของชาวอ าเภอสระใคร ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2  แสดงปฏทินิกจิกรรมชุมชนดา้นวฒันธรรม ประเพณขีองชาวอ าเภอสระใคร 

วนั / เดือน กิจกรรมทางวฒันธรรม  ประเพณี 

1   มกราคม  ตกับาตรสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่

เดอืน 3 - 4  บุญขา้วจี ่ บุญมหาชาต ิ

13 - 15  เมษายน  ประเพณสีงกรานต ์ รดน ้าขอพรจากผูใ้หญ่  ประกวดเทพสีงกรานต์
ผูส้งูอายตุ าบลคอกชา้ง ประกวดนางสงกรานตท์ีว่ดัมฤคทายวนั       
(วดัดงแขม) 

13  พฤษภาคม  ครบรอบวนัเกดิท่านเจา้คุณใหญ่  อดตีทีป่รกึษาเจา้คณะจงัหวดั
หนองคาย  (อดตีเจา้อาวาสวดัโพธิช์ยั)   

ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 6   พธิสีรงน ้าวดัโพนงาม  จุดบัง้ไฟ  สรงน ้าพระ  รดน ้าด าหวั  การแสดง
หมอล า 

เดอืน 6 - 7  บุญบัง้ไฟ  มทีุกต าบล แต่จดังานเป็นบางหมูบ่า้น  ขึน้อยูก่บัความเชื่อ
และความพรอ้มเพรยีงของชาวบา้น 

ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 7  
แรม 1  ค ่า เดอืน 8 

ท าบุญวนัอาสาฬหบชูา    
ท าบุญวนัเขา้พรรษา 

ขึน้  15  ค ่า เดอืน 9 บุญขา้วสารท ประมาณ 3 - 4 นาฬกิา ท าหอ่ขา้ว  9  หอ่ วางใน
บรเิวณวดั  เชือ่วา่จะสามารถสง่ใหบ้รรพบุรษุผูล้่วงลบั ชว่งเชา้จงึไป
วดัถวายภตัตาหาร 

ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 10 บุญขา้วประดบัดนิ  หลงัถวายภตัตาหารชว่งเพลน าขา้ว 10 หอ่  วาง
ในบรเิวณทีว่ดั  เชื่อวา่ท าทานถงึบรรพบุรษุทีล่่วงลบั 

ขึน้ 15 ค ่า  เดอืน 11 ท าบุญออกพรรษา 
ภายใน 1 เดอืน หลงัชว่ง  
ออกพรรษา / ตลอดปี 

ท าบุญทอดกฐนิ  / ท าบุญทอดผา้ป่า 

ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 12  ประเพณลีอยกระทงทีว่ดับา้นหนองบวัเงนิ  บ่ายมกีารแขง่ขงัเรอืพาย 
ฝีพาย 3 - 4 คน  ชว่งกลางคนืประกวดนางนพมาศ 
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สภาพเศรษฐกิจ 
ชาวอ าเภอสระใครส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  เช่น ท านา เลีย้งสตัว ์ววั ควาย ไก่ 

ในครวัเรือน  ท าสวนยางพารา  สวนยาสูบ  ไร่อ้อย  และมีการท าฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู หนุ่มสาว
บางสว่นเคลื่อนยา้ยแรงงานไปท างานทีโ่รงงานตดัเยบ็ผา้เขตอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานีหรอืเดนิทาง
ไปท างานในตวัจงัหวดัหนองคาย และต่างจงัหวดั  เชน่  กรงุเทพมหานคร อุดรธานี ภาคตะวนัออก  

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่บริเวณริมถนนมิตรภาพทัง้สองข้าง  บริเวณบ้านน ้ าสวย  
บ้านน ้าสวยใต้  บ้านยางค า  กิจการส่วนใหญ่เป็นร้านค้า  ร้านขายทอง  ร้านขายส่ง ร้านอาหาร
โรงเลื่อย  รา้นสะดวกซื้อเปิด 24 ชัว่โมง 2 แห่ง  คลนิิกแพทย ์ ตลาดน ้าสวย 49   เป็นตลาดถาวร
เปิดขายทัง้เชา้และเยน็  (รบัผดิชอบโดย อบต.สระใคร)  มธีนาคาร 1 แหง่ (ธกส.)   

ตลาดนัดเคลื่อนที่หรอืตลาดนัดคลองถมทุกวนัที่  2  และ  16  ของเดอืน  ตลาดนัดทุกวนั
พฤหสับด ี ซึง่สถานทีต่ัง้บรเิวณดา้นหลงัโรงพยาบาลสระใคร  ต าบลบา้นฝาง  มกีารตดิต่อคา้ขายและ
ซือ้สนิคา้มาขายในหมูบ่า้นจากตลาดบา้นเทื่อม  ต าบลเขอืน ้า  อ าเภอบา้นผอื  และจากตลาดบา้นเก่า
น้อย อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย  ตลาดนดัทีต่ าบลบา้นฝาง ช่วงเยน็วนัพุธ และวนัเสาร ์ 

ทุกต าบลมกีารรวมกลุ่มสง่ออกสนิคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ วสิาหกจิชุมชน  ผลติภณัฑท์ี่
มชีื่อเสยีง เช่น กลุ่มเยบ็ผา้  กลุ่มทอผา้บ้านพลายงาม ต าบลคอกช้าง  ที่หมู่ 12 ต าบลสระใครท า
ผลติภณัฑแ์จ่วบองขาย  บา้นโนนดู ่ต าบลบา้นฝางจดัตัง้กลุ่มท าขา้วกลอ้ง  เป็นตน้ 

 
สถานท่ีท่องเท่ียว 

สถานทีท่อ่งเทีย่วไดแ้ก่ วดัดงแขม (สกัการะกราบ พระศรอีารยิ)์   ไรว่ทิยาอนิทผลมั  บา้น
หนองบวัเงนิ  ต าบลสระใคร 

 
ส่วนราชการและหน่วยงานส าคญั 

ศูนยร์าชการตัง้อยู่ที่ที่ว่าการอ าเภอสระใครและหน่วยงานใกล้เคยีง เช่น สถานีต ารวจภูธร 
สระใคร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสระใคร โรงพยาบาลสระใคร อ าเภอสระใครมีโรงเรียน
มธัยมศกึษา 2 แห่ง คอื โรงเรยีนน ้าสวยวทิยาและโรงเรยีนฝางพทิยาคม โรงเรยีนขยายโอกาส/
ประถมศกึษา 17 แห่ง ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 8 แห่ง องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) 3 แห่ง 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 3 แหง่ และศนูยส์ขุภาพชุมชนโรงพยาบาลสระใคร 
(Primary care Unit: PCU) ขอบเขตบรกิารด้านสุขภาพ การประสานงานกบัผู้น าชุมชน 
และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ดงัน้ี 
  



6 
 

ตารางท่ี 3  แสดงขอบเขตบรกิารดา้นสุขภาพและการประสานงานของหน่วยบรกิารระดบัปฐมภูม ิ 

ข้อมูล 
ต าบล / 

อบต.สระใคร 
ต าบล / 

อบต.คอกช้าง 
ต าบล / 

อบต.บ้านฝาง 
รวม 
อ าเภอ 

ชื่อหน่วยบรกิาร
ระดบัปฐมภูม ิ

รพ.สต. 
สระใคร 

PCU 
รพ.สระใคร 

รพ.สต. 
คอกชา้ง 

รพ.สต. 
บา้นฝาง 

4 หน่วย 

จ านวนหมูบ่า้น 11 4 13 13 41  หมูบ่า้น 
จ านวน อสม. 155 49 124 144   472  คน 
โรงเรยีนมธัยมศกึษา 1 0 0 1 2  โรงเรยีน 
โรงเรยีนขยาย
โอกาส/ประถมฯ 

3 1 4 9 17  โรงเรยีน 

โรงเรยีนอนุบาล 2 
(เอกชน) 

   2 โรงเรยีน 

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3 ... 4 1 8  แหง่ 
วดั … ... ... ... 35 วดั 
ทีม่า: การส ารวจโดยหน่วยบรกิารระดบัปฐมภูม ิ
 
ระบบสขุภาพชมุชนอ าเภอสระใคร  
 1. การดแูลสขุภาพของตนเองและสมาชกิในครอบครวั ถ่ายทอดผา่นการขดัเกลาทางสงัคม  
(Socialization) จากรุน่สูรุ่น่  จากประสบการณ์ตรง  การรบัรูผ้า่นชอ่งทางต่าง ๆ และ Social media  
 2. การดแูลสขุภาพแบบพืน้บา้น เชน่  หมอเป่า   หมอยาสมุนไพร   หมอนวด   หมอจบัเสน้  
หมอจ ้า เป็นตน้ 
 3. การดแูลสขุภาพดว้ยการแพทยส์มยัใหม ่
  3.1 กลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนในชุมชน/กรรมการหมูบ่า้น  อสม. 41 หมูบ่า้น   ทุก 
หมูบ่า้น  มแีกนน ากลุ่ม Care giver  ชมรมสรา้งเสรมิสุขภาพ 
  3.2 ภาครฐั 

3.2.1 สงักดักระทรวงสาธารณสุข  ไดแ้ก่  โรงพยาบาลสระใคร  โรงพยาบาลสง่เสรมิ 
สขุภาพต าบล 3 แหง่ 

     3.2.2 อปท.และทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ กองสาธารณสุขในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 3 แหง่   
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัหนองคาย สนบัสนนัวสัดุ  งบประมาณจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม เป็นตน้ 

             3.2.3 หน่วยงานอื่น ๆ รว่มกบัทีว่า่การอ าเภอสระใคร  จดัตัง้โรงพยาบาลสนาม
อ าเภอสระใคร ขนาด 24 เตยีง ณ อาคารหอประชุมทีว่า่การอ าเภอสระใคร  ดแูลรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ 
19 ชว่งวนัที ่3 สงิหาคม 2564 ‟ 18 กรกฎาคม 2565 

3.3 ภาคเอกชน  คลนิิกแพทย ์1 แหง่  คลนิิกพยาบาล  2 แหง่ รา้นขายยา  รา้นคา้ใน 
หมูบ่า้นทีม่ยีาจ าหน่าย  การสนบัสนุนโรงพยาบาลจากบุคคลผูม้จีติศรทัธาในอ าเภอสะใคร  ในและ
นอกจงัหวดัหนองคาย  หา้งรา้น  บรษิทั  องคก์รไมแ่สวงผลก าไร  เชน่ หน่วยกูภ้ยัประจกัษ์  วดั เช่น 
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วดัโพธิช์ยั วดัเกษตรโกสยั  วดัดงแขม  วดับา้นไชยา เป็นตน้ มลูนิธต่ิาง ๆ เชน่ มลูนิธกิา้วคนละกา้ว  
มลูนิธภิคณีศรชีุมบาล เป็นตน้   
 

ลกัษณะส าคญัขององคก์รโรงพยาบาลสระใคร  (Organization Profile: OP) 
 
ประวติัความเป็นมา 

 โรงพยาบาลสระใครเริ่มเปิดด าเนินการตามกฎหมายในฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนสระใคร 
(อาคารผูป่้วยนอก)  เมื่อปี 2547 ดว้ยบุคลากรขา้ราชการ  8 คน ลูกจา้ง 6 คน มขีา้ราชการยา้ยมา
เพิม่และบรรจุใหมทุ่กปี  สามารถขยายประเภทบรกิารสุขภาพแก่ประชาชนชาวอ าเภอสระใครมากขึน้ 
ขา้ราชการทีย่า้ยมาปฏบิตังิานจะยา้ยเลขทีต่ าแหน่งมาดว้ย จนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
10 เตียง เมื่อปี 2547 และยงัขาดกรอบอตัราก าลงัในบางต าแหน่ง จึงต้องเปิดรบัสมคัรพนักงาน
ราชการและลกูจา้งชัว่คราวเงนิบ ารุงโรงพยาบาล  ปัจจุบนัมจี านวนบุคลากรทัง้สิน้ 108 คน (มถุินายน 
2565) 
 
การพฒันาท่ีส าคญัขององคก์ร (Milestone Develop)  
 1. เปิดใหบ้รกิาร เมือ่ปี 2547 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  10 เตยีง (F3)  ต่อมา เมื่อปี 2560 
ไดร้บัการอนุมตัใิหด้ าเนินการขยายบรกิาร ขนาด 30 เตยีง (ภายในกรอบ F3 ) 
 2. มพีืน้ทีร่บัผดิชอบ 3 ต าบล ม ี41 หมูบ่า้น ดแูลประชากรทัง้หมด 26,565 คน (ขอ้มลู ณ ก.ค.
2565) มหีน่วยบรกิารในเครอืขา่ย คอื โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล 3 แหง่ PCU 1 แหง่ 
 3. โรงพยาบาลสระใครแบ่งโครงสร้างการบรหิารเป็น 12 กลุ่มงาน คอื กลุ่มงานการแพทย์ 
กลุ่มงานทนัตกรรม กลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย ์กลุ่มงานรงัสวีทิยา กลุ่มงานบรกิารปฐมภูมแิละองคร์วม กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป กลุ่มงาน
เวชกรรมฟ้ืนฟู  กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  และกลุ่มงานประกนัสุขภาพ
ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย ์ กลุ่มงานโภชนศาสตร ์และมหีวัหน้าของแต่ละกลุ่มงาน
รว่มเป็นคณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาล 
 4. มีการแบ่งทีมน าระดับกลาง 8 ทีม คือ ทีมระบบการดูแลผู้ป่วย ทีมระบบยา ทีมระบบ  
การเฝ้าระวงั และการป้องกนัการติดเชื้อ ทีมระบบสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ทมีระบบขอ้มูล
สารสนเทศทางการแพทย์ ทมีบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ทมีชุมชนและสร้างเสรมิสุขภาพ ทมีระบบ
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเพื่อความเข้าใจในนโยบายการ  
บริหารเป็นไปในทางเดียวกัน มีการประชุมร่วมกันทัง้คณะกรรมการบริหารและการพฒันางาน
คุณภาพ รว่มเป็นทมีน า 
 5. เน้นการพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร 
โดยผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล (Re- Accreditation) ครัง้ที่  1  
จากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ถงึ วนัที ่27 มถุินายน 2564 และมกีาร
พัฒนาอย่างต่อเ น่ือง มีการขอประเมิน รับรองและ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ 
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ของสถานพยาบาล (Re- Accreditation) ครัง้ที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องคก์ารมหาชน) ถงึวนัที ่27 มถุินายน 2566 
 6. จากสถานการณ์ทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ-19  ในระลอกเดอืนเมษายน 2564 มแีนวโน้ม 
ทีสู่งขึน้ ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิลฑล  ทางโรงพยาบาลจงึไดม้กีารวางแผนจดัเตรยีมการ
รองรบัผูป่้วยในโรงพยาบาลสระใคร จากทีม่หีอ้งความดนัลบ 1 หอ้งรองรบัผูป่้วยได ้1 คน จงึไดป้รบั
พืน้ทีบ่รกิารจากแผนกผูป่้วยชาย ปรบัเป็นพืน้ที่รองรบัผูป่้วยโควดิ เป็น cohort ward รองรบัจ านวน 
8 เตยีง ในกลางเดอืน กรกฎาคม 2564 ผูป่้วยแนวโน้มสูงขึ้นไดป้รบัขยายเป็น 19 เตยีง และ
เน่ืองจาก ผูป่้วยกลบัมารกัษาทีภู่มลิ าเนา วนัละ 5-9 คน ท าใหเ้ตยีงไม่เพยีงพอในการรบัไวร้กัษาใน 
Cohort ward   ไดป้ระสานกบัภาคเีครอืขา่ยระดบัอ าเภอ   ใหม้กีารจดัตัง้โรงพยาบาลสนามอ าเภอ
สระใครขึน้    ทีห่อประชุมอ าเภอสระใคร รองรบั 24 เตยีง เริม่เปิดรองรบัผูป่้วย 3 สงิหาคม 2564  
ทมีน าไดส้ือ่สารใหท้มีระบบทีเ่กีย่วขอ้งไดด้ าเนินการ เช่น ทมี PCT, PTC, IC, ENV ,IM เป็นตน้ และ
เปิดโรงพยาบาลสนาม อกีครัง้ในเดอืน เมษายน 2565 เป็นเวลา 1 เดอืน  
 7. ทมีน าใช้ขอ้มูลผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วเิคราะห์ Hospital Data-Based, 
Community Data-Based ความตอ้งการของผูร้บับรกิารและชุมชน  วิเคราะหข์อ้มลูของระบบความ
เสีย่ง นโยบายส าคญัของทมี PCT เป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการจดัท าแผนกลยุทธ์  ใหค้รอบคลุมมาก
ยิง่ขึน้ รวมถงึ การสรา้งเสรมิสุขภาพ มกีารวเิคราะหแ์ละปรบัแผนกลยุทธ์ครัง้ล่าสุด 14 กรกฎาคม 
2564 ท าใหเ้กดิผลลพัธ ์ปรบัแผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2565 - 2569 
 8. ไดน้ าโปรแกรม RCM เขา้มาใชง้าน ท าใหส้ามารถมองเหน็รายรบั ตามการด าเนินงาน 
ของการงานประกนัสุขภาพ เรื่อง การส่งเบิก กองทุนต่างๆ ของ สปสช. ให้ครอบคลุมบริการที่
โรงพยาบาลไดด้ าเนินการ 
 8. ในปี 2563 โรงพยาบาลสระใคร ไดร้บัเงนิบรจิาคเพื่อสรา้งอาคารสรา้งเสรมิสุขภาพผู้ป่วย
เรื้อรงั จากมูลนิธิก้าวคนละก้าว (ตูน บอดี้สแลม) และเปิดใช้เป็นอาคารให้บรกิารผู้ป่วยโรคเรื้อรงั 
และทนัตกรรม เมือ่เดอืนเมษายน ในปี 2565  
 9. ในปี 2565 มกีารยืน่หนงัสอื ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด F3 (30 เตยีง) ในอนาคต  
ขนาด: เป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตยีง (F3) 
ประเภท: เป็นโรงพยาบาลในก ากบัของรฐั สงักดักระทรวงสาธารณสุข 
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ระบบบริหาร 
โครงสร้างองคก์ร  
แผนภูม ิแสดงโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายอลงกฏ ดอนละ 
นายแพทยเ์ช่ียวชาญ 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสระใคร 

- งานเวชปฏบิตัคิรอบครวั ชุมชน 
-งานการพยาบาลในชุมชน 
-งานสง่เสรมิสขุภาพทุกกลุม่วยั 
-งานป้องกนัและควบคุมโรคและระบาดวทิยา 
-งานอาชวีอนามยั 
-งานสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้มและศนูยค์วาม
ปลอดภยั 
-งานพฒันาระบบบรกิารปฐมภูมแิละ
สนบัสนุนเครอืขา่ย 
-งานอนามยัโรงเรยีน 
งานสขุภาพภาคประชาชน 
-งานสขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
-งานการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก 
-งานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

นพ.อลงกฏ ดอนละ 

กลุม่งานบรหิารทัว่ไป 
นางสาวพมิพส์ลิภสั โสตะวงศ ์

 

กลุม่งานเทคนิคการแพทย ์
นายนพดล โยธาทยั 

นาย 

กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภูมแิละองคร์วม 
นางสาวนนัทรกิา มนตร ี

กลุม่งานการพยาบาล 
นางวชัราภรณ์ ผวิเหลอืง 

กลุม่งานทนัตกรรม 
ทพญ.ธริมัภา ลุพรหมมา 

- งานบรหิารงานทัว่ไป 
- งานการเงนิการบญัช ี
- งานพสัดุ 
- งานธุรการ 
- งานแผนงานการเงนิและ
งบประมาณ 
- งานยานพาหนะ 
- งานรกัษาความปลอดภยั 
-งานซ่อมบ ารงุ 
-งานประชาสมัพนัธ ์
-งานอาคาร สถานที ่
-งานการเจา้หน้าที ่

-งานวเิคราะห ์
สิง่สง่ตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพ 
นางวชัราภรณ์ ผิวเหลือง (QMR) 

- งานผูป่้วยนอก  
- งานผูป่้วยใน 
- งานอุบตัเิหตุฉุกเฉิน 
- งานหอ้งคลอด   
- งานคลนิิกใหค้ าปรกึษาและARV 
- งานคลนิิกโรคเรือ้รงั 
-งานจติเวช บ าบดัยาเสพตดิ 
บุหรี ่สรุา 
-งานดแูลต่อเนื่องและPalliative 
care 
- งานจา่ยกลาง/งานซกัฟอก 
- งานป้องกนัและควบคุม 
การตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
- งานพฒันาคุณภาพ 
- งานโภชนาการ 

กลุม่งานประกนัสขุภาพ 
ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ

ทางการแพทย ์
นางเมตรา โยธาทยั 

-งานประกนัสขุภาพ การขึน้ทะเบยีนสทิธ ิการเรยีกเกบ็ 
การตามจา่ย 
-งานเวชสถติแิละงานขอ้มลู การจดัการเวชระเบยีน     
การลงรหสัโรค 
-งานแผนงานและยทุธศาสตรเ์ครอืขา่ยสขุภาพ 
-งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์
-งานสงัคมสงเคราะห ์ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ชุมชน ศนูยพ์ึง่ได้ 

กลุ่มงานการแพทย ์
นพ.อลงกฏ ดอนละ 
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แผนภูมทิี่ 3 โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
Leader Team นพ.อลงกฏ ดอนละ 

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ (FA IS RM) 
นางวชัราภรณ์ ผวิเหลอืง (QMR) 

IM 
ทมีสารสนเทศ/เวชระเบยีน 
ภก.รฐัภมู ิปทมุราษฎร ์ 

 

PTC 
ทมีเภสชักรรมและการบ าบดั 

ภก.รฐัภมู ิปทมุราษฎร ์
 

HRD 
ทมีพฒันาทรพัยากรบุคคล 

นพ.อลงกฏ ดอนละ 
 

IC 
ทมีป้องกนัและควบคุม

การตดิเชือ้ 
พญ.บุญญาพร  เฮงวชิยั 

ENV/ EM/อาชวีอนามยั/เครือ่งมอืแพทย ์Green&Clean 
ทมีพฒันาสิง่แวดลอ้มความปลอดภยัและ 
อาชวีอนามยัและการจดัการเครือ่งมอื 

นพ.อลงกฏ ดอนละ 

PCT 
ทมีก ากบัดแูลผูป่้วย 

พญ.ณฐักานต ์ศลิานิจนิรนัดร ์

NUR 
องคก์รพยาบาล 
นางวชัราภรณ์  
ผวิเหลอืง 

RM 
ทมีบรหิารความเสีย่ง 
พญ.ปรชัญานนัท ์

แซ่โงว้ 

MED 
องคก์รแพทย ์

นพ.อลงกฏ ดอนละ 

HPH 
ทมีสง่เสรมิสขุภาพ 

ทพญ.ธริมัภา ลพุรหมมา 
 

COC/specific care 
ทมีดแูลต่อเนื่องและดแูลเฉพาะ 

นางสาวนนัทรกิา มนตร ี



11 
 

แผนภมิูท่ี 4 โครงสรา้งระบบก ากบัดแูลกจิการ/ธรรมาภบิาล 
 
 
 

               

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระใคร 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสระใคร 

กลุ่มภารกิจด้านบริการ 

-กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 

-กลุ่มงานเทคนิคบริการ 

-กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม     

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

-งานผู้ป่วยนอก 

-งานผู้ป่วยใน 

-งานห้องคลอด 

-งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

- งานห้องผ่าตัด 

-งานให้ค าปรึกษา/จิตเวช 

-งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อและ

จ่ายกลาง 

-งานการดูแลต่อเนื่องและPalliative  

-งานลูกค้าสัมพันธ์ 

กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 

-งานบริหารงานทั่วไป 

-งานการเงินและบัญชี 

-งานพัสดุและบ ารุงรักษา 

-งานพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน 

-งานยุทธศาสตร์  

-งานประกันสุขภาพ 

-งานเวชระเบียน 

-งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

หมายเหตุ :   สายประสานงาน 
 สายบังคับบัญชา 
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
การจ าแนกกลุ่มบุคลากรพร้อมจ านวนในแต่ละกลุ่ม :กลุ่มวิชาชีพ 

กลุ่มแพทย:์ แพทย์ทั้งหมดจ านวน 4 คน เป็นแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน 
ทันตแพทย์ : จ านวน 3 คน (ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตสาธารณสุข 1 คน)  อายุงาน 20 ปีขึ้นไป  

1 คน อายุงาน 4 ปีขึ้นไป 1 คน  
เภสัชกร : จ านวน 3 คน อายุงาน 10 ปีขึ้นไป 3 คน รับผิดชอบการให้บริการและการพัฒนาระบบ

การบริการ 
พยาบาล: จ านวน 26 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด ระดับการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาการ

พยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด  จ านวน 1 คน   มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
เวชปฏิบัติทั่วไปจ านวน 4 คน  สาขาการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังจ านวน 1 คน สาขาการพยาบาลด้าน
ยาเสพติด จ านวน 1 คน สาขาวิสัญญีพยาบาล  จ านวน 2 คน โดยเฉลี่ยอายุ 40 ปี อายุงานมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป  

สาขาวิชาชีพอื่นๆ: จ านวน 75 คน เช่น นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด นักจัดการงาน
ทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าหนักงานเวสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ  ฯลฯ 

 

สัดส่วนภาระงานกับจ านวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการท างาน) 
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ย้อนหลัง 4 ปี  
 

ปริมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนผู้ป่วยนอกทุกประเภท 57,593 58,208 65,453 81,768 
ผู้ป่วยนอกทุกประเภทเฉลี่ย/วัน (ครั้ง) 201 204 228 285 
จ านวนผู้ป่วยใน (ราย) 1,943 2,122 2,354 3,027 
จ านวนวันนอนรวม(วัน) 5,311 5,707 7,084 10,144 
ผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน (ราย) 14.55 15.63 19.40 27.79 
 
ข้อมูล : ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
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แผนภมิูท่ี 2 แสดงโครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 
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แผนภมิูท่ี 3 โครงสรา้งความรบัผดิชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ-สรา้งเสรมิสุขภาพ 
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รปูท่ี 2 แสดงแผนทีต่ัง้อาคารส าคญัของโรงพยาบาลสระใคร 
 

อาคารและสถานท่ีท่ีส าคญั 
1. อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกอ านวยการ)  เป็นอาคาร 2 ชัน้ (10 เตียงเดิม) ซึ่งได้มีการ

ปรบัปรงุต่อเตมิตวัอาคาร ประกอบดว้ยหน่วยบรกิาร ดงัน้ี  
 ชัน้ 1 : งานผูป่้วยนอก งานอุบตัเิหตุฉุกเฉินและนิตเิวช กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์กลุ่ม

งานเภสชักรรม งานเวชระเบยีน  กลุ่มงานรงัส ีx-ray งานคลนิิกใหค้ าปรกึษาและ ARV งานจติเวช
และบ าบดัยาเสพตดิ กลุ่มงานประกนัสขุภาพฯ   

 ชัน้ 2 งานศูนย์จดัเก็บรายได้ กลุ่มงานการพยาบาล  กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป ห้อง
ผูอ้ านวยการ และหอ้งประชุมสระใครรวมใจรกัษ์ 

2. อาคารผูป่้วยใน เป็นอาคารชัน้เดยีว ประกอบดว้ย หอผูป่้วยในรวม (สามญั) แยก 2 ฝัง่ 
เป็นหอผูป่้วยชายและหอผูป่้วยหญงิ ฝัง่ละ 10 เตยีง หอ้งพเิศษ 6 หอ้ง หอ้งแยกโรคความดนัลบ
ระบบปิด (Negative pressure) 1 หอ้ง 
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3. อาคารกายภาพบ าบดัและแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคารชัน้เดยีว ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม
งาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานกายภาพบ าบดั และกลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยฯ 

4. อาคารโรงครวั  เป็นอาคารชัน้เดยีว ประกอบดว้ย หอ้งประชุมจุไดป้ระมาณ 60 คน และ
ดา้นหลงัเป็นโรงครวั  

5. อาคารคลงัพสัดุและเวชภณัฑ์ยา   เป็นอาคาร 2 ชัน้  ชัน้บนเป็นคลงัพสัดุและคลงั
เอกสารการเงนิ  ชัน้ล่างเป็นคลงัยา 

6. อาคารงานซกัฟอกและจ่ายกลาง เป็นอาคารชัน้เดยีว ตัง้อยูด่า้นหลงัอาคารผูป่้วยใน   
 7. อาคารห้องน ้าผู้ป่วยใหม่  มชีัน้เดยีว ประกอบด้วยห้องน ้าฝัง่ชาย-หญิง ฝัง่ละ 4 ห้อง 
และมหีอ้งน ้า ผูพ้กิาร 1 หอ้ง 

8. อาคารคลงัเวชภณัฑมิ์ใช่ยา และมหีอ้งเกบ็ของอกี 2 หอ้ง 
9. อาคารเกบ็ถงัออกซิเจน  และมหีอ้งเกบ็ของอกี 1 หอ้ง 
10. อาคารศนูยส์ุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสระใคร ไดแ้ก่ งานบรกิารปฐมภูม ิงานส่งเสรมิ

สขุภาพ  งานควบคุมและป้องกนัโรค งานอาชวีอนามยั 
11. อาคารโรงจอดรถยนต ์ดา้นหน้าโรงพยาบาล จอดรถได ้8 คนั 
12. อาคารนัง่พกั รอรบับรกิารคลนิิกโรคเรือ้รงั 

 13. อาคาร “เพราะเราเช่ือมัน่ในพลงัเลก็ ๆ” เป็นอาคาร 2 ชัน้ มกีระจกโดยรอบ เปิดใช้
อาคาร   เมื่อเดอืนเมษายน 2565 เปิดใหบ้รกิาร ชัน้ล่าง เป็นคลนิิกโรคเรือ้รงัและกลุ่มงานทนัตกรรม  
ชัน้ 2 เป็นหอ้งประชุมกา้วคนละกา้วและหอ้งออกก าลงักาย 
 14. อาคารโรงไฟฟ้า  เป็นอาคารชัน้เดยีว ประกอบดว้ย 2 อาคารย่อย ซึง่มงีานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานยานพาหนะ งานซ่อมบ ารุง และเครือ่งปัน่ไฟฟ้า 
 15. บ้านพกัแพทย ์ โซนที ่1 จ านวน 4 หลงั   
 16. บ้านพกัแพทย ์ โซนที ่2 จ านวน 1 หลงั   
 17. แฟลตพยาบาลหลงัท่ี 1  เป็นอาคาร 3 ชัน้ ประกอบดว้ยหอ้งพกัทัง้หมด 12 ยนิูต 
   18. แฟลตพยาบาลหลงัท่ี 2  เป็นอาคาร 3 ชัน้ ประกอบดว้ยหอ้งพกัทัง้หมด 12 ยนิูต 
 19. โดมเอนกประสงคแ์ละจอดรถ (ใหญ่) 
 20. โรงจอดรถ จอดรถได ้16 คนั 
 21. โรงจอดรถ จอดรถได ้10 คนั 
 22. โรงพกัขยะ เป็นอาคารชัน้เดยีว ประกอบดว้ย หอ้งยอ่ยๆ  ในการเกบ็ขยะ 4 หอ้ง 
 23. โดมกิจกรรม   ขา้งอาคารศนูยส์ขุภาพชุมชน  
 24. สระน ้า แหล่งน ้าบนดนิทีผ่ลติใชเ้องในโรงพยาบาล ผลติวนัละ 30-50 ลกูบาศกเ์มตร 
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เทคโนโลยีและอปุกรณ์ท่ีส าคญั:   
โรงพยาบาลสระใครมเีทคโนโลย ี เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีส่ าคญัในการจดับรกิาร  ไดแ้ก่ 
1. ดา้นการแพทย ์  เครื่องมอืในการช่วยชวีติวกิฤตฉุิกเฉิน  เป็นเครื่องมอืทีท่นัสมยัและพรอ้ม

ใชง้าน มดีงัน้ี  
  1.1 เครือ่งกระตุกหวัใจ ชนิด Biphasic ประจ าหน่วยงานและส ารองไว ้จ านวน 4 เครือ่ง 
  1.2 เครือ่งกระตุกหวัใจ ชนิดอตัโนมตั ิ(AED) จ านวน 2 เครือ่ง 
  1.3 เครือ่งใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าอตัโนมตั ิ(Infusion Pump) จ านวน 14 เครือ่ง  
  1.4 เครือ่งใหอ้อกซเิจนอตัราไหลสงู (High Flow Nasal)  จ านวน 1 เครือ่ง  
  1.5 เครือ่งช่วยหายใจชนิด Pressure Cycle ประจ ารถ Ambulance จ านวน 1 เครือ่ง  
  1.6 เครือ่งดดูเสมหะ ชนิด Mobile ใชน้อกสถานที ่ณ ทีจุ่ดเกดิเหตุ จ านวน  2 เครือ่ง  
  1.7 เครือ่งดดูเสมหะ ประจ าหน่วยงานและส ารองไว ้ จ านวน 6 เครือ่ง 
  1.8 เครื่องสอ่งหลอดลมคอชนิดสอ่งผา่นกลอ้งวดิทิศัน์ (Video Laryngoscope) จ านวน 
1 เครือ่ง 
  1.9 เครื่องสอ่งหลอดลมคอ ชนิดม ีBlade ประกอบดา้ม ใชห้ลอด LED (Laryngoscope) 
ประจ าหน่วยงาน และส ารองไว ้ จ านวน  7  ชุด   
  1.10 เครือ่งใหค้วามอบอุ่นทารกชนิดแผร่งัส ี(Radiant Warmer) พรอ้มระบบกูฟ้ื้นคนืชพี  
จ านวน 1 เครือ่ง 
  1.11 รถ Ambulance จ านวน  2  คนั 

2. ดา้นการแพทย ์ เครือ่งมอืชว่ยในการตรวจวนิิจฉยั มเีพยีงพอและพรอ้มใชง้าน ดงัน้ี 
 2.1 เครื่องตรวจและวนิิจฉยัคลื่นไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบแปลผล (Electrocardiography) 

ประจ าหน่วยงานและส ารองไว ้ จ านวน 3 เครือ่ง  
2.2 เครือ่งตรวจอลัตรา้ซาวดว์นิิจฉยั (Ultrasound diagnostic) จ านวน  3 เครือ่ง 
2.3 เครือ่งรงัสวีนิิจฉยัทัว่ไป (General X-Ray) จ านวน 1 เครือ่ง  
2.4 เครือ่งเอกซเรยเ์คลื่อนที ่(Portable X-Ray) จ านวน 1 เครือ่ง  
2.5 เครือ่งบนัทกึการบบีตวัของมดลกูและตดิตามสุขภาพทารกในครรภ ์จ านวน 1  

เครือ่ง 
2.6 เครือ่งฟังเสยีงหวัใจเดก็ (Drop Tone) จ านวน  5 เครือ่ง  
2.7 เครือ่งวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเมด็เลอืดแดง (Pulse Oxymeter) ชนิดแมน่ย า 

สงู จ านวน 6 เครือ่ง  
2.8 เครือ่งตดิตามวดัสญัญาณชพีชนิดวดัต่อเน่ือง (Monitor Patient Continuous)  

ประจ าหน่วยงานและส ารองไว ้ จ านวน  11 เครือ่ง  
2.9 เครือ่งปัน่เมด็เลอืดแดงอดัแน่น (Hematocrit Centrifuge) ประจ าหน่วยงานและ 

ส ารองไว ้จ านวน  5 เครือ่ง  
2.10 เครือ่งวดัความดนัโลหติระบบดจิติอล ชนิดสอดแขน ประจ าหน่วยงานและส ารอง    

จ านวน  7  เครือ่ง  
2.11 เครือ่งตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera) จ านวน 1 เครือ่ง 
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2.12 เครือ่งตรวจสมรรถภาพปอด พรอ้มระบบพมิพผ์ล (Automatic interpretation  
normal spirometry) จ านวน 1 เครือ่ง . 
 3. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ออกแบบตดิตัง้ระบบ  เครือ่งมอื  อุปกรณ์  จดัสถานที ่ ดงัน้ี 

3.1 หอ้ง Server จ านวน 2 หอ้ง  โดยแต่ละหอ้งไมไ่ดอ้ยูอ่าคารเดยีวกนั  
3.2 Server ส าหรบัโปรแกรม HOSxP (Master 1 เครือ่งและ Slave 2 เครือ่ง) 
3.1 DNS Server 2 เครือ่ง ส าหรบัเป็นแมข่า่ยใชง้าน Internet แบบสายและแบบไร ้

สาย 
3.4 LIS Server 1 เครือ่ง ส าหรบัเป็นแมข่า่ยในการบรหิารจดัการขอ้มลู Lab แบบ 

อตัโนมตั ิ
3.5 PACs Server 2 เครือ่ง ส าหรบัเป็นแมข่า่ยในการจดัการระบบ PACs X-Ray และ 

จดัเกบ็รปูภาพ 
3.6 ระบบ Scan Document ส าหรบั Scan เกบ็ขอ้มลูผูป่้วย และเอกสารทีส่ าคญั  
3.7 ระบบบรหิารจดัการควิ  เพือ่ความสะดวกของผูป่้วยในการมารบับรกิารสามารถ  

Scan QR Code ตรวจสอบสถานะควิได ้
3.8 ระบบ Back Up (Replicate Real Time) ส ารองขอ้มลูป้องกนัขอ้มลูสญูหาย Server  

Slave 2 เครือ่ง และสง่ออกฐานขอ้มลูในรปูแบบ SQL file ทุกวนั 
3.9 เครือ่ง Server ทุกเครือ่ง มรีะบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) กรณีไฟฟ้าดบั (ส ารองไฟฟ้า 

อยา่งน้อย 30 นาท)ี  
3.10 มเีครือ่ง Generator ผลติกระแสไฟฟ้าป้อนเขา้ระบบของโรงพยาบาล ภายในเวลา  

10 วนิาท ีเมือ่เกดิไฟดบั  
3.11 เครือ่งคอมพวิเตอรท์กุเครือ่งม ีมรีะบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) กรณีไฟฟ้าดบั (ส ารอง 

ไฟฟ้าอยา่งน้อย 5 - 15 นาท)ี   
3.12 ระบบอนิเทอรเ์น็ต จ านวน 3 สาย ป้องกนัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตล่ม  
3.13 ระบบอนิทราเน็ตแบบสายและไรส้าย เพือ่เชื่อมโยงฐานขอ้มลูภายในโรงพยาบาล  

เชน่ โปรแกรม Back Office ระบบ PACS X-Ray, ระบบ LIS (Lab), LTC, ระบบสแกนเอกสารต่างๆ  
3.14 โปรแกรมทีท่มีสารสนเทศพฒันาขึน้มาเอง เชน่ โปรแกรมบรหิารจดัการความเสีย่ง 

(RM)  โปรแกรมบรหิารจดัการครุภณัฑ ์,ระบบตรวจสอบ Audit เวชระเบยีน ,ระบบลงทะเบยีนผูม้าที่
ตอ้งการรบัวคัซนี COVID-19 ออนไลน์เชื่อมกบัระบบฐานขอ้มลู HIS ของโรงพยาบาล, HOS+ เชื่อม
กบัระบบฐานขอ้มลู HIS ของโรงพยาบาล 
 
ระบบก ากบัดแูลองคก์ร (governance system) :  
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีใช้และเก่ียวข้องในการปฏิบติังาน: 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  กฎหมายหรอืพ.ร.บ.ทีเ่กีย่วขอ้งกรมควบคุมมลพษิ  พ.ร.บ.
ในความรบัผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข, พ.ร.บ.ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539, กฎหมายและระเบียบ สทิธิประโยชน์ตามกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข. ) หรอื
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กองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรบัลูกจา้งประจ า (กสจ. , พ.ร.บ.ระเบยีบพนักงานของรฐั,พ.ร.บ.ระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืนฯลฯ   

การก ากบัดแูลโดยหน่วยงานภายนอก: โรงพยาบาลสระใครอยูใ่นการก ากบัดแูลของ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย และเขตตรวจราชการที ่8 กระทรวงสาธารณสุข มกีารก ากบั
โดยการนิเทศติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และส านักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ก ากบัดูแลการใหบ้รกิารสาธารณสุขใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  และตรวจสอบการ
เรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายในการใหบ้รกิารสาธารณสุข 
 การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานภายใน: มกีารติดตามประเมนิผลการด าเนินงานระดบัองค์กร
หน่วยงาน และระดบับุคคล โดยใช ้KPI มกีารคณะกรรมการต่างๆ ควบคุมก ากบัและตดิตามผลการ
ด าเนินงาน การปฏิบตัิงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ เช่น คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 
คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรหิารการเงนิการคลงั คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพโรงพยาบาล เป็นตน้ 
 

บริการหลกัโรงพยาบาลสระใคร 
1. การบริการปฐมภมิู (Primary Care)    จดัตัง้ศนูยส์ขุภาพชุมชนโรงพยาบาลสระใคร   เพือ่ 

เป็นบรกิารด่านหน้าแก่ประชาชน  เพิม่ศกัยภาพดา้นการรกัษาพยาบาลการสง่เสรมิสุขภาพ  ควบคุม
ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟูสภาพ เน้นการใหบ้รกิารเชงิรุกในชุมชน การเยีย่มบา้น การดแูลเดก็ ผูส้งูอาย ุ
ควบคุมป้องกนัโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั  การตรวจคดักรองสภาวะสขุภาพประชาชน  การจดักลุ่มสภาวะ
สขุภาพ  การจดับรกิารสุขภาพตามกลุ่มวยั  และพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน PCA 

2.  การบริการทุติยภมิู (Secondary Care) เน้นการใหบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาลในโรคที่
ยากและซบัซอ้นมากขึน้ พฒันาศกัยภาพบุคลาการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ วสัดุครุภณัฑท์าง
การแพทย ์  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั และพฒันาคุณภาพบรกิารตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ (Hospital and Healthcare Standards) โดยผา่นการรบัรอง
กระบวนการคณุภาพของสถานพยาบาล (Re-Accreditation) ครัง้ที ่ 2 จากสถาบนัรบัรองคณุภาพ
สถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน: สรพ.) วนัที ่23 กนัยายน 2564 

3. การจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทย    โดยพฒันาศกัยภาพ และจดับรกิารรกัษาพยาบาลและ 
ฟ้ืนฟูสภาพดา้นการแพทยแ์ผนไทย   การนวดแผนไทยและแพทยท์างเลอืกในโรงพยาบาล  รพ.สต.  
สง่เสรมิภูมปัิญญาและสนบัสนุนการใชย้าสมุนไพรในโรงพยาบาล 
บริการรอง: เป็นศนูยว์ชิาการและศนูยเ์รยีนรูด้า้นสุขภาพแก่ประชาชนทัว่ไป 
 

ความสามารถเฉพาะขององคก์ร (Core competency) 
ความสามารถเฉพาะขององคก์รโรงพยาบาลสระใคร ดงัน้ี 
1. การบรหิารจดัการและเสรมิพลงั (Empowerment) ใหภ้าคเีครอืขา่ยมสีว่นรว่มในการ 

บรหิารจดัการภาวะสขุภาพ   
2. การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมปีระสทิธผิล  รองรบัระบบบรกิารทาง 

การแพทย ์ และสนบัสนุนการท างานของบุคลากร 
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ประเภทผูม้ารบับริการ 
ตารางท่ี 5 แสดงอตัราผูป่้วยใน/พยาบาล  และอตัราผูป่้วยใน/แพทย ์ โรงพยาบาลสระใคร  
              ปีงบประมาณ 2564  

ขอ้มลู จ านวน หน่วยนบั 
จ านวนผูป่้วยในรวม 2,354 คน 
จ านวนวนันอนรวม 7,084 วนั 
จ านวนผูป่้วยในเฉลีย่ 19.4 คนต่อวนั 
ผูป่้วยใน/พยาบาล 9.7:1 คนต่อคน 
ผูป่้วยใน/แพทย ์ 4.9:1 คนต่อคน 

ทีม่า: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ‟ 30 กนัยายน 2564 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2564/286 วนัท าการ   

ขอ้มลู จ านวน หน่วยนบั 
จ านวนผูป่้วยนอกรวม 29,315 คน 
จ านวนเฉลีย่/วนั 103 คน 

ทีม่า: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ‟ 30 กนัยายน 2564 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผูป่้วย ER โรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2564/365 วนัท าการ   

ขอ้มลู จ านวน หน่วยนบั 
จ านวนผูป่้วย ER รวม 13,495 คน 
จ านวนเฉลีย่/วนั 37 คน 

ท่ีมา: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ‟ 30 กนัยายน 2564 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนผูม้ารบับรกิารประเภทผูป่้วยนอก  โรงพยาบาลสระใคร  
              ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

ปีงบประมาณ จ านวนผูป่้วยนอก หน่วยนบั 
2560 54,520 ครัง้ 
2561 56,693 ครัง้ 
2562 57,593 ครัง้ 
2563 58,216 ครัง้ 
2564 65,460 ครัง้ 

ทีม่า: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ‟ 30 กนัยายน 2564 
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ช่ือโรคท่ีส าคญั 

โรค 5 อนัดบัแรก ผูป่้วยนอก ปี 2564 

ตารางท่ี 9 แสดงขอ้มลู 5 อนัดบัโรคแรกประเภทผูป่้วยนอก  โรงพยาบาลสระใคร  
              ปีงบประมาณ 2564 

ล าดบัที ่ โรค จ านวน หน่วยนบั อตัราป่วยต่อประชากรพนัคน 
1 DM Type2 6,787 คน 255.48 
2 HT 5,318 คน 200.18 
3 Muscle Strain 1,882 คน 70.84 
4 Common Cold 1,568 คน 59.02 
5 Dyspepsia 1,546 คน 58.19 

ทีม่า: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ‟ 30 กนัยายน 2564 
 
แผนภมิูท่ี 5 แสดงขอ้มลู 5 อนัดบัโรคแรกประเภทผูป่้วยนอก  โรงพยาบาลสระใคร   
                ปีงบประมาณ 2564 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนผูม้ารบับรกิารประเภทผูป่้วยใน  โรงพยาบาลสระใคร  
             ปีงบประมาณ 2560 ‟ 2564 

ปีงบประมาณ จ านวนผูป่้วยใน หน่วยนบั 
2560 1,609 คน 
2561 1,709 คน 
2562 1,943 คน 
2563 2,122 คน 
2564 2,354 คน 

ทีม่า: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ‟ 30 กนัยายน 2564  
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แผนภมิูท่ี 6 แสดงอตัราครองเตยีง (%) / วนั โรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2560 ‟ 2564 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภมิูท่ี 7 แสดงจ านวนวนันอนโรงพยาบาลทัง้ปี (วนั)  โรงพยาบาลสระใคร  
                ปีงบประมาณ 2560 ‟ 2564 
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แผนภมิูท่ี 8  แสดงจ านวนผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั (คน/วนั)  โรงพยาบาลสระใคร  
                 ปีงบประมาณ 2560 ‟ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 11 แสดงขอ้มูล 5 อนัดบัโรคแรกประเภทผูป่้วยใน  โรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 
2564 

ล าดบัที ่ โรค จ านวน หน่วยนบั อตัราป่วยต่อประชากรพนัคน 
1 Diarrhoea 219 คน 8.24 
2 Dyspepsia 116 คน 4.36 
3 Dizziness 90 คน 3.38 
4 ESRD 88 คน 3.31 
5 Acute Pharyngitis 81 คน 3.05 

ทีม่า: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ‟ 30 กนัยายน 2564 
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ช่ือโรคท่ีส าคญั 

โรค 5 อนัดบัแรก ผูป่้วยใน ปี 2564 

 

แผนภมิูท่ี 9 แสดงขอ้มลู 5 อนัดบัโรคแรกของประเภทผูป่้วยใน โรงพยาบาลสระใคร            
                ปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 12 แสดงสาเหตุอตัราตาย 5 อนัดบัแรก  อ าเภอสระใคร พ.ศ.2564 
 

ล าดบัท่ี สาเหตกุารตาย จ านวน อตัราต่อแสนประชากร 
1 หวัใจลม้เหลว 4 15.0 
2 ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 3 11.3 
3 ไตวายเฉียบพลนั 3 11.3 
4 โรคอื่นๆ ของเสน้ประสาท 1 3.76 
5 วณัโรคปอด 1 3.76 

 

ทีม่า : HDC 43 แฟ้ม รายงาน10 อนัดบัสาเหตุการตาย  อ าเภอสระใคร  
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ช่ือโรคท่ีส าคญั 

โรค 5 อนัดบัแรก ประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน ปี 2564 

 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนผูม้ารบับรกิารประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสระใคร  

   ปีงบประมาณ 2560 ‟ 2564 
ปีงบประมาณ จ านวนผูป่้วยฉุกเฉิน หน่วยนบั 

2560 17,371 ครัง้ 
2561 17,187 ครัง้ 
2562 16,669 ครัง้ 
2563 15,989 ครัง้ 
2564 13,495 ครัง้ 

ทีม่า: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ‟ 30 กนัยายน 2564 
 
ตารางท่ี 14 แสดงขอ้มลู 5 อนัดบัโรคแรกประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร  

     ปีงบประมาณ 2564 
ล าดบัที ่ โรค จ านวน หน่วยนบั อตัราป่วยต่อประชากรพนัคน 

1 Dyspepsia 846 คน 31.84 
2 Common Cold 686 คน 25.82 
3 Dizziness 665 คน 25.03 
4 Fever 242 คน 9.10 
5 HT 236 คน 8.88 

ทีม่า: ขอ้มลู HOSxP วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ‟ 30 กนัยายน 2564 
 
แผนภมิูท่ี 10     แสดงขอ้มลู 5 อนัดบัโรคแรก  ประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระใคร  
                  ปีงบประมาณ 2564 
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แผนภมิูท่ี 11     แสดงภาวะโรคตดิต่ออ าเภอสระใคร (แยกตามกลุ่มโรค) ปี 2560 – 2564 

  
 
ทีม่า : ฐานขอ้มลู 506 ของโรงพยาบาลสระใคร 
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การวิเคราะหร์ะบบสขุภาพโรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2565 
สถานการณ์และสภาพปัญหาสุขภาพ  โรงพยาบาลสระใครวเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มลูสาเหตุการ

ตาย สาเหตุการป่วยทีส่ าคญั ซึง่เป็นสภาพปัญหาของประชากรพืน้ที ่(Area based) อ าเภอสระใคร 
ท่ีมา  
1. การวเิคราะหส์าเหตุการป่วย สาเหตุการตาย ปี 2562 –2564 จาก HOSxP โรงพยาบาล   

สระใคร  และทะเบยีนผูป่้วยใน 
2. รายงานผลการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข อ าเภอสระใคร ปีงบประมาณ 2564 
3. รายงานผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ  เพื่อรบัรองกระบวนการพฒันาคุณภาพของ

สถานพยาบาล (Re-Accreditation) ครัง้ที่ 2 ของโรงพยาบาลสระใคร จากสถาบนัรบัรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) เมือ่ 23 กนัยายน 2564 

4. รายงานความเสีย่งของหน่วยงานในโรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2562 ‟ 2564 
5. ฐานขอ้มลู 506 ของ โรงพยาบาลสระใคร 
6. ผลการทบทวนดา้นระบบบรกิารสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ‟ 2564 
  

ตารางท่ี 15  แสดงภาวะโรคตดิต่ออ าเภอสระใคร (แยกตามกลุ่มโรค) ปี 2560 – 2564 
 

โรค 2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวน อตัรา* จ านวน อตัรา* จ านวน อตัรา* จ านวน อตัรา* จ านวน อตัรา* 

อุจจาระรว่ง 331 1,247 
.55 

403 1,518 
.92 

416 1,691.0
6 

329 1,337 
.4 

200 813.01 

อาหารเป็นพษิ 27 101.76 11 41.46 32 130.08 38 154.47 13 52.85 
สกุใส 19 71.61 30 113.07 15 60.98 19 77.24 28 113.82 

ไขเ้ลอืดออก 7 26.38 13 49.0 69 280.49 24 57.56 1 4.07 
วณัโรคปอด 13 48.88 17 64.07 17 64.07 17 288.61 4 16.24 
มอื เทา้ ปาก 54 203.53 14 52.77 58 235.77 2 8.13 3 12.20 

COVID-19 - - - - - - - - 693 2611.05 
 ทีม่า : ฐานขอ้มลู 506 ของโรงพยาบาลสระใคร 
                อตัรา* = อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 
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ตารางท่ี 16 การวเิคราะหร์ะบบสขุภาพโรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2565 
ปัญหาของพืน้ที ่(Area based) ผลงาน 3 ปี ยอ้นหลงั สถาน 

การณ์  
ปี 2564 

ทีม่า
ขอ้มลู 

ประ 
เภท 

ที ่ สภาพปัญหา 2562 2563 2564 

ตาย 1 อุบตักิารณ์การเสยีชวีติจาก 
Sepsis 

0 0 1 เพิม่ขึน้ HA 

ตาย 2 อุบตักิารณ์การเสยีชวีติ 
โดยไมค่าดการณ์ล่วงหน้า 

3 4 0 ลดลง HA 

ตาย 3 อุบัติการณ์การเสียชีวิตของ
ผูป่้วย ACS 

2 1 0 ลดลง HA 

ป่วย 1 อตัราป่วย DM Type2 4,209.70ต่อ
แสนปชก. 

4,350.09ต่อ
แสนปชก. 

4,634.34 
ต่อแสน
ปชก. 

เพิม่ขึน้ HA 

ป่วย 2 อตัราป่วย HT 6,782.50ต่อ
แสนปชก. 

6,850.18ต่อ
แสนปชก. 

7,520.40ต่อ
แสนปชก. 

เพิม่ขึน้ HA 

ป่วย 3 อตัราป่วย Muscle strain 3,458 
(12,873.68 
ต่อแสน
ปชก.) 

3,861 
(14,343.49
ต่อแสน
ปชก.) 

2,585 
(6,586.03 
ต่อแสน
ปชก.) 

ลดลง HA 

ป่วย 4 อตัราป่วย Common Cold 
 

3,559 
(13,249.69
ต่อแสน
ปชก.) 

3,198 
(11,879.64 
ต่อแสน
ปชก.) 

1,748 
(6,586.30 
ต่อแสน
ปชก.) 

ลดลง HA  
 

ป่วย 5 อตัราป่วย Dyspepsia 
 

4,032 
(15,010.61
ต่อแสน
ปชก.) 

3,248
(12,065.38 
ต่อแสน
ปชก.) 

2,627
(9,897.89 
ต่อแสน
ปชก.) 

ลดลง HA  
 

 
  



30 

ตารางท่ี 16 การวเิคราะหร์ะบบสขุภาพโรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
ปัญหาของพืน้ที ่(Area based) ผลงาน 3 ปี ยอ้นหลงั สถาน 

การณ์  
ปี 2564 

ทีม่า
ขอ้มลู 

ประ 
เภท 

ที ่ สภาพปัญหา 2562 2563 2564 

ป่วย 6 อัตราการคัดกรองผู้ป่วย ACS 
ผดิพลาด (missed diagnosis) 

0 20.0 16.67 ลดลง HA 

ป่วย 7 อตัราป่วยดว้ย Diarrhoea 
(ต่อประชากรแสนคน) 

1,526 1,801 826 ลดลง HA 
SRRT 

ป่วย 8 อัตราป่วยไข้เลือดออก ลดลง 
20% 
ข อ ง ค่ า มั ธ ย ฐ า น  5 ปี  ( ต่ อ
ประชากรแสนคน) 

+40.61 
24.38 
(med. 
41.07 

+ 43.74 
27.16 
(med 
44.72) 

86.87 
7.43 
(med 
56.50) 

เพิม่ขึน้ HA 

ป่วย 9 อตัราป่วยรายใหม่ลดลงในผูป่้วย
เบาหวาน < 5% 

33.33 -20.59 -43.09 ลดลง HA 

ป่วย 10 อตัราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม
ระดบัน ้าตาลด(ีHbA1C <7) 
>40% 

10.73 6.81 6.57 ลดลง HA 

ป่วย 11 อตัราป่วยรายใหม่ในผู้ป่วยโรค
ความดนัโลหติสงู <5 

-12.26 6.14 -23.75 ลดลง HA 

ป่วย 12 อตัราผูป่้วยโรคความดนัโลหติสูง
ทีค่วบคุมระดบัความดนัโลหติได้
ด(ีBP < 140/90mm.Hg.)> 60% 

66.47 67.14 57.24 เพิม่ขึน้ HA 

ป่วย 13 อตัราการเกดิโรคอุบตัใิหม ่
(COVID-19) 

NA NA 693 
 

- CD 
CU 

ป่วย 14 อตัราการเขา้รบัไวใ้นโรงพยาบาล
ของผูป่้วย COPD  
( < 130 ต่อแสนประชากรอาย ุ
15 ปี ขึน้ไป) 

61 
(227.09 
ต่อแสน
ปชร.) 

40 
(148.59 
ต่อแสน
ปชร.) 

23 
(86.66 
ต่อแสน
ปชร.) 

ลดลง HA 

ป่วย 15 ร้อยละทารกแรกเกิดน ้าหนักตวั
น้อยกวา่ 2,500 กรมั <7% 

0 1 1 เพิม่ขึน้ HA 

ป่วย 16 อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
(per 1,000 bed day) 

0.21 0 0.19 เพิม่ขึน้ HA 
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ตารางท่ี 16 วเิคราะหร์ะบบสขุภาพโรงพยาบาลสระใคร ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
ปัญหาของพืน้ที ่(Area based) ผลงาน 3 ปียอ้นหลงั 

สถานการณ์  
ปี 2565 

ทีม่า
ขอ้มลู 

ประ 
เภท 

 

ที ่
 

สภาพปัญหา 2562 2563 2564 

กลบัมา
รกัษาซ ้า 

1 อตัราการกลบัมารกัษาซ ้าใน 28 วนั
โดยไมไ่ดว้างแผน ≤ 5% 

7.29 11.15 11.58 เพิม่ขึน้ HA 

กลบัมา
รกัษาซ ้า 

2 อตัราการ re - visit ของผูป่้วย 
COPD ภายใน 48 ชม.หลงั
จ าหน่าย≤ 10% 

12.0 6.45 3.64 ลดลง HA 

ความพงึ
พอใจ 

3 ความพงึพอใจของผูป่้วยนอก 87.49 88.05 90.4 เพิม่ขึน้ HA 

ความพงึ
พอใจ 

4 ความพงึพอใจของผูป่้วยใน 87.76 88.05 83.32 ลดลง HA 
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กระบวนการการบริหารเชิงกลยทุธ ์
 
แผนภมิูท่ี 12   ล าดบัชัน้การบรหิารเชงิกลยทุธ ์โรงพยาบาลสระใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

วิสยัทศัน์ (Vision)  โรงพยาบาลสระใคร:   
เป็น Smart hospital แหง่ความสขุ  ทีป่ลอดภยั  ไดม้าตรฐาน 

พนัธกิจ (Missions) 
1. พฒันาระบบเทคโนโลยดีจิติลัทางการแพทยท์ีท่นัสมยั   
2. พฒันาระบบบรหิารจดัการโปรง่ใส  ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 
3. พฒันาระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม  เครือ่งมอื  อาชวีอนามยั  และการป้องกนัการตดิ

เชือ้ตามมาตรฐานใหป้ลอดภยั 
4. สง่เสรมิการพฒันาทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งสมดุล 
5. เพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสุขภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั 
6. พฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital accreditation) และมาตรฐานวชิาชพี  
7. บูรณาการการสรา้งเสรมิสุขภาพรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยและชุมชน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues) 
1. สมารท์: Smart Hospital & Claim center  
2. ความสขุ: Happy Hospital  
3. ปลอดภยั: Safety hospital (Internal & External Customer) 
4. มาตรฐาน: Standard  & Health Promoting Hospital 

 
เป้าประสงค ์(Goals) 

1. ระบบบรกิาร Smart hospital ไดม้าตรฐาน รวดเรว็ ถูกตอ้ง 
2. ระบบบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ มเีสถยีรภาพทางการเงนิการคลงั 
3. สิง่แวดลอ้มน่าอยู ่ปลอดภยั เอือ้ต่อการเยยีวยาและสรา้งเสรมิสขุภาพ 
4. บุคลากรมสีมรรถนะเพยีงพอ ปลอดภยั สุขภาพด ีมคีวามสขุ 
5. ผูร้บับรกิารเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ ปลอดภยั มคีวามพงึพอใจ 
6. โรงพยาบาลผา่นการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA และมาตรฐานวชิาชพี 
7. มภีาคเีครอืขา่ยพึง่ตนเองดา้นสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 
วฒันธรรมองคก์ร  หรือค่านิยม (Core Shared Values)  

PA-Team-CQI (พาทมีซคีวิไอ) หมายถงึ ยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง พฒันาเป็นทมีอยา่ต่อเน่ือง   
ตอบสนองอยา่งรวดเรว็ และยดืหยุน่ ดงัน้ี 

- P  หมายถงึ Patient - focus  ยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง (ผูร้บัผล) 
- A  หมายถงึ Agility  การตอบสนองผูป่้วยและผูร้บับรกิารอยา่งรวดเรว็และยดืหยุน่ (ทศิทาง

น า) 
- Team  หมายถงึ  Team work  การท างานเป็นทมี  รกัและสามคัคกีนั  และขยายไปสูค่วาม

รว่มมอืกบัภายนอก (คนท างาน) 
   - CQI  หมายถงึ  Continuous Quality Improvement การหาโอกาสพฒันาและ 
ด าเนินการปรบัปรงุกระบวนการต่าง ๆ ในการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (การพฒันา พาเรยีนรู)้ 
 
เขม็มุ่ง/จดุเน้น (Hoshin/Focus)  โรงพยาบาลสระใคร  ปี 2565 

1. กลุ่มโรค 1) DM  2) CKD  3) Stroke  4) ACS  5) Sepsis  6) จติเวชฉุกเฉิน   
โดยเน้นความปลอดภยัและสรา้งเสรมิสุขภาพกลุ่มผูป่้วยและญาต ิทัง้ 6 โรค 

2. พฒันาระบบเทคโนโลยดีจิติลัทางการแพทยท์ีท่นัสมยั 
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วิเคราะหค์วามต้องการทางยทุธศาสตร ์
ตารางท่ี 17 แสดง Internal และ External stakeholders and Needs 
ประเดน็/

ความคิดเหน็ 
ความคิดเหน็ของแต่ละพืน้ท่ี ในเขตอ าเภอสระใคร 

กลุ่มท่ี  1 ต าบลสระใคร กลุ่มท่ี  2 ต าบลบา้นฝาง กลุ่มท่ี  3 ต าบลคอกช้าง 
หวัขอ้ที ่ 1  
เรือ่งความคดิ
ต่อการพฒันา
ระบบบรกิาร
สขุภาพใน
ปัจจุบนั 

1.ประชาชนเสีย่งต่อโรคภยัไข้
เจบ็สงู (การอยูก่ารกนิสะดวก, 
มลภาวะเป็นพษิ ฯลฯ) 
2.สงัคมผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ 
(ภมูคิุม้กนัลดลง เพิม่บรกิาร
สขุภาพมากขึน้) 
3.การใหบ้รกิารสาธารณสุข
ล่าชา้ เจา้หน้าทีน้่อย 
4.โรงพยาบาลสระใครขาด
แพทยเ์ฉพาะทาง ขาด
เครือ่งมอืทางการแพทย ์
5.การบรกิารหน่วย EMS ของ 
อบต.สระใคร ไมม่คีวามพรอ้ม 

1. ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมใีจรกัในการ
ใหบ้รกิาร พดูจาสภุาพ 
2. การใหค้ าแนะน า ใหข้อ้มลู
กบัผูม้ารบับรกิาร 
3. อุปกรณ์/เครือ่งมอืทาง
การแพทยไ์มเ่พยีงพอ ไม่
ทนัสมยั 
4. การลงพืน้ทีใ่หบ้รกิารดา้น
สขุภาพไมต่่อเน่ือง เน่ืองจาก
ขาดบุคลากรและงบประมาณ 
5. จุดคดักรองผูป่้วย ไมม่คีวาม
ช านาญ ในการแยกผูป่้วยทีม่า
รบับรกิาร 

1. บุคลากรสาธารณสขุไม่
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร 
2. คลนิิกผูป่้วยเบาหวาน 
ความดนัโลหติสงู แออดั
ตอ้งการใหม้หีลายวนั แยก
เป็นต าบลละวนั 
 

หวัขอ้ที ่ 2  
ทา่นมคีวามคดิ
อยา่งไรต่อการ
ดแูลสขุภาพ
ตนเอง และ
ออกแบบให้
ประชาชนดแูล
สขุภาพตวัเอง
อยา่งไร   

1. ดแูลสขุภาพตนเองตาม
หลกั 3 อ. (ออกก าลงักาย, 
อาหาร, อารมณ์)   
2. รณรงค/์ประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนเหน็ความส าคญั
ดา้นสุขภาพ 
3. จดัสถานทีอ่อกก าลงักาย
แก่ประชาชน 
4. สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมออก
ก าลงักาย เพือ่สรา้งสุขภาพด ี
5. ใหเ้น้นอาหารครบ 5 หมู ่
ถูกหลกัอนามยั 

1. ตรวจสุขภาพประจ าปี   
2. ทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 
3. ออกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอ 
4. เมือ่เจบ็ป่วยสิง่แรกทีค่วรท า
คอืการไปพบแพทย ์
5. พยายามลดการดื่มสุรา และ
นอนไมด่กึ 
6. พยายามไมท่านตามใจ
ตนเอง 
7. อยากใหม้ชีมรม แกนน าใน
การออกก าลงักาย 
8. สง่เสรมิใหป้ระชาชน ปลกู
ผกัปลอดสารพษิ 
9. สง่เสรมิกจิกรรมดา้นอารมณ์ 
เชน่ เขา้วดัฟังธรรม รว่มงาน
บุญประเพณ ี

1. สรา้งความตระหนกัใน
การดแูลสขุภาพของ
ประชาชน   
2. สรา้งบุคคลตน้แบบดา้น
สขุภาพ 
3. สง่เสรมิกฬีาต าบล 
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ตารางท่ี 17 แสดง Internal และ External stakeholders and Needs (ต่อ) 
ประเดน็/

ความคิดเหน็ 
ความคิดเหน็ของแต่ละพืน้ท่ี ในเขตอ าเภอสระใคร 

กลุ่มท่ี  1 ต าบลสระใคร กลุ่มท่ี  2 ต าบลบา้นฝาง กลุ่มท่ี  3 ต าบลคอกช้าง 
หวัขอ้ที ่ 3  
ทา่นอยากให้
สาธารณสุข
สนบัสนุน
อยา่งไรในการ
ดแูลสขุภาพ 
 

1. จดักจิกรรมสง่เสรมิ ตรวจ
สขุภาพใหก้บัประชาชนทุก
โรคเป็นประจ าทุกปี 
2. ใหผู้น้ าชุมชนเป็นแกนน า
สง่เสรมิสุขภาพ เป็นผูน้ า
ออกก าลงักาย 
3. ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใน
การบรโิภคอาหารทีด่ตี่อ
สขุภาพ 
4. จดัตารางการออกบรกิาร
ดแูลสขุภาพประชาชนใน
ชุมชน 

1. มสีถานทีอ่อกก าลงักายใน
ชุมชน 
2. สนบัสนุนเครือ่งมอื/อุปกรณ์
ออกก าลงักาย  
3. สนบัสนุนเครือ่งมอืทาง
การแพทย ์เครือ่งวดัความดนั 
4. มเีครอืขา่ยในการดแูล
สขุภาพ/ใหค้วามรูด้า้นสุขภาพ
แก่ประชาชน 
5. เพิม่ชอ่งทางการ
ประชาสมัพนัธส์ือ่ความรูด้า้น
สขุภาพ 

1. ใหค้วามรูท้างวชิาการ  
โดยใหเ้ขา้ถงึปฏบิตัไิดง้า่ย 
2. ตอ้งการใหพ้ฒันา
ศกัยภาพ อสม.ในการตรวจ
คดักรองสุขภาพประชาชน
เพิม่ขึน้ 
3. ตอ้งการใหเ้พิม่รถ EMS  
ในการใหบ้รกิารประชาชน  
 

หวัขอ้ที ่4 
บทบาทหน้าที่
ของทา่นในการ
สนบัสนุนดแูล
ระบบสขุภาพ 
 

1.ดแูลสขุภาพตนเอง และ
คนในครอบครวัใหด้กี่อน 
แลว้แนะน าคนอื่นต่อไป 
2.ใหค้วามรว่มมอืทุกฝ่าย 
3.รว่มกจิกรรมรณรงคต์่างๆ
กบัหน่วยงาน เชน่ เดนิ
รณรงคง์บสบูบุหรี ่ดื่ม
แอลกอฮอล ์ยาเสพตดิ 
4.รว่มเป็นจติอาสา 
5.จดัโครงการเรือ่งสุขภาพ
ใหก้บัพระสงฆ ์
 

1. อบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 
ในการดแูลสขุภาพ   
2. มลีานกฬีา ลานวฒันธรรมใน
ชุมชน สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
3. ประชาสมัพนัธ ์กระจาย
ขา่วสารเกีย่วกบัสขุภาพใน
พืน้ที ่
4. รว่มเป็นเครอืขา่ยเฝ้าระวงั
ภยัสขุภาพในชุมชน 
5. สนบัสนุนอุปกรณ์/เครือ่งมอื
ถงัขยะ ใหค้นในชุมชน 
6. สนบัสนุนงบประมาณในการ
ดแูลสขุภาพ 

1.ชว่ยประชาสมัพนัธ ์สรา้ง
ความเขา้ใจ สนบัสนุน
โครงการดา้นสาธารณสุขใน
ชุมชน   
2. ตอ้งการให ้อบต.
สนบัสนุนงบประมาณในการ
จดัโครงการต่างๆดา้น
สาธารณสุข 
3. ท าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งใน
การดแูลสขุภาพ 
4. สนบัสนุนขอ้มลูพืน้ฐาน
ดา้นสุขภาพ 
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ตารางท่ี 18 แสดง Internal stakeholders and Needs 
 ความพงึพอใจของผูป่้วย และญาต ิในปี 2562 - 2564 ผูป่้วยนอกอยู่ที ่รอ้ยละ87.49, 88.05, 
90.04  ผูป่้วยในอยูท่ี ่รอ้ยละ 88.67, 88.05, 83.32 ตามล าดบั ซึง่พบวา่มสีิง่ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุม ีดงัน้ี 
ประเภทผูป่้วย ความคิดเหน็ของผูป่้วย ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 
ผูป่้วยใน 
 

- หอ้งน ้าสะอาด 
- หอผูป่้วยพืน้ทีก่วา้ง อากาศถ่ายเทด ี
- พืน้สะอาด มเีจา้หน้าทีท่ าความ
สะอาดตลอด 
- แพทย ์พยาบาล และจนท.ยิม้แยม้ 
พดูจาด ี
- เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าด ี
- ดแูลและรกัษาโรคไดด้ ีหากมอีาการ
เจบ็ป่วยกเ็ลอืกทีจ่ะกลบัมา รพ. 

- อาหารควรมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
- หอ้งพเิศษมอีุปกรณ์ช ารุด เชน่ เครือ่งท า
น ้าอุ่น เครือ่งปรบัอากาศ 
- ควรแยกประเภทผูป่้วยทีไ่มม่ญีาตคิอย
สอดสอ่งดแูล 
- ควรใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิเรือ่งการปฏบิตัติวั
หลงัออกจากรพ. 

ผูป่้วยนอก 
 

- เจา้หน้าทีบ่รกิารดมีาก มคีวามเป็น
กนัเอง 
- สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบ
โรงพยาบาลสะอาดน่าใชบ้รกิาร 
- เครือ่งมอือุปกรท์างการแพทยส์ะอาด 
- เครือ่งมอืครบครนั 

- วนัทีม่ผีูป่้วยมาก แออดั เกา้อีไ้มพ่อ 
- สถานทีค่บัแคบ 
- ประชาสมัพนัธข์ ัน้ตอนบรกิารเป็นระยะ  
ชีแ้จงกรณีแพทยอ์ยูไ่มค่รบ 
- จดัอบรมเกีย่วกบัพฤตกิรรมบรกิารโดย
วทิยากรจากขา้งนอก 1 ครัง้ 
- บนัทกึขอ้ความเสนอ ซ่อมอุปกรณ์ช ารุด  
เชน่ เครือ่งท าน ้าอุ่น เครือ่งปรบัอากาศ  
- เสนอผอ. พดูคุยในองคก์รแพทย ์
- จดัเกา้อี ้พลาสตกิเสรมิ ในวนัทีผู่ป่้วยมาก 
แออดั  
- วางแผน แยกผูป่้วยเรือ้รงั ใชบ้รกิารทีต่กึ
ใหม(่อาคารผูป่้วยเรือ้รงั บรจิาคโดยมลูนิธิ
กา้ว) 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก : PEST model และ Five Force Model 
 

ตารางท่ี 18 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายนอกองคก์ร ดว้ย PEST Model 
 

ปัจจยั สถานการณ์ 
ผลกระทบต่อโรงพยาบาล 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบาย
สนบัสนุน
สาธารณสุข 
(Policy) 

1. นโยบายการสงเสรมิ
พฒันาคุณภาพ การบรกิาร
ทุกระดบั เชน่ Service Plan 

- ทศิทางนโยบายในการ
ด าเนินงานเชื่อมโยงสอดคลอ้ง
กนั  การกระจายอ านาจ 

-ภาระงานเพิม่มากขึน้ 
 

2. นโยบายการสง่เสรมิ
พฒันาคุณภาพการบรกิาร 
(ปัจจุบนัใช ้HA) 
 

-บุคลากรตื่นตวัในการท างาน
เป็นทมีพฒันาคุณภาพบรกิาร
ใหไ้ดม้าตรฐาน  ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร
มากขึน้ 
-มาตรฐานการด าเนินงาน
พฒันาคุณภาพชดัเจน 

-การควบคุมมาตรฐาน
เขม้ขน้ 
-มคีวามกดดนัต่อ 
ผูใ้หบ้รกิารสงู 
 
 

3. นโยบายสง่เสรมิป้องกนั
สขุภาพเชงิรุก 

-การด าเนินงานในลกัษณะ ภาคี
เครอืขา่ยเขม้แขง็ 
- มกีลยทุธส์รา้งและรกัษา
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัภาคแีละ
เครอืขา่ย  ทัง้รฐั NGO  เอกชน/
หา้งรา้น และประชาชน ไดร้บั
การสนบัสนุนในรปูแบบจติอาสา  
สิง่ของและเงนิบรจิาค (เชน่ 
รบัสง่ผูป่้วยโควดิ  โรงพยาบาล
สนามอ าเภอสระใคร Cohort 
ward) 
 - เน้นดา้นสง่เสรมิสุขภาพ   
มโีรงงานในพืน้ที ่เชน่  โรงงาน
เยบ็ผา้  สายไฟ  ยางพารา  CP             
หน่วยงานราชการทอ้งถิน่ 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายนอกองคก์ร ดว้ย PEST Model  
 

ปัจจยั สถานการณ์ 
ผลกระทบต่อโรงพยาบาล 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบาย
สนบัสนุน
สาธารณสุข 
(Policy) 

4. กฎหมายเกีย่วกบัสทิธิ
ผูป่้วย 
 

-การใหบ้รกิาร เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการผูร้บับรกิาร 
- ใกล ้รพศ. / รพท,หนองคาย 
/ specialist 2  แหง่ มัน่ใจใน
การ refer ไดเ้รว็   

-ออกสือ่ social เกดิการ
ฟ้องรอ้งและเรยีกรอ้งสทิธิ
พเิศษมากขึน้ 
- เป็นโรงพยาบาลขนาด
เลก็  /  ไมม่แีพทยเ์ฉพาะ
ทาง และถูกขนาบดว้ย
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
รฐัและเอกชน  ใกลเ้มอืง 
(รพศ./รพท.) 

5. นโยบายเน้นการมสีว่น
รว่มภาครฐั เอกชน 
 

-เป็นโอกาสในการผลกัดนั
นโยบาย การสง่เสรมิสุขภาพ 
เขา้ไปบรูณาการกบันโยบาย
ทอ้งถิน่ 

 

6. นโยบาย AEC 
 

 -ผูร้บับรกิารชาวต่างชาติ
เขา้รบับรกิารมากขึน้ 

2. เศรษฐกจิ 
(Economics) 
 

1. นโยบายการเพิม่ค่าแรง
ขึน้ต ่าและเพิม่เงนิเดอืน
ส าหรบัการจา้งงานบุคคลที่
จบระดบัปรญิญาตร ี

-สามารถเพิม่อตัราการ
ใหบ้รกิารชนิดอื่นๆ นอกสทิธิ ์
หลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า 
เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้รกิารมกี าลงั
ซือ้สงูขึน้ 

- คา่ใชจ้่ายในการจา้ง
บุคลากรเพิม่มากขึน้ 
 

2. นโยบายเพิม่อตัราก าลงั
รองรบัการขยาย
โรงพยาบาลจาก F3 เป็น 
F2 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายนอกองคก์ร ดว้ย PEST Model (ต่อ) 
 

ปัจจยั สถานการณ์ 
ผลกระทบต่อโรงพยาบาล 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
2. เศรษฐกจิ 
(Economics) 
 

3. นโยบายการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC) 
4. โรงพยาบาลตัง้อยูใ่น
พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 

-รายรบัเพิม่ขึน้จากพนกังาน
โรงงาน  สถานประกอบการใน
พืน้ที ่
-มโีอกาสรบัลกูคา้ต่างชาติ
เพิม่ขึน้ 
-การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การ
ท างานดา้นสุขภาพระหวา่ง 
ประเทศอาเซยีน 
-โอกาสขยายการบรกิาร
รองรบัAEC ท าใหก้าร
ไหลเวยีนของเงนิดขีึน้ 

-โรคต่างถิน่ท าใหเ้สยี
คา่ใชจ้่ายในการป้องกนั
และรกัษามากขึน้ 
-เสีย่งต่อโรคระบาด  
COVID-19 และอื่นๆ 
-ความสามารถในการใช้
ภาษาของบุคลากร 
 

5. ค่าครองชพีสงูขึน้ น ้ามนั
เชือ้เพลงิราคาสงู, การขึน้
คา่ไฟฟ้า, คา่อาหาร 

 รายจ่ายค่าเชือ้เพลงิ  ค่า
ไฟฟ้า 

6. การกนิขา้วเจา้ทดแทน
แทนขา้วเหนียว ควบคุม
น ้าหนกั/ระดบัน ้าตาล 

มแีหล่งปลกูขา้วอนิทรยีอ์ าเภอ
สระใครคุณภาพด ี(ขา้วหอม
มะล)ิ 

 

3. สงัคมและ
การ
เปลีย่นแปลง
โครงสรา้ง
ประชากร 
(Social and  
Demographic 
Change)  

1. วถิกีารด าเนินชวีติของ
ประชาชนมกีารปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการบรโิภค และ
การใชช้วีติ เชน่ ค่านิยม
ทานอาหาร Fast food 
น ้าอดัลม ไมอ่อกก าลงักาย 
เป็นตน้  

-การสือ่สารผา่นสงัคม
ออนไลน์เพือ่สรา้งการรบัรู ้
ความเขา้ใจพฒันาทกัษะดา้น
สขุภาพ  

-เกดิโรคอุบตัใิหมห่รอื
การ ระบาดของโรคต่าง
ถิน่เพิม่มากขึน้  ซึง่ยาก
ต่อการสือ่สารใหเ้กดิผล
ต่อการปฏบิตัคิวบคุม
และป้องกนั 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายนอกองคก์ร ดว้ย PEST Model (ต่อ) 
 

ปัจจยั สถานการณ์ 
ผลกระทบต่อโรงพยาบาล 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
3. สงัคม
และการ
เปลีย่นแปล
งโครงสรา้ง
ประชากร 
(Social 
and  
Demograp
hic 
Change)  

2. การรวมกลุ่มและ
การมสีว่นรว่มมาก
ขึน้ 

- มโีรงงานอยูใ่กล ้/ มเีครอืขา่ย
ชุมชน / คนรกัสขุภาพจะตรวจ
สขุภาพ 
- ตอบสนองการตรวจสขุภาพเป็น 
Package ทีเ่ขา้ถงึงา่ย สะดวก 
- ประชาชนเป็นเจา้ของ รพ. 
 ผูน้ าอ าเภอ  อบต.  เครอืขา่ยสงัคม
ชว่ยขนยา้ยผูป่้วย (ประจกัษ์) 
- การขบัเคลื่อนงานสง่เสรมิสุขภาพ 
ผา่นกลุ่มต่างๆ ในชุมชน  ท างาน
สง่เสรมิและป้องกนังา่ยขึน้ เน่ืองจาก
ประชาชนใหค้วามสนใจมากขึน้ 

- คาดหวงัของชุมชนทีเ่ขา้
มารบับรกิารทีด่ ี/ ขาดการ
ตระหนกัถงึภาวะสขุภาพทีด่ ี
(ไมป่่วยกไ็มม่า)  
วฒันธรรมพืน้ถิน่  กนิขา้ว
เหนียวปรมิาณมาก 
ขอ้หา้มการรวมกลุ่มจากการ
ระบาดของ COVID-19 และ
อื่นๆ 
 

3. การเกดิสงัคม
ออนไลน์ (Social 
Media Network) 
 

- การสือ่สารผา่นสงัคมออนไลน์เพือ่
สรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจพฒันา
ทกัษะดา้นสุขภาพ พฒันาคุณภาพ
บรกิารเพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจของ
ประชาชน  
-ประชาชนมกีารบรโิภคคลอ้ยตาม
สงัคมออนไลน์  
(ม ีNet idol) เชน่อาหารเสรมิต่างๆ 
โดยเฉพาะเยาวชนมกีารคลอ้ยตาม
การสือ่มากขึน้ 

-การบิดเบือนข้อเท็จจริง
ผา่นสงัคมออนไลน์ 
-บุคลากรโรงพยาบาลมี
โอกาสถูกฟ้องร้องสูง  หรอื
เสยีขวญัและก าลงัใจ 

 

4. ความคาดหวงั
ดา้นสุขภาพเพิม่
สงูขึน้ 

- เอือ้ต่อการท างานสง่เสรมิและ
ป้องกนั เน่ืองจากประชาชนใหค้วาม
สนใจมากขึน้ 

- การศกึษาของประชาชนที่
สงูขึน้  คาดหวงัต่อผลลพัธ์
บรกิารสุขภาพ  แตกต่าง
จากการปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

5. โครงสรา้ง
ประชากรผูส้งูอายุ
เพิม่มากขึน้ 
 

 - รบัภาระในการดแูล
ผูส้งูอายผุูป่้วยทีเ่ป็นโรค
เรือ้รงั และโรคทีเ่กดิจาก
ภาวะเสือ่มเพิม่ขึน้ 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายนอกองคก์ร ดว้ย PEST Model (ต่อ) 

ปัจจยั สถานการณ์ 
ผลกระทบต่อโรงพยาบาล 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
4 เทคโนโลย ี
(Technology) 

1. การเชื่อมต่อของ    
เทคโนโลย ี 
(Global technology) 

 

-เพิม่โอกาสการเรยีนรูใ้นการ 
คน้ควา้งานวจิยัใหมเ่พือ่น ามา
พฒันางานดา้นการบรกิาร 
(Evidence-based  
practice) 
-สง่เสรมิงานวจิยัของบุคลากร
ในการเผยแพรไ่ปสูร่ะดบั
จงัหวดั  เขต  สากล 

-บุคลากรมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เท่า
เทยีมกนั  ขาดทกัษะ 

2. การพฒันาของ
เทคโนโลยทีีส่งูขึน้ทนัสมยั
เขา้ถงึงา่ย (Social 
Network) 

-การคน้ควา้อา้งองิแหล่งขอ้มลู
ต่างๆ การเกบ็ขอ้มลูท างาน
งา่ยสะดวก รวดเรว็ และ
แมน่ย าเพิม่มากขึน้ 

- การเดนิทางสะดวก ในการ
ไปรบับรกิารทีอ่ื่น / 
โรงพยาบาลสระใครจดับรกิาร
พืน้ฐาน 
- สือ่ ช่องทางการสือ่สาร 
เสีย่งต่อการแชรข์อ้มลูทีไ่ม่
เป็นจรงิ / ความสามารถใน
การเขา้ถงึขอ้มลูสขุภาพ 
เฉพาะวยัท างาน/วยัรุน่ บาง
กลุ่ม 
-เพิม่ตน้ทุน  
-การสือ่สารขอ้มลูเชงิลบไป
เรว็  ควบคุมยาก 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน : 7s model ของ McKinsey 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายในองคก์ร ดว้ย 7s model ของ McKinsey  
 

7S Model Strength (จดุแขง็) Weakness (จดุอ่อน) 
1. Structure 
(โครงสรา้ง)  

- ทมีระบบรบัผดิชอบงานชดัเจน 
- ขนาดเลก็ ขบัเคลื่อนงา่ย / ใกลชุ้มชน / เขา้ถงึงา่ย 

กลุ่มงานแผนยทุธศาสตร/์
ประกนัสขุภาพ  หวัหน้างาน
เวชสถติทิ างานแทน 

2. System 
(ระบบ) 

- Service D บรกิารด/ีเรว็ (งานฉีดวคัซนี) + ทนัตกรรม 
3 หอ้ง ทนัตแพทย ์3 คน / ระบบมาตรฐาน / บรกิารนอก
เวลา / นอกเขต / ตกึใหม ่สะอาด สวยงาม 
- Package  โปรแกรมตรวจสขุภาพ  ตรวจฟัน ครบวงจร  
มาครบจบทีเ่ดยีว + ผูน้ าออกกายเขม้แขง็ + อาหาร  
- ระบบ IT (ขอ้มลู) ดเีลศิ สนบัสนุน ชว่ยงานใหถู้กตอ้ง 
รวดเรว็ขึน้ + การจา่ยเงนิระบบ SCAN มแีลว้ ไมต่อ้งพก
เงนิสด /  
- ท างานบนมาตรฐานต่างๆ ตามระบบและวชิาชพี มผีู้
ช านาญ 

ระบบ IM ยงัไมเ่พยีงพอ ต่อ
การคน้หา/ตอบสนองปัญหา
สขุภาพ 

3. Style 
(รปูแบบ) 

- ผูน้ าทีด่ ีบรหิารงานแบบมสีว่นรว่มทุกสว่น / ทมีบรหิาร
โรงพยาบาลเขม้แขง็ / อยูแ่บบครอบครวัพีน้่อง 
ผูน้ าทีด่ ีบรหิารงานแบบมสีว่นรว่มทุกสว่น / ทมีบรหิาร
โรงพยาบาลเขม้แขง็ / อยูแ่บบครอบครวัพีน้่อง 
- การมสีว่นรว่ม  ท างานรว่มกนัไดด้ ี ท างานเป็นทมี  
ประสานงานแนวราบ  เขา้ถงึกนังา่ย  เป็นกนัเอง 
- ท าใหด้ ูอยูใ่หเ้หน็ เป็นก าลงัใจ ผูน้ าสรา้งทมีเขม้แขง็  
แลว้เป็นทีป่รกึษา  สรา้งทมีรุน่ต่อไป 

 

4. Staff 
(ผูเ้ชีย่วชาญ/ 
 ทีป่รกึษา) 

- สว่นใหญ่พอ 
- บุคลากร gen X,Y เยอะ และมศีกัยภาพสงู IT 

- ขาดนกัวชิาการสาธารณสขุ 
ในกลุ่มงานวางแผน
ยทุธศาสตร ์/  
- ขาดพยาบาล 4 คน (จาก
กรอบ 30 คน) 
ไมม่แีพทยเ์ฉพาะทาง / 
พยาบาลจติเวช / บุคลากร
จ ากดั / ไมพ่อหรอืฟิตพอด ี  
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายในองคก์ร ดว้ย 7s model ของ McKinsey (ต่อ) 
 

7S Model Strength (จดุแขง็) Weakness (จดุอ่อน) 
5. Skill 
(ความ
เชีย่วชาญ/ 
    ฝีมอื) 

- ชว่ยงาน ผอ, ดา้น IT ขอ้มลู สารสนเทศชว่ย
ระบบบรกิารสขุภาพ  สรา้งสุขภาพ 
- มรีะบบพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหไ้ด้
สมรรถนะตามมาตรฐาน (บุคลากรดเีดน่ดา้น
รงัสเีขต 8 , R2R พฒันาพนกังานบรกิารดา้น
รงัสใีหท้ างานไดคุ้ณภาพ) 
- สถานทีศ่กึษาดงูาน IC 

- การวางแผนยุทธศาสตร ์/ Monitor 
KPI /  
- ความช านาญของพนกังานบรกิาร 
ดา้นรงัส ี/ การชว่ยงานนอกเวลา
ราชการ 
- ทกัษะ FamMed แพทย ์

6. Strategy 
(กลยทุธ)์ 

-วเิคราะห ์root cause และแกไ้ขตรงจุดได้
ตามระบบ (งาน RDU รางวลั RDU ระดบัเขต 
8) 

ยงัไมม่ปีระเดน็ยทุธศาสตรห์ลกัของ 
รพ, 

7. Shared 
Values  
    (คา่นิยม
รว่ม) 

- ความสามคัค ีรว่มแรง  รว่มใจ 
อยูแ่บบพีน้่อง 
- ท างานเป็นทมี 

 

 
ตารางท่ี 20 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายในองคก์ร ดว้ยทฤษฎกีารบรหิาร 4 M 
 

4M Model Strength (จดุแขง็) Weakness (จดุอ่อน) 
1. Man    1. มบีุคลากรหลายระดบัและจ านวน

มากท าใหอ้งคก์รมีค่วามเขม้แขง็   
2. บุคลากรมปีระสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิาน  
4. มพียาบาลเฉพาะทางหลายสาขา 
5. มผีูบ้รหิารหลายระดบัทีม่ี
ความสามารถ    

1. บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และ
มคีวามเชีย่วชาญสงูอาจมกีาร
ลาออก ไปสูภ่าคเอกชน  
2. มหีลายขัน้ตอนในการสือ่สาร
และใชเ้วลานาน 
3. มคีวามหลากหลายของคนใน
องคก์ร 

2. Money     1. มแีหล่งเงนิทุน เชน่จากรฐัสนบัสนุน 
2. มแีหล่งเงนิทุนจากผูม้จีติศรทัธา เช่น 
คหบด ี วดั  มลูนิธกิา้วคนละกา้ว 

1. ใชง้บประมาณจ านวนมากใน
การพฒันา  
2. ระบบการจดัเกบ็เงนิตาม 
DRG 
มจี านวนผูร้บับรกิารมากตอ้ง
ทนัเวลาและครบตามจ านวน 
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ตารางท่ี 20 แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัภายในองคก์ร ดว้ยทฤษฎกีารบรหิาร 4 M (ต่อ) 
 

4M Model Strength (จดุแขง็) Weakness (จดุอ่อน) 
3. Material 1. มเีครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการ

แพทยท์ีท่นัสมยั 
2. การมรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยั    

1. ใชง้บประมานมากในการจดัหา
และซ่อมแซม 
2. ใชง้บประมาณและเวลามากใน
การพฒันาคนใหเ้กดิการเรยีนรู ้

4. Management  1. ผูบ้รหิารมกีารบรหิารงานทีม่ี
ประสทิธภิาพ และสามารถตรวจสอบได ้
2. มรีะบบการจดัการองคก์รทีม่ ัน่คง 
3. มกีารก าหนดค่านิยมรว่มกนัเป็น
วฒันธรรมองคก์ร และกระตุน้ใหทุ้กคน
ยดึถอืและน าไปปฏบิตั ิ

1. องคก์รขาดการมสีว่นรว่มบาง
ระดบั 
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การวิเคราะหย์ทุธศาสตร ์(Strategy SWOT Analysis)  
ตารางท่ี 21 การวเิคราะหย์ทุธศาสตร ์(Strategy SWOT Analysis) โรงพยาบาลสระใคร 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร  
ตารางท่ี 22 แสดงความเชือ่มโยงพนัธกจิ เป้าประสงคแ์ละยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร  
 

พนัธกิจ (Missions) เป้าประสงค ์(Goals) ยทุธศาสตร ์(Strategies) 
1. พฒันาระบบเทคโนโลย ี
    ดจิติลัทางการแพทย ์
    ทีท่นัสมยั   

1. ระบบบรกิาร Smart  
    hospital ไดม้าตรฐาน    
    รวดเรว็ ถูกตอ้ง 

1. พฒันาระบบเทคโนโลยดีจิติลัทาง 
    การแพทยท์ีท่นัสมยั ตอบสนอง    
    ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  

2. พฒันาระบบบรหิาร 
   จดัการโปรง่ใส  ภายใต ้
   หลกัธรรมาภบิาล 

2. ระบบบรหิารจดัการ 
    มปีระสทิธภิาพ  
    มเีสถยีรภาพทางการเงนิ 
    การคลงั 

2. พฒันาระบบบรหิารจดัการ 
    โปรง่ใส ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 
3. พฒันาศูนยจ์ดัเกบ็รายได ้
    อยา่งต่อเนื่อง 

3. พฒันาระบบบรหิาร   
   จดัการสิง่แวดลอ้ม   
   เครือ่งมอื  อาชวีอนามยั   
   และการป้องกนัการตดิเชือ้ 
   ตามมาตรฐานใหป้ลอดภยั 

3. สิง่แวดลอ้มน่าอยู ่ 
    ปลอดภยั เอือ้ต่อการ 
    เยยีวยาและสรา้งเสรมิ 
    สขุภาพ 
 

4. สง่เสรมิการบรหิารจดัการ 
   ทัว่ทัง้องคก์ร ในการเพิม่ 
   มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มและ 
   การควบคุมการตดิเชือ้ 

4. สง่เสรมิการพฒันา 
   ทรพัยากรมนุษย ์
   อยา่งสมดุล 

4. บุคลากรมสีมรรถนะ 
   เพยีงพอ ปลอดภยั  
   สขุภาพด ี มคีวามสขุ 

5. การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์
   อยา่งสมดุล 

5. เพิม่ศกัยภาพระบบบรกิาร 
   สขุภาพและบรหิารจดัการ 
   ความเสีย่งใหป้ลอดภยั 

5. ผูร้บับรกิารเขา้ถงึบรกิาร 
   สขุภาพ ปลอดภยั มคีวาม   
   พงึพอใจ 

6. การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิาร 
   สขุภาพและบรหิารจดัการ 
   ความเสีย่งใหป้ลอดภยั 

6. พฒันาคุณภาพตาม 
    มาตรฐาน HA (Hospital  
    accreditation) และ  
    มาตรฐานวชิาชพี  

6. โรงพยาบาลผา่น         
   การรบัรองคุณภาพ 
   ตามมาตรฐาน HA และ 
   มาตรฐานวชิาชพี 

7. สง่เสรมิการบรหิารจดัการคุณภาพ 
   ทัว่ทัง้องคก์ร (Total Quality  
   management) 

7. บูรณาการการสรา้งเสรมิ 
    สขุภาพรว่มกบัภาค ี
    เครอืขา่ยและชุมชน 

7. มภีาคเีครอืขา่ยพึง่ตนเอง 
   ดา้นสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 

8. พฒันาทมี Sakhrai selfcare ใน 
    โรงพยาบาลและชุมชน 
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สรปุความเช่ือมโยงตวัช้ีวดั ตามแผนพฒันายทุธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร 
ปีงบประมาณ 2565 – 2569 

ตารางท่ี 23 สรปุความเชื่อมโยงตวัชีว้ดั ตามแผนพฒันายุทธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร    
                ปีงบประมาณ 2565 ‟ 2569 

 

Long term 
Goals 

 
Strategy 

 
KPI 

 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2569 

Owner 
Team 

1. ระบบบรกิาร 
Smart hospital 
ไดม้าตรฐาน  
รวดเรว็  ถูกตอ้ง 

1. พฒันาระบบ
เทคโนโลยดีจิติลัทาง
การแพทยท์ีท่นัสมยั  
ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

1. โรงพยาบาล smart  
hospital 

คะแนน 5 
 

IT 

2. ระบบบรหิาร
จดัการมี
ประสทิธภิาพ  
มเีสถยีรภาพ
ทางการเงนิ 
การคลงั 

2. พฒันาระบบบรหิาร
จดัการอยา่งมี
ประสทิธภิาพ   
 
3. พฒันาศูนยจ์ดัเกบ็
รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. ประสทิธภิาพการ
บรหิารการเงนิ การคลงั
TPS (Total Performance 
Score)   
 

คะแนน > 12 ทีมน า 
 
 
 

Claim 
center 3. อตัราสว่นเงนิทุน   

หมุนเวยีน (Current 
Ratio) 

อตัรา > 1.5 

3. สิง่แวดลอ้ม
น่าอยู ่ 
ปลอดภยั  เอือ้
ต่อการเยยีวยา
และสรา้งเสรมิ
สขุภาพ 

4. สง่เสรมิการบรหิาร
จดัการทัว่ทัง้องคก์ร  
ในการเพิม่มาตรฐาน
ดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ควบคุมการตดิเชือ้ 

4. การผา่นเกณฑป์ระเมนิ
มาตรฐานระบบการจดัการ
คุณภาพ ความปลอดภยั 
ดา้นอาคาร และเครือ่งมอื
แพทย ์ ในโรงพยาบาล     

รอ้ยละ > 80 ENV 
EQM 

5. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ ์
Green & Clean  Hospital 
plus (ประเมนิจากองคก์ร    
ภายนอก) 

ระดบั ดมีาก ENV 

6. อตัราการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล  

ต่อพนั
วนันอน 

< 0.5 IC 
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ตารางท่ี 23 สรปุความเชื่อมโยงตวัชีว้ดั ตามแผนพฒันายุทธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร    
                ปีงบประมาณ 2565 ‟ 2569 (ต่อ) 

 

Long term 
Goals 

 
Strategy 

 
KPI 

 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2569 

Owner 
Team 

4. บุคลากรมี
สมรรถนะ
เพยีงพอ  
ปลอดภยั  
สขุภาพด ี  
มคีวามสขุ 

5. การบรหิาร
จดัการทรพัยากร
มนุษย ์
อยา่งสมดุล 

7. บุคลากรไดร้บัการพฒันาสว่น
ขาด ตาม Competency  
ทีก่ าหนด  

รอ้ยละ > 90 HR 

8. ดชันีวดัความสุขของบุคลากร
ในองคก์ร 
(HPI หรอื Happinometer) 

รอ้ยละ > 70 

9. จ านวนขอ้รอ้งเรยีนลดลงจาก
ปีทีผ่า่นมา และไดร้บัการแกไ้ข 

เรือ่ง 
(รอ้ยละ) 

ลดลง 
(100) 

5. ผูร้บับรกิาร
เขา้ถงึ 
บรกิาร 
สขุภาพ  
ปลอดภยั 
มคีวาม 
พงึพอใจ 

6. การเพิม่
ศกัยภาพระบบ
บรกิารสุขภาพ
และบรหิารจดัการ 
ความเสีย่ง 
ใหป้ลอดภยั 

10. อตัราผูป่้วยเสยีชวีติโดยไม่
คาดการณ์ล่วงหน้าใน
โรงพยาบาล 

รอ้ยละ 0 PCT 

11. อตัราผูป่้วยเสยีชวีติดว้ยโรค
หลอดเลอืดหวัใจ 

รอ้ยละ 0 

12. อตัราผูป่้วยเสยีชวีติดว้ยโรค 
Sepsis 

รอ้ยละ 0 

13. อตัราการกลบัมารกัษาซ ้าใน 
28 วนัโดยไมไ่ดว้างแผน 

รอ้ยละ < 10 

14. อตัราผูป่้วย Stroke ทีม่ารบั
บรกิารภายใน  3 ชัว่โมง 

รอ้ยละ > 80 

15. อตัราการคดักรองผูป่้วย  
ACS ผดิพลาด (missed 
diagnosis) 

รอ้ยละ 0 

16. อตัราผูป่้วย Moderate/ 
Severe Head Injury ทีไ่ดร้บัการ
สง่ต่อภายใน 45 นาท ี(นบัแต่
ผูป่้วยมาถงึหอ้งฉุกเฉินจนขึน้รถ
เพือ่สง่ต่อ) 

รอ้ยละ > 80 
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ตารางท่ี 23 สรปุความเชื่อมโยงตวัชีว้ดั ตามแผนพฒันายุทธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร    
                ปีงบประมาณ 2565 ‟ 2569 (ต่อ) 

 

Long term 
Goals 

 
Strategy 

 
KPI 

 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2569 

 

Owner 
Team 

5. ผูร้บับรกิาร
เขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพ  
ปลอดภยั  มี
ความพงึพอใจ 

6. การเพิม่
ศกัยภาพระบบ
บรกิารสุขภาพ
และบรหิาร
จดัการความ
เสีย่งให้
ปลอดภยั 

17. อตัราผู้ป่วยเบาหวานควบคุม
ระดบัน ้าตาลไดด้ทีีม่ ีHbA1C น้อย
กวา่ 7 

รอ้ยละ > 40 PCT 

18 .  อัตราผู้ ป่ วยโรคความดัน
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ด ี
(BP < 140/90 mm.Hg.)  

รอ้ยละ > 50 
 

19. อตัราการสง่ต่อดว้ยภาวะจติ
เวชฉุกเฉิน 

รอ้ยละ < 3 

20. อตัราความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารในผูป่้วยนอก   

รอ้ยละ > 85 
 

21. อตัราความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารในผูป่้วยใน   

รอ้ยละ > 85 

22. อุบตักิารณ์การเกดิความเสีย่ง
ซ ้าดว้ยสาเหตุเดมิระดบั E – I  

ครัง้ 0 RM 

23. Medication error with 
harms (level E up) 

ครัง้ 0 PTC 

6. โรงพยาบาล
ผา่นการรบัรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน HA 
และมาตรฐาน
วชิาชพี 

7. สง่เสรมิการ
บรหิารจดัการ
ทัว่ทัง้องคก์ร 
(Total quality 
management) 

24. โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA และ
มาตรฐานวชิาชพี 
 

โรงพยาบาล ผา่น ทีมน า 

7. มภีาคี
เครอืขา่ย
พึง่ตนเองดา้น
สขุภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

8. พฒันาทมี 
Sakhrai  
Selfcare ใน
โรงพยาบาล 
และชุมชน 

25. อตัราการเขา้ถงึโปรแกรม     
Sakhrai Hosp.plus  ของผูป่้วย 
 เบาหวานและความดนัโลหติสงู 

รอ้ยละ 60 HPH 

รวม 7 ขอ้ รวม 8 ขอ้ รวม KPI 25 ตวั - - ทีมน า 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)  ท่ี  1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย ..... * Smart IT..... 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์  พฒันาระบบเทคโนโลยดีจิติลัทางการแพทยท์ีท่นัสมยั  ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์  ปี 2564 ขอ้มลูสขุภาพ  ไมผ่า่นเกณฑค์ุณภาพ QOF จาก 9 ตวัชีว้ดัผลงานได ้รอ้ยละ 83.67 (เกณฑม์ากกวา่ 
90%)  External re-audit progress note รอ้ยละ 83.5 Physical exam รอ้ยละ 84.4 สง่ผลใหค้วามสมบรูณ์ของขอ้มลู และมผีลต่อเบกิจ่าย IPD จากการ Audit เวช
ระเบยีน  และปัจจุบนัระบบคลงัพสัดุใชโ้ปรแกรม Excel ด าเนินการ manual โดยบุคลากร หากพฒันาระบบคลงัพสัดุ online จะชว่ยลดระยะเวลาปฏบิตังิาน (Lean)  
ขอ้มลูเป็นปัจจุบนัแบบ real time  
Long 
term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result  (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ระบบ
บรกิาร 
Smart 
hospital 
ไดม้าตร 
ฐาน  
รวดเรว็ 
ถูกตอ้ง 

-พฒันาระบบควิ
ทนัสมยั ทัง้onsite 
และ online 
ครอบคลุมหน่วย
บรกิารผูป่้วยนอก 
action plans ทมี 
1. แผนปฏบิตักิาร
ระบบ Neo 
Queue 
2. แผนปฏบิตักิาร
ระบบควิ On line 
ผา่น Smart 
phone 

-พฒันาระบบควิบรกิาร
ใหผู้ม้ารบับรกิาร
มองเหน็ทาง
จอโทรทศัน์และ
รบัทราบครอบคลุมทุก
จุดบรกิาร 
-ที ่OPD ไมม่กีระดาษ
สือ่สาร (paper lasses) 
-จดัท าระบบ Neo 
Queue 

-แผนอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร 
1. การใหบ้รกิารยุค
ใหมไ่รก้ระดาษ  
2. การใชร้ะบบ Neo 
Queue ครอบคลุม
ตัง้แต่หอ้งบตัร จุด
บรกิารจนถงึหอ้ง
จ่ายยา การเงนิ 
กลบับา้น  

โรงพยาบาล 
smart hospital 
ใน 8 หน่วยงาน 

5 
คะ 
แนน 

4.5 คะแนน
(เกณฑป์ระเมนิ
ใช ้ระดบั 5
คะแนน    

สระใครไมผ่า่น
แพทยอ์อก

ตรวจ 8.30 น. 
อยา่งน้อย 1

จุด)  

5 5 5 5 5 1. ทมี
ระบบ 
IM  
2. 
หน่วย 
งาน IT / 
เวช
ระเบยีน  
คุณศกัดิ ์
สทิธิ ์มกีารใชร้ะบบ 

Neo Queue  
หน่วย 
งาน 

ทนัตกรรม 
1 หน่วยงาน 

เพิม่ OPD /  แผนไทย / 
กายภาพ / ยา / เกบ็เงนิ /  

คลนิิกพเิศษ 
รวมเป็น  8 หน่วยงานยอ่ย 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)  ท่ี  1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย ..... * Smart IT.....(ต่อ) 
 

Long 
term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ระบบ
บรกิาร 
Smart 
hospital 
ไดม้าตร 
ฐาน  
รวดเรว็
ถูกตอ้ง
(ต่อ) 

-พฒันาระบบควิ
ทนัสมยั ทัง้
onsite และ 
online 
ครอบคลุมหน่วย
บรกิารผูป่้วย
นอก 
action plans ทมี 
1. แผนปฏบิตัิ
การระบบ Neo 
Queue 
2. แผนปฏบิตัิ
การระบบควิ On 
line ผา่น Smart 
phone (ต่อ) 

-น า application 
หมอพรอ้มมาใช้
ในการบรกิารควิ
ออนไลน์บน 
smart phone 
และวธิกีารใช้
งาน 

3. วธิกีารใชส้ือ่ควิ
ออนไลน์ application 
หมอพรอ้ม และ
วธิกีารใชง้าน 

มกีารใช ้
application 
หมอพรอ้ม / 
บุคลากรผา่น
การอบรม  

หน่วย 
งาน 

 

ยงัไมม่รีะบบ
ควิออนไลน์ 

เพิม่ ระบบควิออนไลน์หน่วยงาน  
ทนัตกรรม / OPD / กายภาพ / 
แผนไทย  รวมเป็น 4 หน่วยงาน

ยอ่ย 

1. ทมีระบบ 
IM  
2. หน่วย 
งาน IT / 
เวชระเบยีน 
คุณศกัดิ ์
สทิธิ ์

คน 32 - 32 - - - 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)  ท่ี  1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....* Smart IT.....(ต่อ) 

Long 
term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

ระบบ
บรกิาร 
Smart 
hospital 
ไดม้าตร 
ฐาน  
รวดเรว็
ถูกตอ้ง
(ต่อ) 

-สง่เสรมิการ
บนัทกึขอ้มลู 
การบรกิาร
การแพทย ์
ทีถู่กตอ้ง 
ครบถว้น 
แก่บุคลากร 
-จดัตัง้ศนูย์
ขอ้มลูทาง
การแพทย ์
(Medical data 
center) 
และจดัระบบ 
monitor ผา่น 
web site รพ. 
(Dashboard) 
 

-มศีนูยข์อ้มลูที่
สามารถ
ตรวจสอบและ
ตดิตามความ
ถูกตอ้งของ
ขอ้มลู  
-มกีารรวบรวม 
วเิคราะหข์อ้มลู
และน าเสนอ
สารสนเทศ
ทางการแพทยท์ี่
ส าคญัต่อทมีน า 
ทุกปี 
-monitor 
กระดานจ านวน
ผูป่้วยนอนต่อวนั 
คา่ CMI  

-แผนอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร 
1. ฟ้ืนฟูเจา้หน้าทีห่อ้ง
บตัร OPD คลนิิกพเิศษ 
PCU ในการบนัทกึ
ขอ้มลูผูป่้วยใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นและเป็น
ปัจจุบนั  

-รพ.ผา่น
เกณฑ์
คุณภาพ
ขอ้มลู QOF 
-external  
re-audit 
progress 
note 
 

คะแนน 
 
 
 

83.67 
(เกณฑข์อ้มลู
ครบถว้นใน 
9 ตวัชีว้ดั>
รอ้ยละ 90) 

>90 95 95 95 95 1. IM  
2.Claim 
center 
3. ทมีระบบ 
PCT / 
4. หน่วยงาน 
IT / เวช
ระเบยีน / 
MSO / NSO / 
PCU 
ภก.รฐัภมู ิ
คุณณพทัธพ์ล 
พญ.ปรชัญา
นนัท ์
 

2. สือ่สารการบนัทกึ
ขอ้มลูองคก์รแพทยท์ี่
ถูกตอ้ง 

- Physical 
exam 

รอ้ยละ 84.4 85 90 95 100 100 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)  ท่ี  1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....* Smart IT.....(ต่อ) 
Long term 

Goals 
Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ระบบ
บรกิาร 
Smart 
hospital 
ไดม้าตร 

ฐาน  
รวดเรว็
ถูกตอ้ง
(ต่อ)  

สง่เสรมิการ
บนัทกึขอ้มลู 
การบรกิาร
การแพทย ์
ทีถู่กตอ้ง 
ครบถว้น 
แก่บุคลากร 
action plans 
ทมี 
3. แผนปฏบิตัิ
การ Sakhrai 
Hospital 
Dashboard 

-มศีนูยข์อ้มลูที่
สามารถตรวจสอบ
และตดิตามความ
ถูกตอ้งของขอ้มลู  
-มกีารรวบรวม 
วเิคราะหข์อ้มลู
และน าเสนอ
สารสนเทศ
ทางการแพทยท์ี่
ส าคญัต่อทมีน า 
ทุกปี 
-monitor กระดาน
จ านวนผูป่้วยนอน
ต่อวนั คา่ CMI 
(ต่อ) 

3. การจดัท า Tracer  
โรคทีมุ่ง่เน้นของ
โรงพยาบาลและวธิกีาร
รวบรวม-วเิคราะหข์อ้มลู
จาก HospXP. 
Risk program ผลการ
ทบทวนและอืน่ ๆ 

น าเสนอ
สารสนเทศโรค
ทีมุ่ง่เน้นของ
โรงพยาบาล 

โรค 
 

NA 
 

- - - - - 1. IM 2.Claim 
center 
2. ทมีระบบ 
PCT / 
3. หน่วยงาน IT 
/ เวชระเบยีน / 
MSO / NSO / 
PCU 
ภก.รฐัภมู ิ
คุณณพทัธพ์ล 
พญ.ปรชัญา
นนัท ์
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)  ท่ี  1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....* Smart IT.....(ต่อ) 

 

Long term 
Goals 

 

Key Tactics & 
action plans 

 
Changes 

 

 
HR & Education Plan 

 
KPI 

 
หน่วยนบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
   4. ทมี IT และ IM มกีาร

จดัท าสถานะขอ้มลูผูป่้วย
นอนต่อวนั, 
คา่ CMI , สถานะจ านวน
ผูป่้วยโรคมุง่เน้นตาม
ตวัชีว้ดั 
ของโรงพยาบาล  
ทีห่น้า website ของ รพ. 
และ update  
ใหเ้ป็นปัจจุบนั  

ขอ้มลูwebsite 
Update 
ทุกสปัดาห ์
มแีถบสถานะ
ขอ้มลูตวัชีว้ดั
หน้า website 
รพ. 

จ านวนครัง้
ทีม่กีาร
updat e 
website 
และขอ้มลู
สถานะ

ตวัชีว้ดัของ 
รพ. 

NA  28
ครัง้ 

48 
ครัง้
(คดิที่
4สปั 
ดาห์
เป็น 
1

เดอืน 

52
ครัง้ 
(1ปี 
ม ี
52 
สปั 
ดาห)์ 

52
ครัง้ 

52
ครัง้ 

1. IM 2.Claim 
center 
2. ทมีระบบ 
PCT / 
3. หน่วยงาน IT 
/ เวชระเบยีน / 
MSO / NSO / 
PCU 
ภก.รฐัภมู ิ
คุณณพทัธพ์ล 
พญ.ปรชัญานนัท ์
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)  ท่ี  1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....* Smart IT.....(ต่อ) 
 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ระบบ
บรหิาร
จดัการมี
ประสทิธ-ิ
ภาพ  มี
เสถยีรภาพ
ทางการเงนิ
การคลงั 

พฒันาระบบ
คลงัพสัดุ
ออนไลน์และ 
Real time 
action plans 
ทมี 
1. แผนปฏบิตัิ
การระบบคลงั
พสัดุออนไลน์
และควบคุม
ภายใน 
 

-มโีปรแกรม
ระบบคลงัพสัดุ 
online 
ทีถู่กตอ้ง 
ครบถว้น 
ทนัเวลา 
-ระบบเบกิจ่าย
งา่ยเรว็ 
ตรวจสอบได ้
เพยีงแคค่ลกิ 
 

-ศกึษาดงูานการใช้
โปรแกรม 
-สง่เสรมิการใชโ้ปรแกรม
การเบกิจ่ายเวชภณัฑ ์วสัด ุ
ครภุณัฑผ์า่นโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์
จ านวน  10 หน่วยพสัด ุ
(ยา, มใิชย่า, ครุภณัฑ์
ส านกังาน, ครภุณัฑ์
การแพทย,์ วสัดุการแพทย,์ 
วทิยาศาสตรก์ารแพทย,์ 
ทนัตกรรม, X-ray , 
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร,์ วสัดุ
งานบา้น งานครวั) 

หน่วยงาน
คลงัพสัด ุ
มกีาร
เบกิจ่ายผา่น
โปรแกรม 
ถูกตอ้ง 
ครบถว้น 
ทนัเวลา 
ครอบคลุม
ทุกประเภท
คลงัพสัด ุ

ระบบ 
(%) 

ยงัไมม่รีะบบ
คลงัพสัดุ 
online 
 

ยา 
1  
ระ 
บบ 

10 ระ 
บบ 
(รอ้ย
ละ
100) 

10 ระ 
บบ 
(รอ้ย
ละ
100) 

10 ระ 
บบ 
(รอ้ย
ละ
100) 

10 
ระ 
บบ 
(รอ้ย
ละ
100) 

1. กลุ่มงาน
บรหิารงาน
ทัว่ไป / 
หน่วยงานIT 
/ หวัหน้า
และ
เจา้หน้าที่
พสัดุทุก
ประเภทคลงั
พสัด ุ
2. ทมีระบบ 
IM  
คุณชยั
ณรงค ์
คุณณพทัธ์
พล 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....* เพิม่รายได ้
Strategies (ชื่อ) ยทุธศาสตร…์พฒันาศูนยจ์ดัเกบ็รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์..เพิม่รายได ้ลดรายจ่าย  (gap ระหวา่งขอ้มลูปัจจบุนัถงึคา่เป้าหมาย  ทีม่าของปัญหา  ความรนุแรง  ผลกระทบสัน้ๆ / ใชแ้ต่ค าส าคญั  ไดจ้าก 
SWOT , SAR ตอน 4 , Tracer, Driver diagram  รวมขอ้มลูถงึ 30 ก.ย. 64 / management by fact / เป้าหมายตามแผน สสจ.หนองคาย) 
 

Long 
term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result  (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ระบบ
บรหิาร
จดัการมี
ประสทิ
ธภิาพ  
มี
เสถยีรภ
าพทาง
การเงนิ
การคลงั 
-เพิม่
รายได ้
ลด
รายจ่าย 

อ านวยการ  
ตดิตามการ
จดัเกบ็รายได้
1. แผนปฏบิตัิ
การศนูย์
จดัเกบ็รายได ้
 

-จดัตัง้ศนูยจ์ดัเกบ็
รายได ้
มผีูจ้ดัการแต่ละกองทุน
อยา่งชดัเจน 
-มศีนูยต์รวจสอบสทิธทิี่
มคีุณภาพและใหส้ทิธิ
การรกัษาไดถู้กตาม
การรกัษา 
-ม ีFlow chart ระบบ
เบกิจ่ายของแต่ละ
กองทุน 

-แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบศนูยจ์ดัเกบ็
รายได ้ และมผีูจ้ดัการแต่ละ
กองทุนอยา่งชดัเจน 
-ค าสัง่มอบหมายหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบงาน Audit Chart 
/Audit เวชระเบยีนผูป่้วยนอก 
และมสีหสาขาวชิาชพีเขา้รว่มใน
ทมี 

มศีนูย์
จดัเกบ็
รายได้
เป็น
รปูธรรม 
ตาม
มาตร 
ฐาน 
(สปสช.) 

ศนูย ์ NA 1 1 1 1 1 -ทมี
จดัเกบ็
รายได ้
-ทมี 
Audit 
(พญ.
ปรชัญา
นนัท ์
คุณอมร 
คุณเม
ตรา) 
 

-ประชุมฟ้ืนฟู เรือ่งสทิธิต่์างๆทีม่ี
การเปลีย่นแปลง พรอ้มแนวทาง
ในการปฏบิตั ิ

การสง่
สทิธิผ์ดิ 

ครัง้/ปี 
 

NA 4 4 4 4 4 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....* เพิม่รายได…้……(ต่อ)……. 

Long 
term 
Goals 

Key 
Tactics & 

action 
plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ระบบ
บรหิาร
จดัการมี
ประสทิธิ
ภาพ  มี
เสถยีรภา
พทาง
การเงนิ
การคลงั 
-เพิม่
รายได ้
ลดราย 
จ่าย 

อ านวยกา
ร  ตดิตาม
การ
จดัเกบ็
รายได1้. 
แผนปฏบิั
ตกิารศนูย์
จดัเกบ็
รายได ้

-มรีะบบการตรวจการบนัทกึรหสั การ
รกัษาพยาบาลถูกตอ้ง ครบถว้น ก่อน
การสง่เรยีกเกบ็คา่รกัษาพรอ้มท า
ทะเบยีนลกูหน้ี/เจา้หน้ีคา่
รกัษาพยาบาล ผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ใน ทุกสทิธกิารรกัษา 
-มรีะบบการตดิตามหน้ีคา้งช าระ 
-พฒันาระบบSoftware เพือ่ช่วยการ
จดัเกบ็รายได ้
-พฒันาระบบ Claim ใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา 
-การก าหนดอตัราคา่บรกิารหรอืค่า
รกัษาพยาบาล เมือ่มกีารปรบัเปลีย่น
อตัราคา่บรกิารตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขหรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
พรอ้มสือ่สารหน่วยงานอื่นๆ ทราบ 

-ตามรอยแลกเปลีย่น
เรยีนรูห้น้างาน เรือ่ง
การบนัทกึคา่รกัษา 
พยาบาลในหน่วยงาน
ทีย่งัพบความ
คลาดเคลื่อน  
ผูจ้ดัการ 1 คน /
กองทุน  

จ านวน
อุบตักิารณ์
การใหร้หสั
วนิิจฉยัโรค
ไมค่รบ (ไม่
เกนิ 1 ราย/
กองทุน) 

รอ้ยละ NA < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 -ทมี
จดัเกบ็
รายได ้
-ทมี 
Audit 
(พญ.
ปรชัญา
นนัท ์
คุณอมร 
คุณ 
เมตรา 
คุณ
พสิมยั) 
 

-จดัประชุมอบรม 
ฟ้ืนฟูการบรกิาร
จดัการลูกหน้ีตามผงั
ผงับญัชคีา่
รกัษาพยาบาล 
-ประชุมเกณฑก์าร
เปลีย่นแปลงการจ่าย
ชดเชยคา่ 
บรกิารทางการแพทย ์

-หน้ีคา้งช าระ
ลดลง  

รอ้ยละ  < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

รายงานยอด
ลกูหน้ี
ระหวา่งศนูย์
จดัเกบ็และ
บญัชตีรงกนั 

รอ้ยละ ยงัไมม่ขีอ้มลู
พืน้ฐาน 

≥ 
91 

≥ 
92 

≥ 
93 

≥ 
94 

≥ 
95 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   .....* เพิม่รายได…้……(ต่อ)……. 

Long 
term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & 
Education 

Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result  (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ระบบ
บรหิาร
จดัการมี
ประสทิ
ธภิาพ  
มเีสถยีร 
ภาพ
ทางการ
เงนิการ
คลงั 
+เพิม่
รายได ้
ลด
รายจ่าย 
 

อ านวยการ  
ตดิตามการ
จดัเกบ็รายได ้
1. 
แผนปฏบิตัิ
การศนูย์
จดัเกบ็รายได ้
 
2.แผนปฏบิตัิ
การ Monitor 
เพิม่บรกิาร 
เพิม่รายได ้
 

-มกีารประชุมทมีจดัเกบ็รายไดค้า่
รกัษาพยาบาลทุกกองทุน  เพือ่
เชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่งศนูยจ์ดัเกบ็
รายไดแ้ละงานบญัช ีเพือ่คนืขอ้มลู
ใหก้บัหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
-เน้นการขึน้ทะเบยีนสทิธิบ์ตัรทองให้
ประชาชน  ในพืน้ทีใ่หค้รอบคลุม 

ชีแ้จง คนื
ขอ้มลู 
ประสานงาน
OPD  IPD 
ER  PCU 
ทนัตกรรม 
กายภาพ 
แพทยแ์ผนไทย 
 

จ านวน
หน่วยงานที่
ไดร้บัการคนื
ขอ้มลู 

หน่วย
งาน 

NA 7 7 7 7 7 -ทมี
จดัเกบ็
รายได ้
-ทมี Audit 
-ทมีสุข
ศกึษาและ
ประชา 
สมัพนัธ์
(พญ.
ปรชัญา
นนัท ์
คุณอมร 
คุณ  
เมตรา 
คุณ
พสิมยั) 

เหมาจา่ยราย
หวัของ
ประชากรใน
สทิธิ ์UC 

รอ้ยละ NA 99.1 99.
2 

99.
3 

99.
4 

99.
5 

-จดัตัง้แผนกลกูคา้สมัพนัธ ์(package 
ตรวจสขุภาพ) มหีอ้งรบัรองผูร้บับรกิาร
แบบเตม็รปูแบบ 
-เพิม่หอ้งพเิศษเพือ่รองรบัผูร้บับรกิาร 
-ทนัตกรรมท าฟัน ส าหรบัผูร้บั 
บรกิารกลุ่ม SSS เบกิไดจ้่ายตรง อปท.  
นอกเวลาราชการ 
-คลนิิกนอกเวลาแพทยแ์ผนไทย/
กายภาพบ าบดั 
-ศนูยใ์หค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพ 

แต่งตัง้
คณะท างาน 
ลกูคา้สมัพนัธ ์
และบทบาท
หน้าทีท่ี่
ชดัเจน 

รายไดท้ี่
เพิม่ขึน้จาก
การตรวจ
สขุภาพ 

รอ้ยละ NA 6 7 8 9 10 

รายไดจ้าก
ผูร้บับรกิารที่
ใชห้อ้งพเิศษ
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ NA 6 7 8 9 10 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   .....* เพิม่รายได…้……(ต่อ)……. 
 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
(คดิแทนทัง้โรงพยาบาล) 

HR & 
Education 

Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ระบบ
บรหิาร
จดัการมี
ประสทิธ ิ
ภาพ  มี
เสถยีรภาพ
ทางการเงนิ
การคลงั 
-เพิม่รายได ้
 
 

2. (ต่อ)
แผนปฏบิตัิ
การ Monitor 
เพิม่บรกิาร 
เพิม่รายได ้

-เสนอทมีน าเพือ่ของบประมาณใน
การด าเนินงาน 
-ปรบัราคาคา่บรกิารนอกเวลาไมเ่กนิ
ราคาตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

         ทมีจดัเกบ็
รายได ้
-ทมี Audit 
-ทมีสุข
ศกึษาและ
ประชา 
สมัพนัธ์
(พญ.
ปรชัญา
นนัท ์
คุณอมร 
คุณเมตรา 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .......** ลดรายจ่าย.……………. 
Strategies (ชื่อ) ยทุธศาสตร…์พฒันาศนูยจ์ดัเกบ็รายได้อย่างต่อเน่ือง 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์.. ลดรายจ่าย...ทบทวนการใชท้รพัยากรทีเ่หมาะสม..... (gap ระหวา่งขอ้มลูปัจจบุนัถงึคา่เป้าหมาย  ทีม่าของปัญหา  ความรนุแรง  
ผลกระทบสัน้ๆ / ใชแ้ต่ค าส าคญั  ไดจ้าก SWOT , SAR ตอน 4 , Tracer, Driver diagram  รวมขอ้มลูถงึ 30 ก.ย. 64 / management by fact / เป้าหมายตามแผน สสจ.หนองคาย) 

 
Long term 

Goals 
Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & 
Education 

Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ระบบ
บรหิาร
จดัการมี
ประสทิธภิา
พ  มี
เสถยีรภาพ
ทางการเงนิ
การคลงั 
- ลด
รายจ่าย  
 

บรกิารเทา่เดมิ  
เพิม่การ
ตรวจสอบและ
ปรบัแนวคดิ 
- แผนปฏบิตักิาร 
ทบทวนการใช้
ทรพัยากรส าคญั 
(ยา X-ray ,Lab,
เวชภณัฑม์ใิช่
ยา) 
 

-MSO พจิารณาวนันอนตามโรค
ของผูป่้วย 
-MSO พจิารณา Adj.RW ให้
สอดคลอ้งกบัรายการคา่
รกัษาพยาบาล 
-แนวทางการลดคา่ใชจ้่ายจาก
การใชยัาและอื่น ๆ 
 

-ประชุม
องคก์รแพทย ์
2 เดอืน/ 1 
ครัง้ 
 

-ผลการ
ทบทวนการ
ใชท้รพัยากร 
 

ครัง้ NA 2 3 4 5 6 ทมีจดัเกบ็
รายได ้
-ทมี Audit 
-ทมีสุข
ศกึษาและ
ประชา 
สมัพนัธ์
(พญ.
ปรชัญา
นนัท ์
คุณอมร 
คุณเมตรา 
คุณพสิมยั 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....*** Smart environment ..... 
Strategies (ชือ่) ยทุธศาสตร ์ สง่เสรมิการบรหิารจดัการทัว่ทัง้องคก์ร (Total quality management) ในการเพิม่มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
Strategic Challenges (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์ ขยะ (ปี 2564 การคดัแยกขยะไมผ่า่นเกณฑ ์ มอีุบตักิารณ์แยกขยะเปียกไมถ่กูตอ้ง จ านวน จ านวน 48 ครัง้ รอ้ยละ 
43.75) , มาตรการประหยดัพลงังานไมผ่า่นเกณฑ ์    (คา่น ้ามนั ลดลงรอ้ยละ 5.29 สาเหตุเกดิจาก ไดร้บัการสนบัสนุนบตัรเตมิน ้ามนัจากสว่นกลาง ,ค่าไฟฟ้า ลดลงรอ้ยละ 
68.07   ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2564)  มแีผนการปรบัปรงุโครงสรา้งการประกอบอาหาร (ทีต่ากภาชนะ แมลงสามารถเขา้ถงึ) การใชว้สัดุประกอบอาหารจากชุมชน 
มาตรฐาน GMP ยงัไมต่่อเนื่อง , พืน้ทีม่มุผอ่นคลายของผูร้บับรกิารและญาตยิงัไมเ่พยีงพอในวนัทีจ่ดับรกิารคลนิิกโรคเรือ้รงั   

Long term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
สิง่แวดลอ้ม 
น่าอยู ่  
ปลอดภยั   
เอือ้ต่อการ
เยยีวยาและ
สรา้งเสรมิ
สขุภาพ 

-พฒันาระบบ
การบรหิาร
จดัการ ดา้นสิง่ 
แวดลอ้มทัว่ทัง้
องคก์รใหผ้า่น
ตามเกณฑ ์  
action plans 
ทมี 
1. แผนปฏบิตัิ
การ Green & 
Clean 
Hospital 

1. จดัระบบการคดัแยกขยะ 
2. พฒันานวตักรรมพลงังาน (น ้ามนั
,ไฟฟ้า) ตดิตัง้ timer ประหยดัไฟ 
3. ปรบัปรงุโครงสรา้งการประกอบอาหาร 
(ทีต่ากภาชนะ ไมใ่หแ้มลงเขา้ถงึ)  
4. เพิม่ความต่อเน่ืองของการใชว้สัดุ
ประกอบอาหารจากชุมชน มาตรฐาน 
GMP   
5. ออกแบบระบบรา้นคา้สวสัดกิาร 
(อาหารเพือ่สุขภาพ เครือ่งดื่มหวานน้อย) 
6. ก่อสรา้งหอ้งน ้า 
7.จดัสวนดา้นหน้าโรงพยาบาล 
8. ปรบัปรงุอาคาร OPD ชัน้ 1 

แผนพฒันาคุณภาพ
บุคลากร  
1. ตดิกลอ้งวงจรปิด
และปรบัพฤตกิรรม
การทิง้ขยะ 
2.  Training การ
วเิคราะหค์วาม 
สมัพนัธค์า่น ้ามนัต่อ
ระยะทางทีว่ิง่ไดแ้ละ
สภาพรถ  
3. ระดมจติใจสรา้ง
สิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติ  
 

1. 
โรงพยาบาล
ผา่นเกณฑ์
การประเมนิ
การพฒันา 
อนามยั
สิง่แวดลอ้ม
ไดต้าม
เกณฑ ์
Green & 
Clean 
Hospital 
plus 

ระดบัดมีาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระ 
ดบั
ดี
มา
ก 
 
 
 
 

 

ระ 
ดบั
ดี
มา
ก 
+ 
 
 
 
 
 

ระ 
ดบั
ดี
มา
ก 
+ 
 
 
 
 
 

ระ 
ดบั 
ดี
มา
ก 
+ 
 
 
 
 
 

ระ 
ดบั 
ดี
มา
ก 
+ 
 
 
 
 
 

1. ทมี
ระบบ ENV 
2.  
PCU / งาน
อาชวี-
อนามยั 
คุณพมิพ ์
สลิภสั 
คุณคูท่รพัย ์
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....*** Smart environment ..........(ต่อ) 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์ สง่เสรมิการบรหิารจดัการทัว่ทัง้องคก์ร (Total quality management) ในการเพิม่มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
Strategic Challenges (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์ ขยะ (ปี 2564 การคดัแยกขยะไมผ่า่นเกณฑ ์ มอีุบตักิารณ์แยกขยะเปียกไมถู่กตอ้ง จ านวน จ านวน 48 ครัง้ รอ้ยละ 
43.75) , มาตรการประหยดัพลงังานไมผ่า่นเกณฑ ์    (คา่น ้ามนั ลดลงรอ้ยละ 5.29 สาเหตุเกดิจาก ไดร้บัการสนบัสนุนบตัรเตมิน ้ามนัจากสว่นกลาง ,คา่ไฟฟ้า ลดลง
รอ้ยละ 68.07   ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2564)  มแีผนการปรบัปรงุโครงสรา้งการประกอบอาหาร (ทีต่ากภาชนะ แมลงสามารถเขา้ถงึ) การใชว้สัดุประกอบอาหารจาก
ชุมชน มาตรฐาน GMP ยงัไมต่่อเน่ือง , พืน้ทีมุ่มผอ่นคลายของผูร้บับรกิารและญาตยิงัไมเ่พยีงพอในวนัทีจ่ดับรกิารคลนิิกโรคเรือ้รงั   
Long term 

Goals 
Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
สิง่แวดลอ้ม 
น่าอยู ่  
ปลอดภยั   
เอือ้ต่อการ
เยยีวยา
และสรา้ง
เสรมิ
สขุภาพ 

-พฒันาระบบการ
บรหิารจดัการ ดา้น
สิง่ 
แวดลอ้มทัว่ทัง้
องคก์รใหผ้า่นตาม
เกณฑ ์  
action plans ทมี 
(ต่อ) 
2. แผนปฏบิตักิาร 
จดับรกิารอาชวีอนา
มยัและเวชกรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(ต่อ) 
9. พฒันาสิง่แวดลอ้ม
เพือ่การเยยีวยา เพิม่
พืน้ทีส่เีขยีวและสวน
ดอกไมใ้นโรงพยาบาล 
 

แผนพฒันาคุณภาพ
บุคลากร (ต่อ) 
4. พฒันาทมีอาชวีอนา
มยั 
 

1. โรงพยาบาล
ผา่นเกณฑก์าร
ประเมนิการ
พฒันา อนามยั
สิง่แวดลอ้มไดต้าม
เกณฑ ์GREEN& 
CLEAN Hospital 
plus 
 

ระดบัดมีาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระ 
ดบั
ดี
มา
ก 
 
 
 
 

 

ระ 
ดบั
ดี
มา
ก 
+ 
 
 
 
 
 

ระ 
ดบั
ดี
มา
ก 
+ 
 
 
 
 
 

ระ 
ดบั 
ดี
มา
ก 
+ 
 
 
 
 
 

ระ 
ดบั 
ดี
มา
ก 
+ 
 
 
 
 
 

1. ทมี
ระบบ 
ENV 
2.  
PCU / 
งานอา
ชวี-
อนามยั 
คุณประ
วตัร ์
คุณ
ปวณีา 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....*** Smart environment .(ต่อ) (Smart Equipment).... 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร.์.สง่เสรมิการบรหิารจดัการทัว่ทัง้องคก์ร (Total quality management) ในการเพิม่มาตรฐานและความปลอดภยัดา้นระบบเครือ่งมอืแพทย ์ 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์ : ปี 2564 พบอุบตักิารณ์ความไมพ่รอ้มใชข้องเครือ่งมอืเสีย่งสงู คอื เครือ่ง Infusion pump  1 ครัง้ เน่ืองจาก 
แบตเตอรีห่มด บุคลากรขาดทกัษะในการเตรยีมความพรอ้มและบ ารงุรกัษาแบบยัง่ยนื  ผลการสอบเทยีบและบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัของเครือ่งมอืแพทยช์นิดเสีย่งสงู 
ซึง่ใชก้บัผูป่้วยอยูใ่นภาวะวกิฤต ิสอบเทยีบผา่น พรอ้มใชง้าน รอ้ยละ 88.1 ไดแ้ก่ เครือ่ง Infusion Pump 1 เครือ่ง แบตเตอรีห่มด สอบเทยีบไมไ่ด ้, เครือ่งดดูเสมหะ 3 
เครือ่งช ารุด , เครือ่ง Monitor 1 เครือ่ง  สาย Oxygen saturation  เสือ่ม ,และหวัปรบัแรงดนั Oxygen 3 หวัช ารุด  , ซึง่เครือ่งมอืแพทยบ์างเครือ่งไมส่ามารถซ่อมได ้ 
ไมคุ่ม้ทุน  จ าเป็นตอ้งจ าหน่าย  ท าใหไ้มเ่พยีงพอแก่การใชง้าน  ตอ้งจดัท าแผนในการจดัซือ้ทดแทน สิน้เปลอืงงบประมาณมากขึน้  ตลอดจนการจดัเกบ็ขอ้มลูดา้น
เครือ่งมอืแพทยไ์มเ่ป็นปัจจุบนั  ท าใหก้ารบรหิารจดัการเครือ่งมอืแพทยป์ระสทิธภิาพต ่ากวา่ ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 
ประเดน็คุณภาพ: เครือ่งมอืแพทย ์มเีพยีงพอ พรอ้มใช ้ปลอดภยั เชื่อถอืได ้  

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & 
Education 

Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

1. ระบบ
เครือ่งมอื
แพทย ์ 
ไดม้าตรฐาน
ตามระบบ
วศิวกรรม
ความปลอดภยั  
กระทรวง
สาธารณสุข 

แผนปฏบิตัิ
การ 
Equipment 
safety 
โดยทุกกลุ่ม
งานมสีว่น
รว่ม 
 

1. แต่งตัง้กรรมการ
เครือ่งมอืแพทย ์โดยทุก
กลุ่มงานมสีว่นรว่ม 
2. เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบการจดัซือ้ จดัหา
และตรวจสอบความ
พรอ้มใชต้ามมาตรฐาน 
ประเภทเครือ่งมอืแพทย์
และรอบระยะเวลา 

แผนพฒันา
บุคลากรศนูย์
เครือ่งมอืทาง
การแพทย ์ 
1. training on 
the job 1) 
พยาบาล 
วชิาชพี 

เครือ่งมอื
แพทยเ์สีย่ง
สงูไดร้บัการ
สอบเทยีบ
ผา่น  
 

รอ้ยละ 88.1 100 
(ผล 
97. 
05%) 

100 100 100 100 1. ทมี
ENV / 
เครือ่งมอื
ทาง
การแพทย ์
คุณกนก
นาฏ 
2. ทมี IT 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   1. Smart hospital & claim center   ประเดน็ย่อย .....*** Smart environment . (Smart Equipment)....ต่อ) 

 
Long term Goals 

Key 
Tactics & 

action 
plans 

 
Changes 

 

 
HR & Education Plan 

 
KPI 

 
หน่วยนบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

 
Owner 
Team 65 66 67 68 69 

2. มรีะบบ
สารสนเทศและ
เครือ่งมอืแพทยท์ี่
จ าเป็น เพยีงพอ 
พรอ้มใช ้ปลอดภยั 
เชื่อถอืได ้
(เน้นปี 2565-
2566) 
3. มศีนูย ์
เครือ่งมอืทาง
การแพทย ์
(Medical 
Equipment 
Center) ของ
โรงพยาบาล 

และจดัตัง้
ศนูย์
เครือ่งมอื
ทาง
การแพทย ์
(Medical 
Equipment 
Center) 
ของโรง 
พยาบาล 

3. สรา้งทมีงานจดัการ
สอบเทยีบ ความ
แมน่ย าของ เครือ่งมอื
โดยหน่วยงานภายนอก 
4. จดัตัง้และบรหิาร
ศนูยเ์ครือ่งมอืทาง
การแพทย ์(Medical 
Equipment Center) 
แบบมสีว่นรว่มกบัทุก
หน่วยงาน รว่ม ก ากบั
ตดิตามตรวจสอบ 
Feedback สภาพจรงิ 
ความพรอ้มใชข้อง
เครือ่งมอืและ 
สารสนเทศ แบบ
realtime 

(ต่อ)  เรือ่ง ระบบการ
ตรวจสอบความพรอ้ม
ของเครือ่งมอืแพทย ์
2) บุคลากร รพ. เรยีนรู้
ระบบ ซ่อมแกไ้ข 
บ ารุงรกัษาเครือ่งมอื  
จากช่างวศิวกรของ
บรษิทั 
3. อบรมการใชแ้ละ
บ ารุงรกัษาเครือ่งมอื
แพทยใ์นหอผูป่้วยวกิฤต ิ
ส าหรบัพยาบาลวชิาชพี 
4. อบรม ฟ้ืนฟู ความรู้
และทกัษะ การใชง้าน
เครือ่งมอืแพทยท์ีถู่กตอ้ง 
โดย Specialist 

ความพรอ้ม
ใชข้อง
เครือ่งมอื
แพทย ์
ทุกรายการ  
ในฐานขอ้มลู
โรงพยาบาล 
(รวมทุก
หน่วยงาน) 
แบบ 
realtime 

รอ้ยละ NA 91 92 93 94 95 1. ทมี
ENV / 
เครือ่งมอื
ทาง
การแพทย ์
(คุณกนก
นาฏ) 
2. ทมี IT 
3. งาน
พสัดุ  
กลุ่มงาน 
บรหิาร 
งานทัว่ไป 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   2. Happy hospital  ประเดน็ย่อย .....* Happy Internal customer...... 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์ .การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งสมดุล.. 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์ ปี 2564 ตามกรอบโครงสรา้งบุคลากรทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากกระทรวงเป็น รพ.ขนาด F3 บุคลากรบางกลุม่งานไมเ่พยีงพอ 
เชน่งานรงัส ีตามกรอบควรจะม ี2 คน รพ.สระใครม ี1 คน จงึตอ้งพฒันาบุคลากรดา้นอื่นๆมาชว่ยในการท า X-ray นอกเวลา  อุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนดา้นบรกิาร จ านวน 8 ครัง้ 
จากการวเิคราะหส์าเหตุพบวา่ เกดิจากบุคลกิภาพบุคลากรไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร บางคนยงัไมม่ ีservice mind หรอืทกัษะการดแูลผูป่้วยดว้ยดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(Humanized 
healthcare)   

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
(คดิแทนทัง้
โรงพยาบาล) 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

บุคลากรมี
สมรรถนะ
เพยีงพอ  
ปลอดภยั  
สขุภาพด ี 
มคีวามสขุ 

แผนปฏบิตัิ
การ บรหิาร
ผสมผสาน
อตัราก าลงั 
 

บรหิาร
อตัราก าลงัให้
เพยีงพอต่อ 
ภาระงานของ
หน่วยงาน/ทมี 

1. มแีผนงานการจดักรอบ
อตัราก าลงั เจา้หน้าที ่
2. คน้หาและจดัทมีบุคลากร
ทีม่สีมรรถนะแตกต่าง
หลากหลาย  เหมาะสมกบั
ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
และเอือ้ต่อการท างานเป็น
ทมี 

หน่วยงาน
ในโรงพยา 
บาล มี
บุคลากร
เพยีงพอ
และ
เหมาะสม
ตามเกณฑ ์

รอ้ยละ  60 62 65 68 70 1. ทมี
ระบบ 
HR 
คุณ
ณฏัฐฒิ
ดา 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   2. Happy hospital ประเดน็ย่อย ..... * Happy Internal customer....(ต่อ).. 
Strategies (ชือ่) ยทุธศาสตร ์การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งสมดุล 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์ ปี 2564 ตามกรอบโครงสรา้งบุคลากรทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากกระทรวงเป็น รพ.ขนาด F3 บุคลากรบางกลุม่งานไมเ่พยีงพอ เชน่
งานรงัส ีตามกรอบควรจะม ี2 คน รพ.สระใครม ี1 คน จงึตอ้งพฒันาบุคลากรดา้นอื่นๆมาชว่ยในการท า X-ray นอกเวลา  อุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนดา้นบรกิาร จ านวน 8 ครัง้ จาก
การวเิคราะหส์าเหตุพบวา่ เกดิจากบุคลกิภาพบุคลากรไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร บางคนยงัไมม่ ีservice mind หรอืทกัษะการดแูลผูป่้วยดว้ยดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(Humanized 
healthcare)   

Long term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
บุคลากรมี
สมรรถนะ
เพยีงพอ  
ปลอดภยั  
สุข 
ภาพด ี มี
ความสุข  

-พฒันา Growth 
mindset 
บุคลากรยคุใหม ่
Sakhrai 
personal new 
change 
action plans  
1. แผนปฏบิตัิ
การ พฒันา
บุคลากรยคุใหม ่
Sakhrai 
personal new 
change 

-ปรบัเปลีย่นกระบวน
ทศัน์ (Paradigm shift) 
ในบุคลากรยคุใหม ่ใหม้ ี
Growth mindset เพือ่ 
Sakhrai personal new 
change (การพดู การ
แต่งกาย การบรกิาร)
บรกิารทีร่วดเรว็และเป็น
มติร 

แผนพฒันาบุคลากรยคุใหม ่Sakhrai 
personal new change 
- กลุม่เป้าหมาย : บุคลากรดา่นหน้า 
(เปล หอ้งบตัร จุด triage ER OPD 
รปภ.) ใหพ้รอ้มบรกิารดว้ยหวัใจ  ESB 
-น านโยบายการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์
เป็นหลกัสตูรการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม ่

บุคลากร 
ผา่นการ
ประเมนิ 
Sakhrai 
personal 
new 
change 

จ านวน
105 คน 
(100%) 

NA 
(60%) 

(60 
%) 

(65 
%) 

(70 
%) 

(75 
%) 

(80 
%) 

1. ทมีระบบ 
HR 
2. 
หน่วยงาน  
-หวัหน้างาน
แต่ละฝ่าย 
- OPD / ER 
/ เวช
ระเบยีน 
คุณโยทะกา - ทบทวนวธิกีารเกบ็

ขอ้มลูเพือ่ลด bias จาก
การท าแบบประเมนิ
ความพงึพอใจ 

-พฒันา/ออกแบบวธิกีารเกบ็ขอ้มลู
ความพงึพอใจมติใิหม ่เชน่ หยอ่น
เหรยีญแสดงระดบัความพงึพอใจใส่
กลอ่ง ทีต่ ัง้หา่งจากบุคลากรผู้
ใหบ้รกิาร 

ความพงึ
พอใจของ
ผูม้ารบั
บรกิาร 

รอ้ยละ 86.60 85 90 90 90 90 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   2. Happy hospital ประเดน็ย่อย ..... * Happy Internal customer....(ต่อ).. 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์ การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งสมดุล 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์ ปี 2564 ตามกรอบโครงสรา้งบุคลากรทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากกระทรวงเป็น รพ.ขนาด F3 บุคลากรบางกลุ่มงานไม่
เพยีงพอ เชน่งานรงัส ีตามกรอบควรจะม ี2 คน รพ.สระใครม ี1 คน จงึตอ้งพฒันาบุคลากรดา้นอื่นๆมาช่วยในการท า X-ray นอกเวลา  อุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนดา้น
บรกิาร จ านวน 8 ครัง้ จากการวเิคราะหส์าเหตุพบวา่ เกดิจากบุคลกิภาพบุคลากรไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร บางคนยงัไมม่ ีservice mind หรอืทกัษะการดแูลผูป่้วยดว้ยดว้ย
หวัใจความเป็นมนุษย ์(Humanized healthcare)   

Long 
term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
3.
บุคลากร
มี
สมรรถนะ
เพยีงพอ  
สขุภาพด ี 
มี
ความสขุ
(ต่อ) 

action plans ทมี 
(ต่อ) 
2. แผนปฏบิตัิ
การ พฒันา
คุณภาพการ X-
ray นอกเวลา
ราชการ 

พฒันาคุณภาพ
บุคลากร X-ray 
นอกเวลา
ราชการ 

แผนพฒันาคุณภาพ
บุคลากร X-ray นอก
เวลาราชการและการ
ทบทวนโดยผูช้ านาญ
กวา่ 

บุคลากร  
X-ray นอก
เวลา ราชการ
ไดร้บัการ
พฒันาฟ้ืนฟู 

คน 
(รอ้ย
ละ) 

4 
(100) 

5 
(100) 

5 
(100) 

5 
(100) 

5 
(100) 

5 
(100) 

1. ทมีระบบ 
HR 
2. MSO / 
NSO 
3. X-ray 
คุณพรีชา 

2 ครัง้ 
/คน 
(รอ้ย
ละ) 

 

8 
(100) 

(ธฤต,ณฐัพงษ์
,พษิณุ,ศกัดิ ์
ชยั) เพิม่ปี
2564  
(1 คน)  

10 
(100) 

10 
(100) 

10 
(100) 

10 
(100) 

10 
(100) 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   2. Happy hospital ประเดน็ย่อย ..... * Happy Internal customer....(ต่อ).. 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์ สง่เสรมิมาตรการความปลอดภยัและพทิกัษ์สทิธบิุคลากร 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์ อุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมบรกิารของบุคลากร จ านวน 8 ครัง้ ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

Long term Goals Key Tactics & action 
plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่ว
ยนบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
6. บุคลากรมี
สมรรถนะเพยีงพอ  
สขุภาพด ี มคีวามสขุ 
-บุคลากรปลอดภยั
จากการรบัและสง่ต่อ
ผูป่้วยอุบตัเิหตุ
ฉุกเฉิน 
-ลดปัญหาการ
ฟ้องรอ้ง รอ้งเรยีนขอ้
พพิาททางการแพทย ์
และการสือ่สารทาง
ลบในสงัคม online 
เพือ่ใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่และไวว้างใจ
ในระบบบรกิาร  

สง่เสรมิมาตรการ 
ความปลอดภยั 
-มรีถพยาบาลทีป่ลอดภยั
ไดม้าตรฐาน 
-สง่เสรมิบุคลากรมคีวามรู้
ความเขา้ใจ มทีกัษะ.ใน
การปฏบิตังิานและปฏบิตัิ
ตามแนวทางอยา่ง
เครง่ครดั 
-มนีโยบายสือ่สารผา่นสือ่
สงัคมออนไลน์และน าสู่
การปฏบิตัขิองเจา้หน้าที ่ 
action plans ทมี 
1. แผนปฏบิตักิาร สง่เสรมิ
มาตรการความปลอดภยั
ในบุคลากร  

-จดัหา
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 
(Ambulance) 
ทีท่นัสมยั 
-สง่เสรมิดา้น
มาตรการ 
ความปลอดภยั
ในบุคลากร 
-พฒันา
สมรรถนะการ
ไกล่เกลีย่ 
ลดความ
ขดัแยง้และ
พทิกัษ์สทิธิ
บุคลากร  

แผนพฒันาบุคลากร
ดา้นความปลอดภยั 
-สง่เสรมิใหบุ้คลากร
มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
ทกัษะ และแรงจงูใจ
ในเรือ่งคุณภาพและ
ความปลอดภยั 
-ศกึษาดงูาน 
-จดัอบรมพฤตกิรรม
บรกิารแก่บุคลากร 
-มศีนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้
รอ้งเรยีน ลดความ
ขดัแยง้อยา่ง
ต่อเน่ืองและเขม้แขง็ 
 

-ความพงึ
พอใจของ
ผูร้บับรกิาร 

รอ้ย
ละ 

รอ้ยละ 
68.89 

>90 
 

>90 
 

>90 
 

>95 
 

>95 
 

1. ทมี
ระบบ 
HR 
IC / IM / 
2. ศนูย์
ไกล่
เกลีย่ 
3. ทมี
สขุ
ศกึษา 
คุณ
โยทะกา 
คุณ
พสิมยั  
คุณภยิา
ภสั 

-ขอ้
รอ้งเรยีน
เกีย่วกบั
พฤตกิรรม
บรกิารของ
บุคลากร 

ครัง้ 
 

8  0 0 0 0 0 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   2. Happy hospital ประเดน็ย่อย ..... * Happy Internal customer....(ต่อ).. 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์ การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งสมดุล 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์...บุคลากรมคีวามรู ้ มสีมรรถนะเพยีงพอใหท้ างานไดอ้ยา่งมคีวามสขุ....... (gap ระหวา่งขอ้มลูปัจจบุนัถงึคา่เป้าหมาย  ทีม่าของ
ปัญหา  ความรนุแรง  ผลกระทบสัน้ๆ / ใชแ้ต่ค าส าคญั  ไดจ้าก SWOT , SAR ตอน 4 , Tracer, Driver diagram  รวมขอ้มลูถงึ 30 ก.ย. 64 / management by fact / เป้าหมายตามแผน สสจ.หนองคาย) 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
บุคลากรมี
สมรรถนะ
เพยีงพอ  
ปลอดภยั  
สขุภาพด ี 
มคีวามสขุ 

พฒันา
บุคลากรสว่น
ขาดตามที่
ก าหนดใน
โรคทีมุ่ง่เน้น
จุดเน้นและ 
Training 
need 
แผนปฏบิตัิ
การ happy 
brain 
 
 

พฒันาสมรรถนะ
และความ 
เชีย่วชาญในการ
ปฏบิตังิานของ
บุคลากรตาม
กลุ่มโรคมุง่เน้น
และจุดเน้น 
 

แผนพฒันาบุคลากรและ
งบประมาณ สนบัสนุนการเขา้
อบรม ประชุมวชิาการ 12 
กลุ่มงาน 
- นอกโรงพยาบาล 
- ในโรงพยาบาล 
1. โครงการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรในโรงพยาบาล 
*ปฐมนิเทศเจา้หน้าทีใ่หม ่ 
2. โครงการอบรมความรูก้าร
ควบคุมการตดิเชือ้  
3. โครงการฟ้ืนฟูเรือ่งรหสั
วนิิจฉยั โรค  
4. โครงการสนบัสนุนทุน 
R2R 

บุคลากรผา่น
การประเมนิ 
สมรรถนะ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

รอ้ยละ 74 75 77 80 85 90 1. ทมี
ระบบ HR 
คุณ
โยทะกา 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   2. Happy hospital ประเดน็ย่อย ..... * Happy Internal customer....(ต่อ).. 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์ การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งสมดุล 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์....บุคลากรมนี ้าหนกัเกนิเกณฑ ์เป็นปัจจยัเสีย่งรว่มของโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั รอ้ยละ 47  สว่นใหญ่ขาดการออกก าลงั
กายต่อเน่ือง   

 
Long term 

Goals 

 
Key Tactics & 
action plans 

 
Changes 

 

 
HR & Education Plan 

 
KPI 

 
หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

บุคลากรมี
สมรรถนะ
เพยีงพอ  
ปลอดภยั  
สุขภาพด ี มี
ความสุข  
 
 

พฒันาสมรรถนะ
information and 
empowerment 
(ไมใ่ช ่
Health education)
แผนปฏบิตักิาร 
Sakhrai Self Care 
ในบุคลากร 

สรรหาบุคลากร
ตน้แบบดา้นการ สรา้ง
เสรมิสขุภาพ  เป็นผูใ้ห้
ขอ้มลู  เสรมิพลงั  
สรา้งความรอบรูด้า้น
สุขภาพให้
เปลีย่นแปลงดว้ย
ตวัเอง 

1. โครงการตรวจสุขภาพ
และสมรรถภาพ 
เจา้หน้าทีป่ระจ าปี 
2. โครงการตรวจอาชวีอ
นามยั ห ูตา สมรรถภาพ
ปอด 
3. โครงการ Sakhrai 
Self Care 

บุคลากรมคีา่
ดชันีมวลกาย 
ปกต ิ
 

รอ้ยละ      47.11 50 55 60 62 65 1. ทมีระบบ 
COMM. / HPH 
/ IC 
2. ENV 
PCU / งานอาชี
วอนามยั 
คุณบณัฑติา 
คุณทศันียภ์รณ์ 
คุณประวตัร ์

บุคลากรป่วย
รายใหม ่
DM HT 

รอ้ยละ  ≤ 
3 

≤ 
3 

≤ 
2 

≤ 
2 

≤ 
2 

แผนปฏบิตักิาร
สรา้งสุข 
-โครงการ OD  
 

เสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ
ในการ ปฏบิตังิานของ
บุคลากร 
-ทีน่อนพกักลางวนั 
-รา้นนวดรมิสระ 
-จุด Check in 

4. โครงการสรา้งสุข  
บุคลากรในองคก์รมี
ความสุขในการ
ปฏบิตังิาน 

ดชันีวดั
ความสุขของ
บุคลากรใน
องคก์ร / HPI 

รอ้ยละ 63.6 70 70 70 70 70 1. ทมีระบบ HR 
คุณณฏัฐฒดิา 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย .....* patient safety.: DM... 
Strategies (ชือ่) ยทุธศาสตร…์…การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสขุภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั 
Strategic Challenges  (ความท้าทายเชิงกลยทุธ)์ กลุม่ผูป่้วยเบาหวานอ าเภอสระใคร  ควบคุมระดบัน ้าตาลได ้รอ้ยละ 6.5  (เป้าหมาย รอ้ยะ 40)  นโยบายการถ่ายโอน
ภารกจิและงบประมาณรายหวัของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลไปยงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  อาจสง่ผลต่อการจดักจิกรรมบรกิารสรา้งเสรมิป้องกนัโรค  การตรวจคดั
กรองกลุม่โรคเรือ้รงั  การตดิตามดแูล primary and secondary prevention ในประชากรกลุม่ป่วยโรคเรือ้รงัของอ าเภอสระใคร   

Long term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & 
Education Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ผูร้บับรกิาร
เขา้ถงึบรกิาร
สุขภาพ  
ปลอดภยั  มี
ความพงึพอใจ 
โรคมุง่เน้น 
1.Diabetic 
mellitus 
เกดิกลุม่ผูป่้วย
เบาหวานสรา้ง
เสรมิสขุภาพใน
อ าเภอ 
สระใคร 

การเสรมิพลงั
ผูป่้วย DM ให้
อ่อนหวาน 
-เสรมิแรงจงูใจใน
กลุม่ผูป่้วย
เบาหวานในการ
ดแูลสขุภาพ
ตนเองโดยการ
ชว่ยเหลอื แนะน า 
กระตุน้ซึง่กนัและ
กนัภายในกลุม่ 
(self help group)   
ลดการกนิหวาน 

โครงการเพือ่นชวนเพือ่น
อ่อนหวานจดัการตนเอง 
-ทมี Coaching ดา้น
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
กลุม่ป่วย  จดักจิกรรม
ส าหรบัผูป่้วย DM ใน 
NCD clinic ทีส่มคัรใจ
เขา้รว่มโครงการ   
การ 
-แลกเปลีย่นขา่วสาร เพือ่
สง่เสรมิใหผู้ป่้วยไดก้นิ
ขา้วจา้วแทนขา้วเหนียว 

-monitor และ
กระตุน้กนัและ
กนั โดยใช้
เทคโนโลย ี 
LINE APP. 

-รอ้ยละ
ผูป่้วย
เบาหวานที่
เขา้รว่ม
โครงการ 
ควบคุม
ระดบัน ้าตาล 
ไดด้ยีิง่ขึน้  
ม ีHbA1C  
ตามเกณฑ์
ก าหนดเมือ่
สิน้สดุ
โครงการ 

รอ้ยละ 
 

NA 10 15 20 25 30 1. ทมี
ระบบ  
PCT 
2. 
องคก์ร
MSO 
/ NSO 
พญ.ณฐั
กานต์
คุณ
ประกาย
ทพิย ์
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย .....* patient safety.: Sepsis 
Strategies (ชือ่) ยทุธศาสตร…์การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสขุภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยัในโรคมุง่เน้น 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์  ปี 2564 จ านวนผูป่้วย Sepsis เขา้รบับรกิาร 49 ราย สามารถให ้ATB ภายใน 60 นาท ีจ านวน 48 ราย (รอ้ยละ97.96) สว่นที่
ใหก้ารรกัษาในระยะเวลาทีน่านขึน้ พบวา่ สาเหตุจาก การวนิิจฉยัผดิพลาด 3 ครัง้ (รอ้ยละ 6.12 ) สง่ผลใหเ้กดิอุบตักิารณ์เสยีชวีติจาก Sepsis 1 ราย เกดิภาวะแทรกซอ้น 16 ราย 
(รอ้ยละ 32.65)   

Long term Goals Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ผูร้บับรกิารเขา้ถงึบรกิาร
สุขภาพ  ปลอดภยั  มี
ความพงึพอใจ 
2.ผูป่้วย sepsis  
-เขา้ถงึบรกิารรวดเรว็
ทนัเวลา 
-แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยั
ถูกตอ้งดแูลเหมาะสม 
-สง่ต่อรวดเรว็ในรายที่
อาการหนกัเพือ่ป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นและ
เสยีชวีติ  
 

พฒันาระบบการ

ดแูลผูป่้วย 

sepsis ตัง้แต่

ระดบั primary  

secondary และ 

Tertiary 

prevention ใน

บรบิทของ

โรงพยาบาล

ชุมชน 

 

-พฒันา
แนวทางการ
วนิิจฉยั/รกัษา
โรค Sepsis ที่
ทนัสมยั ได้
มาตรฐาน  
-การคนืขอ้มลู
ผูป่้วยsepsis 
ให ้งาน 
NCDsและ 
รพ.สต. ใน
พืน้ที ่ 

แผนพฒันา
บุคลากร 
กลุม่พยาบาล 
1. ประชุมอบรมให้
ความรูเ้พือ่ใหเ้ป็น
บุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 
2. จดัท าแบบฟอรม์
การประเมนิอาการ 
sepsis เชน่ GCS ,
อาการตามระบบ 
เป็นตน้ 

-เจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิาน
สามารถใช้
แบบฟอรม์
ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง
รวดเรว็  

ราย 21/21      1. ทมี
ระบบ  
PCT 
2. 
องคก์ร 
MSO 
/ NSO 
พญ.ณฐั
กานต์
คุณ
ประกาย
ทพิย ์
 

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100 

-ใหเ้จาะ 
H/C 
ภายหลงัการ
วนิิจฉยั 
Sepsis ≤ 
30 นาท ี

ราย 45/49      
รอ้ยละ 91.84 100 100 100 100 100 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย .....* patient safety. .: Sepsis.(ต่อ) 
  

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

 (ต่อ) 
เขา้ถงึการ
รกัษา sepsis 
อยา่ง
ปลอดภยั 

-พฒันา
แนวทางการ
รกัษาโรค 
Sepsis ที่
ทนัสมยั ได้
มาตรฐาน  
-การคนื
ขอ้มลูผูป่้วย
sepsis ให ้
งาน NCD 
และ รพ.สต 
ในพืน้ที ่(ต่อ) 

แผนพฒันาบุคลากร 
กลุ่มพยาบาล (ต่อ) 
3. นิเทศเจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานให้
สามารถใช้
แบบฟอรม์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งรวดเรว็ 
4.ทมี PCT มกีาร
สรปุขอ้มลูผูป่้วย 
sepsis ใหก้บังาน 
NCD และ รพ.สต ที่
เกีย่วขอ้งทุกเดอืน
เพือ่พฒันา 

-ให ้ATB ≤ 60 
นาท ี

ราย 48/49      1. ทมี
ระบบ  
PCT 
2. 
องคก์ร
MSO 
/ NSO 
พญ.ณฐั
กานต์
คุณ
ประกาย
ทพิย ์
 

รอ้ยละ 97.96 100 100 100 100 100 
-อุบตักิารณ์เสยีชวีติ
จาก Sepsis 

ราย 1 
 

0 0 0 0 0 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ยอ่ย *Patient safety : Stroke 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์  การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสุขภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์...................................................................... (gap ระหวา่งขอ้มลูปัจจบุนัถงึคา่เป้าหมาย  ทีม่าของปัญหา  ความรนุแรง  ผลกระทบสัน้ๆ / 
ใชแ้ต่ค าส าคญั  ไดจ้าก SWOT , SAR ตอน 4 , Tracer, Driver diagram  รวมขอ้มลูถงึ 30 ก.ย. 64 / management by fact / เป้าหมายตามแผน สสจ.หนองคาย) 

Long term Goals Key Tactics & 
action plans 

Changes HR & 
Education Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ผูร้บับรกิารเขา้ถงึ
บรกิารสุขภาพ  
ปลอดภยั  มคีวามพงึ
พอใจ 
3. ผูป่้วย Stroke 
-ลดอตัราป่วย Stroke 
/ ทุพลภาพหรอื
เสยีชวีติ 
-เพิม่ความรอบรู ้และ
อตัราการเขา้ถงึ 
Stroke 

-Diagnosis 
-สง่ต่อรวดเรว็ 
-มรีะบบ COC 
ตดิตามเยีย่ม
เพือ่ฟ้ืนฟูท า
กายภาพ 
แผนปฎบิตักิาร
บรกิารทางการ 
แพทย ์ฉุกเฉนิ 
ทีไ่ดม้าตรฐาน 

-การสือ่สาร
ประชาสมัพนั
ธโ์ดยใช้
เทคโนโลยี
ทาง IT มา
ชว่ย 
-พฒันา
เครอืขา่ยการ
ดแูลกลุ่ม
ผูป่้วยเสีย่งสงู
เรือ่งโรค
หลอดเลอืด
หวัใจและ
สมอง 

1. โครงการ
พฒันาระบบการ
ดแูลผูป่้วยโรค 
หลอดเลอืดสมอง 
-พฒันาความ
รอบรู ้Stroke 
ของประชาชน 

ผูป่้วย Stroke 
fast track 
(ตัง้แต่เริม่มี
อาการ จนมาถงึ 
รพ. ภายใน 180 
นาท)ี 

รอ้ยละ 35.85 > 
80 

> 
80 

> 
80 

> 
80 

> 
80 

1. ทมีระบบ
PCT 
2. 
หน่วยงาน 
ER 
พญ.ณฐั
กานต ์
คุณประกาย
ทพิย ์ 

อตัราการตาย
ของผูป่้วยโรค
หลอด 
เลอืดหวัใจ 

รอ้ยละ 42.50      

อตัราการตาย
ของผูป่้วยโรค
หลอด 
เลอืดสมอง 

รอ้ยละ             
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital     ประเดน็ย่อย .....*Patient safety....(ต่อ).. 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์ การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสุขภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์  

Long 
term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ผูร้บับรกิา
รเขา้ถงึ
บรกิาร
สขุภาพ  
ปลอดภยั  
มคีวาม
พงึพอใจ 
 

สง่เสรมิ
อยา่งไร 
ครอบคลุม
อยา่งไร 
1. 
แผนปฏบิตัิ
การ อสม. 
เชีย่วชาญ
ดา้น NCDs   
2. 
แผนปฏบิตัิ
การระบบการ
ดแูลรกัษา
ผูป่้วยวณัโรค 

พฒันาระบบการ
ดแูลโรคเรือ้รงั
เบาหวาน / 
ความดนัโลหติ
สงูอยา่ง
ครอบคลุมและ
ตามระดบัความ
เสีย่ง /
ภาวะแทรกซอ้น 

1. โครงการสง่เสรมิ
ควบคุมระดบัน ้าตาล
สะสมในผูป่้วย
เบาหวาน 
2. โครงการตรวจคดั
กรองภาวะแทรกซอ้น 
ผูป่้วยเบาหวานความ
ดนัโลหติสงู 
3. โครงการอบรมฟ้ืนฟู
ประจ าปี อสม. 
เชีย่วชาญดา้นNCDs 

อตัราผูป่้วยเบาหวาน
ควบคุมระดบัน ้า
น ้าตาลไดด้ทีีม่ ี
HbA1C น้อยกวา่ 7 

รอ้ยละ 
 

29.27 40 40 40 40 40 1. ทมี
ระบบ 
PCT 
คุณณชัชา 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสุ
คนธา 

ความครอบคลุมการ
ตรวจคดักรอง
ภาวะแทรกซอ้นทาง
ไตในกลุ่มผูป่้วย
เบาหวาน ความดนั
โลหติสงู 

รอ้ยละ 
 

48.84  
 
 
 
 

   > 
90 

 แผนพฒันาบุคลากร
ดแูลผูป่้วยวณัโรค 

ผูป่้วยวณัโรคปอด
รายใหม ่

รอ้ยละ       
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย .....**  Risk management... 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร…์การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสุขภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์  ปี 2564  ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะจากสรพ.  3. การบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั :  
3.1 จากทีท่มีน าประเดน็มาตรฐานส าคญัจ าเป็นมาเรยีนรูก้ารระบุความเสีย่ง อุบตักิารณ์ จดัท า risk register การแบ่งประเภท การจดัระดบัความรุนแรง และจดัท า
แนวทางปฏบิตัไิวแ้ลว้นัน้  ควรก ากบัตดิตามผลการปฏบิตั ิและน าโอกาสพฒันาทีพ่บมาทบทวนแนวทาง ระบบงานอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยักบั
ผูร้บับรกิารและบุคลากร รวมทัง้การวเิคราะหค์วามเสีย่งภาพรวมของโรงพยาบาลเพือ่น ามาจดัท า risk registerทีค่รอบคลุมเพิม่ขึน้ 
3.2 ควรสง่เสรมิการทบทวนเหตุการณ์ส าคญั การวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหา (root cause analysis) เพือ่น ามาออกแบบระบบงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้อือ้ต่อการ
ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและปลอดภยั  
3.3 จากการทบทวน 2563-2564 ความเสีย่ง E ไดร้บัการทบทวน...การรายงาน 4/เดอืน/คน     
3.4 จากส ารวจวฒันธรรมความปลอดภยั เน้น  จดัการดา้นบุคลากร  เน่ืองจากทีผ่า่นมาไดค้ะแนนต ่า กลุ่มใดทีเ่ป็นปัญหา และหาแนวทางรองรบั 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ผูร้บับรกิาร
เขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพ  
ปลอดภยั  มี
ความพงึพอใจ 

การบรหิาร
ความเสีย่ง 
ความ
ปลอดภยั 
แผนปฏบิตั ิ 

„ ก ากบัตดิตาม 
risk register 
มาตรฐานส าคญั
จ าเป็น 
-วเิคราะหค์วาม
เสีย่งส าคญัของ
โรงพยาบาล  

-สง่เสรมิการท า RCA 
ในทุกหน่วยงาน 
-ทมีน าจดัการดา้น
บุคลากรคนืขอ้มลูให ้
HRD เกีย่วกบัการ
ส ารวจวฒันธรรม  

หน่วยงาน 
มกีารทบทวน
อุบตักิารณ์i
ระดบั E ขัน้
ไป 
มกีารท า 
RCA 

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100 1. ทมี
ระบบ  
RM 
2. 
องคก์ร
MSO 
/ NSO 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย .....**  Risk management... 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร…์การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสุขภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์  ปี 2564  ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะจากสรพ.  3. การบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั : (ต่อ) 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ผูร้บับรกิาร
เขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพ  
ปลอดภยั  มี
ความพงึพอใจ 

การการ
บรหิารความ
เสีย่ง เพือ่
ความ
ปลอดภยั 
(Safety 
hospital) 
 

 ( hospital risk 
profile) ทัง้ทาง 
clinic และ non 
clinic risk profile 
คนืขอ้มลูให้
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพือ่หา
แนวทางพฒันา 
และตดิตามผล 
 

- ความปลอดภยัใน
หวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนนต ่า 
หาแนวทางรองรบั 
และตดิตามคะแนน
อยา่งสม ่าเสมอ  
 

risk register 
ผา่นเกณฑ์
ตาม
มาตรฐาน9
ขอ้ 

รอ้ยละ       1. ทมี
ระบบ  
RM 
2. 
องคก์ร
MSO 
/ NSO 
พญ.ปรั
ชานนัท์
คุณ
บณัฑติา 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย .....*** Infection control safety... 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร…์การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสุขภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์  ปี 2564  สถานการณ์ระบาด 0 ครัง้ จ านวนผูป่้วย 0 ราย  อตัราป่วย 0/0 root cause ของระบบยอ่ยของ IC ทีย่งัม ี
gap....การตดิเชือ้ส าคญั (SSI, VAP, CAUTI, CLABSI)...บุคลากรตดิเชือ้จากการปฏบิตัหิน้าที ่0 ราย 

Long term 
Goals 

Key 
Tactics & 

action 
plans 

Changes 
 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ผูร้บับรกิาร
เขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพ  
ปลอดภยั  มี
ความพงึพอใจ 
- ลดการตดิเชือ้
ส าคญั (SSI, 
VAP, CAUTI, 
CLABSI)... 
-ป้องกนับุคลากร
ตดิเชือ้จากการ
ปฏบิตัหิน้าที ่

1. 
แผนปฏบิตัิ
การการ
ป้องกนัการ
ตดิเชือ้มี
คุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน
และ
ปลอดภยั 

-ควบคุมและเฝ้า
ระวงัการตดิเชือ้
จากการท า
หตัถการเฉพาะ
ต าแหน่งโดยเกบ็
ขอ้มลูและสรปุ
วเิคราะหท์ุก
เดอืน 
-ทบทวน
อุบตักิารณ์ความ
เสีย่งทีม่คีวามถี่
สงูและรายที่
วนิิจฉยั NI ทกุ
ราย 

- ICN เขา้รบัการอบรม
หลกัสตูรIC 4 เดอืน
จ านวน 1 คน 
- อบรมฟ้ืนฟูวชิากร IC  
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
- ตดิตามประเมนิ ทุก
หน่วยงาน IC round  
-สะทอ้น After Action 
Review (AAR) คนื
หน่วยงานและทมีน า 
-หน่วยงานพฒันา
กจิกรรมควบคุมการตดิ
เชือ้อยา่งต่อเน่ือง 

อตัราการตดิเชือ้
ในโรงพยาบาล 

ต่อพนั
วนั
นอน 

 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1. ทมี
ระบบ  
IC 
พญ.
บุญญา
พร 
คุณ
ทศันีย์
ภรณ์ 
 

ประสทิธภิาพ
การท าให้
ปราศจากเชือ้ 

รอ้ยละ  100 100 100 100 100 

-อุบตักิารณ์
บุคลากรตดิเชือ้
จากการ
ปฏบิตังิาน 

ครัง้ 
 

0 
 

0 0 0 0 0 

-อุบตักิารณ์
บุคลากรเจบ็ป่วย
จากการท างาน 

ครัง้ 0 0 0 0 0 0 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย .....*** Infection control safety....(ต่อ) 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร…์การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสุขภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั 
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์  ปี 2564  สถานการณ์ระบาด 0 ครัง้ จ านวนผูป่้วย 0 ราย  อตัราป่วย 0/0 root cause ของระบบยอ่ยของ IC ทีย่งัม ี
gap....การตดิเชือ้ส าคญั (SSI, VAP, CAUTI, CLABSI)...บุคลากรตดิเชือ้จากการปฏบิตัหิน้าที ่0 ราย 

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
 

HR & 
Education 

Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

(ต่อ) 
- การจดัการ
ขยะถูกตอ้ง ได้
มาตรฐาน 
-แนวทางทาง
ปฏบิตัติาม
มาตรฐาน 
Standard 
precaution 
ถูกตอ้ง 
-ป้องกนัการ
แพร ่
กระจายเชือ้ 

2. 
แผนปฏบิตัิ
การจดัการ
ขยะตดิเชือ้ใน
เครอืขา่ยและ
ชุมชนตาม
มาตรฐาน 
และต่อเน่ือง 

1.ตดิตามควบคุมก ากบั
การปฏบิตัติามมาตรฐาน
การจดัการขยะและ
เสน้ทาง one way ใน 
รพ. รพ.สต. และชุมชน 
2.ตดิตามการท าลายขยะ
ตดิเชือ้ของบรษิทัเอกชน 
3.ทบทวนปรบัปรงุแกไ้ข
เมือ่พบปัญหา 
4.ตรวจสขุภาพบุคลากร
ทัง้เครอืขา่ย  สรา้งเสรมิ
ภูมคิุม้กนัโรค Flu. HBV. 
TT.  โควดิ - 19 

1.ประชุมชีแ้จง
เป้าหมายและ
มาตรฐานการ
คดัแยก จดัเกบ็ 
ขนสง่และการ
ก าจดัขยะ
ประเภทต่างๆ
ทัง้เครอืขา่ย
และชุมชน 
(ผูป่้วยตดิเตยีง
และเรือ้รงัที่
บา้น) 
 

ปรมิาณขยะ
ตดิเชือ้ของ
ผูป่้วยทีร่บั
รกัษาไวใ้น
โรงพยาบาล
เมือ่เทยีบกบั
วนันอน 

kg./วนั 1.15 < 
0.82 

< 
0.82 

< 
0.82 

< 
0.82 

< 
0.82 

1. ทมี
ระบบ  
IC 
พญ.
บุญญา
พร 
คุณ
ทศันีย์
ภรณ์ 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)  3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย  **** Patient safety goal: Drug safety 
Strategies (ชือ่) ยทุธศาสตร ์ การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสขุภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั : การพฒันาระบบการจดัการดา้นยาทีป่ลอดภยั  
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์  ปี 2565  จากขอ้เสนอแนะของ สรพ. 23 ก.ย. 2564 
1. ควรทบทวนการวเิคราะหข์อ้มลู med error ในแต่ละขัน้ตอนเพือ่ใหเ้หน็โอกาสพฒันาตามบรบิท เชน่ การวเิคราะหส์าเหตุยอ่ยในแต่ละขัน้ตอน  การวเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อน
แยกระหวา่งชว่งเวลาสมัพนัธก์บัระบบในเวลาและนอกเวลาราชการ  
2. ควรทบทวนออกแบบระบบการตดิตามการใชย้านอกเวลาราชการทีห่อ้งฉุกเฉิน การใชย้านอกเวลาท าการของหอ้งยา รวมทัง้การตามรอยทีห่น้างานเพื่อก ากบัตดิตามระบบงาน
ทีอ่อกแบบไวแ้ละหาโอกาสในการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 

Long 
term 
Goals 

 
Key Tactics & 
action plans 

 
 

Changes 
 

 
 

HR & Education Plan 

 
 

KPI 

 
หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

ผูร้บั 
บรกิาร
เขา้ถงึ
บรกิาร
สุขภาพ  
ปลอดภยั  
มคีวาม
พงึพอใจ 

พฒันา
กระบวนการดแูล
ผูป่้วยใหม้ี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน 
Action plan ทมี 
แผนปฏบิตักิาร
ป้องกนั 
Medication Error 

1. พฒันาการ
รายงาน 
Medication error 
เพือ่ชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพใน
การวเิคราะห ์โดย
การแยก Med 
Error ผูป่้วยนอก+
ER, Med Error 
ผูป่้วยใน อยา่ง
ชดัเจน  

พฒันาระบบตดิตามการจา่ยยา 
ER นอกเวลาปฏบิตังิานหอ้งยา 
โดยรว่มกบัทมีแพทยใ์นการ
ทบทวนใบสัง่ยา ทมีเภสชักร
ทบทวนรายการยาทีจ่า่ย
สอดคลอ้งกบัการเบกิ โดย
พฒันารว่มกบัทมีแพทยใ์นการ
ทบทวนการวนิิจฉยัการสัง่ยา
นอกเวลา ผา่นระบบรายงาน
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Google 
form) รว่มกบั ทมี IT   

1. จ านวนอุบตักิารณ์ 
Medication Error with 
harms (Level E up) 

จ านวน
ครัง้ 

0 0 0 0 0 0 1. ทมี
ระบบ  
PTC 
ภก. 
รฐัภมู ิ
ภญ. 
อรทยั 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital    ประเดน็ย่อย ..... **** Patient safety goal: Drug safety (ต่อ) 

Long 
term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

 
 

Changes 
 

HR & 
Education 

Plan 

 
KPI 

 
หน่วย
นบั 

Past 
Performance 

result  
(2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

  (ต่อ) ในแต่ละขัน้ตอน เน่ืองจาก
สาเหตุและปัญหาผลกระทบจาก 
Med Error แตกต่างกนั น าไปสู่
การแกไ้ขปัญหาทีแ่ตกต่างกนั  
2.การพฒันาระบบ IT ในการชว่ย
ลดและป้องกนั Med Error เชน่
การพฒันาระบบจดัยาผูป่้วยใน 
จดัยาจาก Medication profile 
IPD ของ HOSxP (,การเพิม่ Item 
ยา โรงพยาบาลอื่น ในระบบ เพือ่
จดัยา IPD ผา่นระบบ HOSxP ,
การสรา้งการบนัทกึและพมิพย์า
ทุกชนิดใน Med reconcile ออก
จากระบบ HOSxP, การสรา้ง 
Pharmacist note ในระบบ แจง้
เตอืนเฝ้าระวงัป้องกนัการเกดิ 
drug related problem เป็นตน้) 

         1. ทมีระบบ  
PTC 
ภก. 
รฐัภมู ิ
ภญ. 
อรทยั 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   3. Safety hospital     ประเดน็ย่อย .....***** Safety External Customer..(บรกิารด ีเขา้ถงึไว ใสใ่จทุก
รายละเอยีด)... 
Strategies (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์ การเพิม่ศกัยภาพระบบบรกิารสุขภาพและบรหิารจดัการความเสีย่งใหป้ลอดภยั  
Strategic Challenges  (ความทา้ทายเชงิกลยทุธ)์..มกีารออกแบบใชส้ือ่ทนัสมยัทีน่่าสนใจ ประชาสมัพนัธ ์Social network เขา้ถงึคน  ระบบบรกิารฉีดวคัซนีรวดเรว็  
ผูน้ าออกก าลงักายและดา้นอาหารเขม้แขง็  ตกึใหมม่รีะบบบรกิารทนัตกรรมตามมาตรฐาน  มรีะบบ IT ระบบ Scan จ่ายเงนิสนบัสนุนดเีลศิ  มเีครอืขา่ยชุมชนคนรกั
สขุภาพ  หน่วยงานราชการ  โรงงาน  มโีอกาสออกแบบโปรแกรมตรวจสขุภาพ ตรวจฟัน สรา้งเสรมิสุขภาพ มาครบจบทีเ่ดยีว เพิม่การเรยีนรูส้รา้งสขุภาพก่อนป่วย  

Long term Goals Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
ผูร้บั 
บรกิารเขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพ  ปลอดภยั  
มคีวามพงึพอใจ: 
มภีาคเีครอืขา่ย
พึง่ตนเองดา้น
สขุภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองเพิม่อตัรา
การตรวจสขุภาพ
ประจ าปีในกลุ่มเบกิ
ไดจ้่ายตรงและ
ประกนัสงัคม 

ทมีลกูคา้สมัพนัธ ์
One stop service
ใหบ้รกิารเชงิรกุถงึ
สถานทีท่ างานและ
ใชร้ะบบ IT นดั
หมาย ใหบ้รกิาร
ตรงเวลา  รวดเรว็ 
แผนปฏบิตักิาร 
ตรวจสขุภาพครบ
วงจร 

1. ทมีลกูคา้
สมัพนัธ ์One 
stop service 
2. IT สนบัสนุน  
รวดเรว็  ไม่
ตอ้งรอคอย 

สรา้งและพฒันา
ทมีลกูคา้สมัพนัธ์
บรกิารด ีเขา้ถงึไว 
ใสใ่จทุก
รายละเอยีด 

อตัราการตรวจ
สขุภาพประจ าปี 
(กลุ่มเบกิไดจ้า่ย
ตรงและ
ประกนัสงัคม) 

คน       1. ทมีสุข
ศกึษา /
ลกูคา้
สมัพนัธ ์
2. ทมี PCT  
คุณสุคนธา 

รอ้ยละ       
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   ท่ี  4. Standard & Health promoting Hospital    ประเดน็ย่อย ....* Standard hospital 

Strategies (ช่ือ) ยทุธศาสตร ์  สง่เสรมิการบรหิารจดัการคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total Quality management) 
Strategic Challenges  (ความท้าทายเชิงกลยทุธ)์  โรงพยาบาลสระใคร ไดร้บัการรบัรองจาก สรพ. ผา่นการประเมนิ re-accreditation2 เมือ่ 23 กนัยายน 2564  
หมดอายุ 26 มถุินายน 2566 ดว้ยสถานการณ์โรคระบาดโควดิ19 การพฒันาความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ย ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  Digital Health, 
Telemedicine  การเรยีนรูแ้ละปรบัตวัของผูร้บับรกิาร  โรงพยาบาลตอ้งพฒันาระบบคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร  เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน ปลอดภยั  พงึ
พอใจ  บุคลากรมคีวามสขุ 

Long term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วยนบั Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
โรงพยาบาลผา่น
การรบัรอง
คุณภาพ ตาม
มาตรฐาน HA 
และมาตรฐาน
วชิาชพี 

-จดัท าแผน
ยทุธศาสตร ์
พฒันา
โรงพยาบาล 
แบบมสีว่นรว่ม 
-จดัระบบเยีย่ม
ส ารวจแบบเสรมิ
พลงั 
-จดัระบบ 
Monitor 

ทุกทมีพฒันา
ตามแผน
ยทุธศาสตร ์
และแผนปฏบิตัิ
การของ
โรงพยาบาล 
 

พฒันากระบวนกร 
ตามหลกัสตูร 
Transformative 
Learning เสรมิ
พลงัใหเ้ปลีย่นตวั
เองจากขา้งใน  
เพิม่การเรยีนรู้
ของทมีในการ
ตดัสนิใจด าเนิน
ภารกจิของทมี  
ใหเ้กดิการเรยีนรู้
พฒันาคุณภาพ 
ทัว่ทัง้องคก์ร 

ผา่น Re-
accreditation 
 

โรงพยาบาล Re-accreditation2 Re-accreditation3 Re-
accred
itation

4 

ศนูย์
คุณภาพ 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   ท่ี  4. Standard & Health promoting Hospital    ประเดน็ย่อย ....** Health promoting Hospital     
Strategies (ช่ือ) ยทุธศาสตร ์  พฒันาทมี Sakhrai selfcare ในโรงพยาบาลและชุมชน 

Strategic Challenges  (ความท้าทายเชิงกลยทุธ)์  ประชาชนอ าเภอสระใครไดร้บัการคดักรองเบาหวาน ความดนัโลหติสงูครองคลุม รอ้ยละ90 ขึน้ไป แบง่เป็น  ปกต ิเสีย่ง ป่วย กลุม่เสีย่ง
เบาหวานเป็นเบาหวานรายใหม ่รอ้ยละ 3.23 (เป้าหมาย <1.85) DM รายใหมเ่พิม่ขึน้ทุกปี (2562=380.33ต่อแสนประชากร  2563=456.93ต่อแสนประชากร 2564=663.129 ต่อแสน
ประชากร)  
วถิชีวีติเปลีย่นไป ตลาดนดั การเขา้ถงึแหล่งอาหารไดง้า่ย การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมยงัน าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิน้อย ขาดผูน้ าและเครอืขา่ยในการกระตุน้ ตดิตามอยา่งต่อเน่ือง 

Long 
term 
Goals 

Key Tactics & action 
plans 

 

Changes 
(คดิแทนทัง้โรงพยาบาล) 

 
HR & Education Plan 

 
KPI 

 

หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

 

Owner 
Team 65 66 67 68 69 

มภีาคี
เครอืขา่ย
พึง่ตนเอง
ดา้น
สขุภาพ
อยา่ง
ต่อเน่ือง 

การสรา้งเสรมิสขุภาพ
ในประชาชนและกลุม่
ผูป่้วยโรคเรือ้รงัวถิใีหม่ 
เพือ่นชวนเพือ่น พา
เพือ่นท า  
Action plan ทมี 
1. แผนเสรมิพลงั 
(empowerment) 
หมูบ่า้นสรา้งเสรมิ
สขุภาพ 
1.1 แผนปฏบิตักิาร 
พฒันาทมี Sakhrai 
Self Care ในชุมชน 

1. สรา้งทมีบุคลากร 
Coaching ทมีน าของ
หมูบ่า้น ดา้นการ
สรา้งเสรมิสขุภาพใน
ชุมชน   
 

แผนพฒันาบุคลากร 
1. training on the job ทมี 
Coaching ดา้นการสรา้ง
เสรมิสขุภาพในชุมชน 
-แพทย ์ ทนัตแพทย ์ เภสชั
กร 
-พยาบาล  โภชนากร 
-นกักายภาพบ าบดั 
-แพทยแ์ผนไทย 
-นกัวชิาการสาธารณสขุ 
2. จดัท าสรปุบทเรยีน (After 
Action Review : AAR) ทุก
ครัง้ หลงัออกปฏบิตักิาร
สรา้งเสรมิสขุภาพในชุมชน 

ทมีสหสาขา
วชิาชพี เขา้
รว่ม training 
on the job 
ปรบัเปลีย่น
บทบาทเป็น 
coach ดา้นการ
สรา้งเสรมิ
สขุภาพ 
ในชุมชน 
(KPI ระดบั 
output) 

คน 0 - 9 10 11 12 1. ทมีชุมชน / 
HR / PCT 
2. หน่วย 
งาน MSO / 
NSO / PCU /  
ทนัตกรรม / 
เภสชักรรม / 
โภชนศาสตร ์/ 
กายภาพบ าบดั 
/ แพทยแ์ผน
ไทย 
คุณนนัทรกิา 
คุณณชัชา 
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 Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   ท่ี  4. Standard & Health promoting Hospital    ประเดน็ย่อย ....** Health promoting Hospital  (ต่อ) 

 
Long 
term 
Goals 

Key Tactics & action 
plans 

Changes 
(คดิแทนทัง้โรงพยาบาล) 

HR & Education Plan KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
มภีาคี
เครอืขา่ย
พึง่ตนเอง
ดา้น
สขุภาพ
อยา่ง
ต่อเน่ือง
(ต่อ) 

1.2 แผนปฏบิตักิาร
หมูบ่า้นสรา้งเสรมิ
สขุภาพและเพิม่
ประสทิธภิาพการ Self 
–monitoring   
-ใชก้ระบวนการ 
พฒันา จากรากฐาน
ของชุมชน 
(Community-based 
development) 
 

2. ทมี Coaching 
ออกปฏบิตักิารสรา้ง
เสรมิสขุภาพในพืน้ที่
เป้าหมาย หมูบ่า้น
สรา้งเสรมิสขุภาพ 
2.1 สง่เสรมิ
สมรรถนะของทมีน า
หมูบ่า้นดา้นสรา้ง
เสรมิสขุภาพ 
2.2 รว่มกนัจดัหา
อุปกรณ์ทางการ
แพทยใ์นดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพ  รว่มกนั
ด าเนินกจิกรรมสรา้ง
เสรมิสขุภาพระดบั
ชุมชน  โดยใช้
ทรพัยากรของชุมชน
เป็นสว่นใหญ่ 

แผนปฏบิตักิารหมูบ่า้นดา้น
สรา้งเสรมิสขุภาพและ Self–
monitoring  
1. ก าหนดผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
ไดแ้ก่ 
-อยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบของ
โรงพยาบาลสระใคร 
-คณะกรรมการหมูบ่า้น
สมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 
-มคีวามสมคัรใจของผูป่้วย
หรอืผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(purposive sampling) 
2. ทมีน าของหมูบ่า้น  
เรยีนรูแ้ละออกแบบกจิกรรม
สรา้งเสรมิสขุภาพ  ป้องกนั
โรคเรือ้รงั  ในกลุ่มภาวะ
สขุภาพปกต ิ กลุม่เสีย่ง  
กลุม่ป่วย 

-หมูบ่า้นเขา้
รว่มกจิกรรม
สรา้งเสรมิ
สขุภาพผา่น
การประเมนิ
ตามเกณฑ์
หมูบ่า้นจดัการ
สขุภาพ 
 
 

หมู ่
บา้น  
 

0 - 1 2 4 4 1. ทมี PCT / 
ชุมชน  
2. หน่วย 
งาน MSO / 
NSO / PCU /  
ทนัตกรรม / 
เภสชักรรม / 
โภชนศาสตร ์/ 
กายภาพบ าบดั 
/ แพทยแ์ผน
ไทย 
พญ.ณฐักานต ์
คุณณชัชา 
คุณนนัทรกิา 
 
 

 
 



86 

  Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   ท่ี  4. Standard & Health promoting Hospital    ประเดน็ย่อย ....** Health promoting Hospital  (ต่อ) 

Long 
term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
(คดิแทนทัง้โรงพยาบาล) 

HR & Education 
Plan 

KPI หน่วย
นบั 

Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 
มภีาคี
เครอืขา่ย
พึง่ตนเอง
ดา้น
สขุภาพ
อยา่ง
ต่อเน่ือง
(ต่อ) 

1.3 โครงการ
ประกวดหมูบ่า้น
อ่อนหวาน(ควบคุม
ระดบัน ้าตาลในแต่ละ
หมูบ่า้น) 
-เสรมิแรงจงูใจใน
กลุม่ผูป่้วยเบาหวาน
ในการดแูลสขุภาพ
ตนเอง  การ
ชว่ยเหลอืภายใน
กลุม่ (self help 
group)   
-Population 
strategy ใชก้าร
ขบัเคลื่อนการ
เปลีย่นแปลงบรรทดั
ฐานทางสงัคม 
(Social 
mobilization) 
ลดการกนิหวาน 

1. เชญิผูน้ าชุมชนและผูป่้วย
สมคัรเขา้รว่มโครงการ  
ศกึษาเกณฑแ์ละมอบรางวลั
แก่ผูป่้วยเบาหวานทีค่วบคุม
ระดบัน ้าตาลไดต้ามเกณฑ ์
-รายบุคคล 
-รายกลุม่ 
-รายหมูบ่า้น   
(มผีูป่้วยเบาหวานเขา้รว่ม
โครงการอยา่งน้อยครึง่หน่ึง
ของจ านวนผูป่้วยทัง้หมดใน
หมูบ่า้น เมือ่เริม่กจิกรรม) 
2. เพิม่จุดการเขา้ถงึการวดั
ระดบัน ้าตาลของชุมชน เชน่ 
ในบา้น อสม. / มรีา้น
สวสัดกิารในโรงพยาบาล
จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการ
แพทยด์า้นสง่เสรมิสขุภาพ  
เป็นตน้ 

1. ทมี Coaching 
ดา้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมกลุ่มป่วย  
จดักจิกรรมส าหรบั
หมูบ่า้นทีส่มคัรเขา้
รว่มโครงการ   
2. กลุม่ผูป่้วยมกีาร 
monitor และกระตุน้
กนัและกนั โดยใช้
เทคโนโลย ีดา้น IT 
เชน่  LINE APP. ใน
การสรา้งแรงจงูใจ 
(กลุม่รกัสขุภาพสระ
ใครเพือ่นชวนเพือ่น)  
3. สรา้งกลุ่มไลน์
เครอืขา่ยระหวา่ง
หมูบ่า้น  เพือ่กระตุน้
การเรยีนรูก้จิกรรม
สง่เสรมิสขุภาพ  และ
ควบคุมระดบัน ้าตาล 

กลุม่ผูป่้วยเบาหวานที่
เขา้รว่มโครงการ 
 

ราย 0 - >50% 
ของ
แต่ละ
หมู ่
บา้น 

>55% 
ของ
แต่ละ
หมู ่
บา้น 

>60% 
ของ
แต่ละ
หมู ่
บา้น 

>65% 
ของ
แต่ละ
หมู ่
บา้น 

1. ทมี PCT 
/ ชุมชน  
2. หน่วย 
งาน MSO / 
NSO / 
PCU /  
ทนัตกรรม / 
เภสชักรรม 
/ โภชน
ศาสตร ์/ 
กายภาพ 
บ าบดั 
/ แพทย์
แผนไทย 
พญ.ณฐั
กานต ์
คุณณชัชา
คุณนนัท
รกิา 
 

มคีา่น ้าตาลทีค่วบคุม
ไมไ่ด ้ก่อนเริม่กจิกรรม 

ราย  - -    
% 93.5 - 90 80 70 60 

กลุม่ผูป่้วยเบาหวานที่
เขา้รว่มโครงการ 
ควบคุมระดบัน ้าตาล 
ไดด้ ี ทีม่ ีHbA1C  
น้อยกวา่ 7  
เมือ่สิน้สดุกจิกรรม 

ราย 
 

      

%  6.67 - 15 25 35 40 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   ท่ี  4. Standard & Health promoting Hospital    ประเดน็ย่อย ....** Health promoting Hospital : secondary prevention 

Strategies (ช่ือ) ยทุธศาสตร ์  พฒันาทมี Sakhrai selfcare ในโรงพยาบาลและชุมชน 
Strategic Challenges  (ความท้าทายเชิงกลยทุธ)์ กลุม่ผูป่้วยเบาหวานอ าเภอสระใคร  ควบคุมระดบัน ้าตาลได ้รอ้ยละ 6.5  (เป้าหมาย รอ้ยะ 40)  นโยบายการถ่ายโอนภารกจิและ
งบประมาณรายหวัของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลไปยงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  อาจสง่ผลต่อการจดักจิกรรมบรกิารสรา้งเสรมิป้องกนัโรค  การตรวจคดักรองกลุ่มโรคเรือ้รงั  การ
ตดิตามดแูล primary and secondary prevention ในประชากรกลุม่ป่วยโรคเรือ้รงัของอ าเภอสระใคร  (gap ระหวา่งขอ้มลูปัจจบุนัถงึคา่เป้าหมาย  ทีม่าของปัญหา  ความรนุแรง  ผลกระทบสัน้ๆ / ใชแ้ต่ค า
ส าคญั  ไดจ้าก SWOT , SAR ตอน 4 , Tracer, Driver diagram  รวมขอ้มลูถงึ 30 ก.ย. 64 / management by fact / เป้าหมายตามแผน สสจ.หนองคาย)  

Long term 
Goals 

Key Tactics & 
action plans 

Changes 
(คดิแทนทัง้โรงพยาบาล) 

 
HR & Education 

Plan 

KPI หน่วยนบั Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

มภีาคเีครอืขา่ย
พึง่ตนเองดา้น
สขุภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 
1.ลดและป้องกนั
ภาวะแทรก 
ซอ้น ทาง 
คลนิิกในกลุม่
ผูป่้วยโรคเรือ้รงั
ของโรงพยาบาล 
ไดแ้ก่ DM, HT
และ CKD 

เพิม่
ประสทิธภิาพ
การใหบ้รกิาร
และเสรมิพลงั
วถิแีนวใหมใ่น
ผูป่้วยกลุม่โรค
เรือ้รงั 
Action plan 
ทมี 
แผนปฏบิตักิาร
secondary 
prevention 
กลุม่ผูป่้วยโรค
เรือ้รงั 
DM, HT, CKD 

1. มผีูจ้ดัการกลุม่เครอืขา่ย และ
ผูจ้ดัการเสมอืนจรงิ (line group) 
ในการกระตุน้เสรมิพลงั และ
พบปะกบัผูป่้วย โดยมทีัง้
เจา้หน้าทีแ่ละตวัแทนจากกลุ่ม
ผูป่้วยรวมกนั  ใชก้ลไกทมี 3 
หมอรว่มเครอืขา่ย online 
2. มกีารประเมนิผลระดบัน ้าตาล
ผูป่้วย(กลุม่ป่วยเบาหวานและ
กลุม่เสีย่งเบาหวาน) ตลอดทุก 
visit เพือ่ปรบัเปลีย่นแนวทางวธิี
กระตุน้เสรมิพลงัในกลุม่ไลน์ 
หรอืก าหนดความถีว่นันดัท า
กจิกรรมกลุม่ต่อไป 

1. ทมีผูจ้ดัการกลุม่
ประชุม วางแผนขึน้
ตอนการด าเนินงาน
ต่างๆ  และรวบรวม
บทเรยีนในการ
กระตุน้เสรมิพลงัโดย
วธิตี่าง ๆ จาก
แหลง่ขอ้มลูของแต่
ละคน   
 
 

- อตัราผูป่้วยเบาหวาน
ในกลุม่ควบคุมระดบั
น ้าตาลไดด้ทีีม่ ีHbA1C 
น้อยกวา่ < 7 ในผูป่้วย
ทีร่ว่มโครงการ 

% 
 

6.67 7.5 15 25 35 > 
40 

1. ทมี PCT / 
ทมีชุมชน 
2. หน่วย 
งาน MSO / 
NSO / PCU 
/ ทนัตกรรม / 
เภสชักรรม / 
โภชนศาสตร ์
/ กายภาพ 
บ าบดั 
/ แพทยแ์ผน
ไทย 
พญ.ณฐั
กานต ์
คุณวรรตัน์
คุณนนัทรกิา 

- ความครอบคลุมการ
ตรวจคดักรอง
ภาวะแทรกซอ้นทางไต
ในกลุม่ผูป่้วยเบาหวาน 
และความดนัโลหติสงู 

% 
 

48.84 
 

55 60 70 80 > 
90 

- อตัราการ
เปลีย่นแปลง CKD 
stage 3b สูร่ะยะที ่4-5  

< % 
(ที่

ก าหนด) 

28.44 
 

< 
25 

< 
20 

< 
15 

< 
10 

< 
5 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   ท่ี  4. Standard & Health promoting Hospital    ประเดน็ย่อย ....** Health promoting Hospital : secondary prevention (ต่อ) 
 

  

Long term 
Goals 

Key Tactics 
& action 
plans 

Changes 
(คดิแทนทัง้โรงพยาบาล) 

 
HR & Education Plan 

KPI หน่วยนบั Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

มภีาคี
เครอืขา่ย
พึง่ตนเอง
ดา้น
สขุภาพ
อยา่ง
ต่อเน่ือง 
1.ลดและ
ป้องกนัภาวะ
แทรก 
ซอ้น 
ทาง 
คลนิิกในกลุม่
ผูป่้วยโรค
เรือ้รงัของ
โรงพยาบาล 
ไดแ้ก่ DM, 
HTและ CKD 

เพิม่
ประสทิธภิาพ
การใหบ้รกิาร
และเสรมิพลงั
วถิแีนวใหม่
ในผูป่้วยกลุม่
โรคเรือ้รงั 
Action plan 
ทมี 
แผนปฏบิตัิ
การ
secondary 
prevention 
กลุม่ผูป่้วย
โรคเรือ้รงั 
DM, HT, 
CKD 

(ต่อ) 
3. ก าหนดตารางวนันดั
พบปะกนัในกลุ่มจรงิ เพือ่ท า
กจิกรรมกลุม่แลกเปลีย่น
ขอ้มลู เชน่ เรือ่งอารมณ์  
ครอบครวั ปัญหาเศรษฐานะ
ต่างๆ ทัง้น้ีเพือ่กระตุน้ ให้
ก าลงัใจกนัและกนั และ
ปรบัเปลีย่น mindset ในการ
ดแูลสขุภาพตวัเอง 

(ต่อ) 
2. ตัง้กลุ่มไลน์ ผูป่้วย
เบาหวานและกลุ่มเสีย่ง
เบาหวานจากคลนิิก NCD
แบบสมคัรใจ เพือ่จดั
กจิกรรม ชกัชวน กระตุน้ 
สง่เสรมิสขุภาพ เชน่ รปูที่
เพือ่นในกลุ่มออกก าลงั
กาย อาหารเพือ่สขุภาพ 
ความส าคญัของการ
รบัประทานยาอยา่ง
ต่อเน่ือง  สือ่สารผา่นวดิโิอ
หรอืขอ้ความทีอ่่านเขา้ใจ
งา่ย เป็นตน้ (ไมจ่ ากดัคน
เขา้กลุม่แต่เป็นโดยสมคัร
ใจในเริม่ตน้และผูป่้วย
สามารถเขา้ถงึกลุ่มไลน์ได)้ 
 

- อตัราผูป่้วยเบาหวาน
ในกลุม่ควบคุมระดบั
น ้าตาลไดด้ทีีม่ ีHbA1C 
น้อยกวา่ < 7 ในผูป่้วย
ทีร่ว่มโครงการ 

% 
 

6.67 > 
40 

> 
40 

> 
40 

> 
40 

> 
40 

1. ทมี PCT / 
ทมีชุมชน 
2. หน่วย 
งาน MSO / 
NSO / PCU 
/ ทนัตกรรม / 
เภสชักรรม / 
โภชนศาสตร ์
/ กายภาพ 
บ าบดั 
/ แพทยแ์ผน
ไทย 
พญ.ณฐั
กานต ์
คุณวรรตัน์ 
คุณนนัทรกิา 
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Action plans ตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโรงพยาบาลสระใคร ปี 2565 – 2569 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic issues)   ท่ี  4. Standard & Health promoting Hospital    ประเดน็ย่อย ....** Health promoting Hospital : secondary prevention (ต่อ) 
 
Long term 

Goals 
Key Tactics 

& action 
plans 

Changes 
(คดิแทนทัง้โรงพยาบาล) 

HR & Education Plan KPI หน่วยนบั Past 
Performance 
result (2564) 

Projected Performance 
(ปีงบประมาณ) 

Owner 
Team 

65 66 67 68 69 

มภีาคี
เครอืขา่ย
พึง่ตนเอง
ดา้น
สขุภาพ
อยา่ง
ต่อเน่ือง 
1.ลดและ
ป้องกนัความ
เสีย่งทาง 
คลนิิกในกลุม่
ผูป่้วยโรค
เรือ้รงัของ
โรงพยาบาล 
ไดแ้ก่ DM, 
HT และ 
CKD (ต่อ) 

เพิม่
ประสทิธภิาพ
การใหบ้รกิาร
ผูป่้วยกลุม่
โรคเรือ้รงั 
Action plan 
ทมี 
แผนปฏบิตัิ
การ
secondary 
prevention 
กลุม่ผูป่้วย
โรคเรือ้รงั 
DM, HT, 
CKD 
(ต่อ) 

4. บรูณาการการดแูลผูป่้วย
โรคเบาหวาน โดย 
- ระบบตดิตามผูป่้วยทีไ่มม่า
ตามนดั โดยสรา้งเครอืขา่ย
ในการตดิตาม  
- ระบบเยีย่มผูป่้วยเบาหวาน 
โดยเน้นกลุม่ที ่poor control 
ผูป่้วยขาดนดัขาดยาผูป่้วยที่
พฤตกิรรมใชย้าไมถ่กูตอ้ง
ผูป่้วยมภีาวะแทรกซอ้นทาง
ไตระยะที ่4 , 5 และไดร้บั
การลา้งไตทางหน้าทอ้งและ
ฟอกไต 
5. อบรม Care giver ในการ
ดแูลเรือ่งการใชย้า การ
ควบคุมอาหารการดแูลและ
ชว่ยเหลอืกรณีฉุกเฉิน 
 

3. เพิม่สมรรถนะวทิยากร
หลกัสตูร Care giver 
4. เพิม่ ผูจ้ดัการกรณีโรค
เรือ้รงั เพือ่ชว่ยดแูลผูป่้วย 
NCDs 

เพิม่ผูจ้ดัการกรณีโรค
เรือ้รงั เพือ่ชว่ยดแูล
ผูป่้วย NCDs 

คน 1  
(เกษยีณ 
2571) 

 1    1. ทมี PCT / 
ทมีชุมชน 
2. หน่วย 
งาน MSO / 
NSO / PCU 
/ ทนัตกรรม / 
เภสชักรรม / 
โภชนศาสตร ์
/ กายภาพ 
บ าบดั 
/ แพทยแ์ผน
ไทย 
พญ.ณฐั
กานต ์
คุณวรรตัน์ 
คุณนนัทรกิา 
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ความหมายศพัทท่ี์ใช้ในแผนยทุธศาสตร ์น้ี 
1.  Strategy       (ชื่อ) ยุทธศาสตร ์     
2.  Strategic Challenges      ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์(gap ขอ้มลูปัจจุบนัถงึคา่เป้าหมาย  ทีม่าของปัญหา  ความรนุแรง  ผลกระทบสัน้ๆ / ใชแ้ต่ค าส าคญั) 
3.  ST Objectives = Short term Objectives  วตัถุประสงคร์ะยะสัน้ (1 ปี)   
4.  LT Goals = Long term Goals   เป้าประสงค ์(5 ปี)  
5.  Key Tactics        กลวธิหีลกั       
6.  Action plans        (ชื่อ) แผนปฏบิตักิาร (ยอ่ย) ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์ (ยอ่ย) 
7.  Changes       (ชื่อ) โครงการ/กจิกรรมน าสูก่ารเปลีย่นแปลง (1 Action plan  มไีดห้ลายโครงการ/ชุดกจิกรรม)     
8.  HR & Education Plan      (ชื่อ) แผนพฒันาบุคลากรและการเรยีนรู ้ หรอื (ชื่อ) หลกัสตูร  หรอื (ชื่อ) โครงการประชุม-ฝึกอบรม-สมัมนา  
9.  KPI = Key Performance Indicator   ตวัชีว้ดัผลงานของกจิกรรมหลกั   
10.  Past Performance result      ผลงานทีผ่า่นมาของกจิกรรมหลกั ปี 2564 
11.  Projected Performance       ผลงานทีค่าดการณ์ของกจิกรรมหลกั (สิน้สดุแผน ปี 2569) 
12.  Owner Team / กลุ่มงาน     ทมีรบัผดิชอบหลกั  หรอืกลุ่มงาน   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางประชมุเชิงปฏิบติัการ เรือ่ง การจดัท าแผนยทุธศาสตร ์
โรงพยาบาลสระใคร 
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โครงการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน HA เพื่อเตรียม Re-Accreditation ๓ 
โรงพยาบาลสระใคร  อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตารางประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร 
วนัพธุ ท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุโรงครวั  โรงพยาบาลสระใคร 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐ ‟ ๐๙.๐๐ น * ลงทะเบยีน  สวสัด ี ทกัทาย  เพลงตน้ไมเ้ดยีวกนั  Tune in, Check in   
* ชว่ยกนัปลกูตน้ไม ้“หวัใจวสิยัทศัน์”  โรงพยาบาลสระใคร 

๐๙.๐๐ ‟ ๑๐.๐๐ น. การบรรยายและฝึกปฏบิตั ิเรือ่ง Strategic planning, Vision, Missions, Goals,Core 
values & Core competency  โรงพยาบาลสระใคร    
โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 

๑๐.๐๐ ‟ ๑๒.๐๐ น. การบรรยายและฝึกปฏบิตั ิเรือ่ง การวเิคราะหภ์ารกจิและสภาพแวดลอ้มองคก์รSWOT 
analysis, TOWS matrix      
โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 

๑๒.๐๐ ‟ ๑๓.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  กจิกรรมนวดผอ่นคลาย 
๑๓.๐๐ ‟ ๑๔.๐๐ น. การบรรยายและฝึกปฏบิตั ิเรือ่ง Strategic issues โรงพยาบาลสระใคร 

โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 
๑๔.๐๐ ‟ ๑๖.๓๐ น. การบรรยายและแบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิเรือ่ง Strategic plan โรงพยาบาลสระใคร 

กจิกรรม Check out โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 
 
หมายเหต ุ  
 ๑.พกัรบัประทานอาหารวา่ง  เวลา ๑๐.๐๐ ‟ ๑๐.๑๐ น.  และ ๑๔.๓๐ ‟ ๑๔.๔๐ น. 
 ๒.เครือ่งแต่งกายสภุาพ / casuals / ลุก ‟ นัง่ ‟ นอน สะดวก / ทรงผม ‟ แต่งหน้า อสิระ 
 ๓.เลอืกทีน่ัง่ได ้ มทีัง้เกา้อีแ้ละเบาะ/เปลีย่นสลบัอริยิาบถไดต้ลอด ตามใจ/จะนัง่เกา้อีต้ลอดกไ็ด ้
 ๔. น าหมอน – ผา้หม่สว่นตวั  มาใชร้ะหวา่งประชุมได ้ โดยนอนฟังอยา่งตัง้ใจระหวา่งการ
บรรยาย  
 ๕.ขอใหผู้เ้ขา้ประชุม น าดอกไม ้/ใบไม/้กิง่ไม/้วสัดุตกแต่ง  อยา่งใดอยา่งหน่ึง คนละ ๑ ชิน้มา
จดัแจกนัรว่มกนั  ก่อนเริม่ประชุมตรงเวลา 
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โครงการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน HA เพื่อเตรียม Re-Accreditation ๓  
โรงพยาบาลสระใคร  อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตารางประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร ครัง้ท่ี ๒ 
วนัองัคาร ท่ี  ๒๘  ธนัวาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุโรงครวั  โรงพยาบาลสระใคร   
***************************** 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. * ลงทะเบยีน  สวสัด ี ทกัทาย  เริม่กจิกรรม “สือ่กระแสใจ” พรอ้มกนั   
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.    *Tune in, Check in, Reviews  จบัฉลากน าเสนอครัง้ละ ๑ กลุ่ม (A, B, C, D) 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. Strategic plan: Scope presentation :  Goals , strategic issues , programs ,  

projects , key activities , results (output/outcome/impact/ultimate outcome), 
timeline , owners 
วทิยากร โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. Strategic plan presentation ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลสระใคร ล าดบัที ่๑  
วทิยากร โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. Strategic plan presentation ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลสระใคร ล าดบัที ่๒  
วทิยากร โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  กจิกรรมนวดผอ่นคลาย 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. Strategic plan presentation ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลสระใคร ล าดบัที ่๓ 

วทิยากร โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. Strategic plan presentation ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลสระใคร ล าดบัที ่๔ 

วทิยากร โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม 
๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. Strategic Management, Discussion & Conclusion กจิกรรม Check out   

วทิยากร โดย นายแพทยบ์รรจบ  อุบลแสน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงัคม  
 
หมายเหต ุ  
 ๑.พกัรบัประทานอาหารวา่ง  เวลา ๑๐.๐๐ ‟ ๑๐.๑๐ น.  และ ๑๔.๓๐ ‟ ๑๔.๔๐ น. 
 ๒.เครือ่งแต่งกายสภุาพ/casuals/ลุก-นัง่-นอน สะดวก/ทรงผม-แต่งหน้า อสิระ 
 ๓.เลอืกทีน่ัง่ไดม้ทีัง้เกา้อีแ้ละเบาะ/เปลีย่นสลบัอริยิาบถไดต้ลอด ตามใจ/จะนัง่เกา้อีต้ลอดกไ็ด ้
 ๔.น าหมอน-ผา้หม่สว่นตวั มาใชร้ะหวา่งประชุมได ้โดยนอนฟังอยา่งตัง้ใจระหวา่งการบรรยาย  
 ๕.ขอใหผู้เ้ขา้ประชุมเริม่-เลกิกจิกรรมตรงเวลา  พรอ้มเพรยีงกนั 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

รายช่ือกลุ่ม Talent เข้ารว่มประชมุเชิงปฏิบติัการ 

เรือ่ง การจดัท าแผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลสระใคร 
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รายช่ือกลุ่ม Talent เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนยทุธศาสตร์

โรงพยาบาลสระใคร  พธุ 24 พฤศจิกายน 2564 , 28 ธนัวาคม 2565 
 

ท่ี 
 

ช่ือ – สกลุ 

 

ต าแหน่ง 
บทบาท ทีม วิชาชีพ / 

หน่วยงาน LEAD ระบบ ระบบ 

1 นายอลงกฏ ดอนละ ผูอ้ านวยการ รพ.  ENV HR แพทย ์
2 นางณฐักานต ์ศลิานิจนิรนัดร ์ นายแพทยช์ านาญการ  ทีป่รกึษา IC PCT แพทย ์
3 น.ส.ปรชัญานนัท ์แซ่โงว้ นายแพทยช์ านาญการ  ทีป่รกึษา 

PTC 
RM แพทย ์

4 น.ส.ธริมัภา ลุพรหมมา ทนัตแพทยช์ านาญกาพเิศษ  แผนศนูย์
คุณภาพ 

ชุมชน ทนัต 

5 นางสาวธมนวรรณ ชาฎา ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร  IM สขุศกึษา ทนัต 
6 นายธนโชต ิสริจิ ารสัสกุล ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร  IC   ทนัต 
7 นายรฐัภมู ิปทุมราษฎร ์ เภสชักรช านาญการ  ทีป่รกึษา IM PTC เภสชั 
8 นายสบุนั นามขยนั เภสชักรช านาญการ   ชุมชน PTC เภสชั 
9 นางอรทยั ใจซื่อ เภสชักรช านาญการ   PTC IC เภสชั 
10 นางวชัราภรณ์ ผวิเหลอืง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ

พเิศษ 
 แผน ศนูย์

คุณภาพ 
HR NUR 

11 นางณชัชา เดชชาตร ี พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  PCT ชุมชน NUR/OPD 
12 นางสาวกนกนาฏ ตุระคะวิ

นทร ์
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  ENV/EQM IC NUR/OPD 

13 นางประกายดาว ดอนละ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ   PCT   NUR/OPD 
14 นางสาววรรตัน์ สมบตั ิ พยาบาลวชิาชพี       NUR/OPD 
15 นางสุคนธา โชตวิฒันปรชีากุล พยาบาลวชิาชพีช านาญการ FA แผน ศนูย์

คุณภาพ 
ชุมชน NUR/OPD 

16 นางทศันียภ์รณ์ ตุม้ม ี พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  IC   NUR/ 
Supply 

17 น.ส.ประกายทพิย ์พรหมสตูร พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  แผน ศนูย์
คุณภาพ 

PCT NUR/ER 

18 นางสาวเยาวภา ใครนุ่่มภา พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  IC  NUR / ER 
19 นางสุณฏัฐา เหล่าศริวิจิติร พยาบาลวชิาชพีช านาญการ FA   NUR / ER 
20 นางสาวปวณีา พรหมจกัร ์ พยาบาลวชิาชพี    NUR / ER 
21 นางสาวโยทะกา อุ่นพรมม ี พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  HR RM NUR / ER 
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รายช่ือกลุ่ม Talent เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนยทุธศาสตร์

โรงพยาบาลสระใคร  พธุ 24 พฤศจิกายน 2564 , 28 ธนัวาคม 2565 
 

ท่ี 
 

ช่ือ – สกลุ 
 

ต าแหน่ง 
บทบาท ทีม วิชาชีพ / 

หน่วยงาน LEAD ระบบ ระบบ 
22 นางโชตกิา ธชัอดุลย ์ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ    NUR / ER 
23 นางสาวเสาวณยี ์แสงบุราณ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ FA   NUR / ER 
24 นายนรุตม ์โคตรชมภ ู พยาบาลวชิาชพีช านาญการ    NUR / ER 
25 นางศุภนิดา ทพัโพธิ ์ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ FA   NUR / IPD 
26 นางสาวอาภาภรณ์ ชณิวงค ์ พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร FA ENV/ 

EQM 
 NUR / IPD 

27 นางสาวลภสัรดา เสวตวงษ ์ พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร    NUR / IPD 
28 นางสาวเกษรา สขุวงษ ์ พยาบาลวชิาชพี    NUR / IPD 
29 นางสาวสรุางรตัน์ นนท

ปัญญา 
พยาบาลวชิาชพี    NUR / IPD 

30 นางสาวปาจรยี ์ โคตรชมภู พยาบาลวชิาชพี  IC  NUR / IPD 
31 นางสาวนนัทรกิา มนตร ี พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  ชุมชน IC NUR / 

PCU 
32 นางสาวคูท่รพัย ์มาตรณา

คุณ 
นกัวชิาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

FA ENV ชุมชน นวก.สธ. 

33 นายประวตัร ์จนัเทพา นกัวชิาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

  ชุมชน SRRT นวก.สธ. 

34 นายนพดล โยธาทยั นกัเทคนิกการแพทย์
ช านาญการ 

 ENV PCT เทคนิค
การแพทย ์

35 นางสาวนภาพร  สงิหสั จพ.วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ปฏบิตังาน 

FA IC   เทคนิค
การแพทย ์

36 นางเมตรา   โยธาทยั เจา้พนกังานเวชสถติชิ านาญ
งาน 

 IM   เวชสถติ ิ

37 นางสาวภญิาภสั ถวายชยั แพทยแ์ผนไทย FA PCT สขุ
ศกึษา 

แพทยแ์ผน
ไทย 

38 นายกติตพิฒัน์ คณะโท แพทยแ์ผนไทย       แพทยแ์ผน
ไทย 

39 นางสาวทวนินัท ์พนัพรม โภชนากร   ชุมชน   โภชนากร 
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รายช่ือกลุ่ม Talent เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนยทุธศาสตร์

โรงพยาบาลสระใคร  พธุ 24 พฤศจิกายน 2564 , 28 ธนัวาคม 2565 
 

ท่ี 
 

ช่ือ – สกลุ 
 

ต าแหน่ง 
บทบาท ทีม วิชาชีพ / 

หน่วยงาน LEAD ระบบ ระบบ 

40 นางสาวบณัฑติา ประจนัตะ
เสน 

นกักายภาพบ าบดั  FA / RM ชุมชน กายภาพ 

41 นางสาววชริา เกตุพดั นกักายภาพบ าบดัช านาญการ       กายภาพ 
42 นางสาวพรีชา ประทุมทอง นกัรงัสกีารแพทย ์  แผน ศนูย์

คุณภาพ 
RM รงัส ี

43 นายศกัดิส์ทิธิ ์โสฬสจนิดา นกัวชิาการคอมพวิเตอร์
ปฏบิตักิาร 

 แผน ศนูย์
คุณภาพ 

IM สนบัสนุน 

44 นายณพทัธพ์ล โชตวิฒัน
ปรชีากุล 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์  IM   สนบัสนุน 

45 นางสาวพมิพส์ลิภสั โสตะ
วงศ ์

นกัวชิาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

 FA ENV สนบัสนุน 

46 นายชยัณรงค ์สเีงนิ นกัวชิาการพสัดุ   ENV พสัด ุ สนบัสนุน 
47 นายพษิณุ   สกีล ่า ชา่งฝีมอืทัว่ไป   ENV ซ่อมบ ารุง สนบัสนุน 
48 นางสาวณฏัฐฒดิา ปัญญา

กุล 
เจา้พนกังานธุรการ   HR ธุรการ สนบัสนุน 

49 นางสาวจริภา โพธพิรม เจา้พนกังานธุรการ     ธุรการ สนบัสนุน 
50 นางสาวอมร พรมสมบตั ิ เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี     การเงนิ สนบัสนุน 
51 นางสาวพสิมยั บา้งต ารวจ นกัจดัการงานทัว่ไป   แผน ศนูย์

คุณภาพ 
HR สนบัสนุน 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ภาพกิจกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลสระใคร 
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ภาพกิจกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลสระใคร 
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ภาพกิจกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลสระใคร (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา 

 เวบ็ไซตโ์รงพยาบาลสระใคร เขา้ถงึไดท้ี ่:  
http://www.sakhraihospital.com/index.php?name=hrd&file=readdownload&id=93 
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ภาพกิจกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์โรงพยาบาลสระใคร (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา 

 เวบ็ไซตโ์รงพยาบาลสระใคร เขา้ถงึไดท้ี ่:  
http://www.sakhraihospital.com/index.php?name=hrd&file=readdownload&id=92 


