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โรงพยาบาลสุรินทรเปนโรงพยาบาลศูนยระดับตติยภูมิของจังหวัดสุรินทร มีภารกิจหลักในการ
จัดบริการ ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค รักษา และฟนฟูสภาพใหแกประชาชน ใหไดรับบริการ
ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน รวมถึงมีภารกิจในการบูรณาการ การทํางานรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานภายใตแผนยุทธศาสตรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนบริหารงานระบบ
สุขภาพของจังหวัดสุรินทร นอกจากนี้ยังมีหนาที่สําคัญดานงานยุทธศาสตร จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ใหเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีคณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาล
สุรินทรรวมพิจารณาดําเนินการ มีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณและแนวโนมระบบสุขภาพของ
ชาวสุรินทร ดูการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆทั้งดานปจเจกบุคคล  สภาพแวดลอมในทุกมิติที่จะกระทบตอ
สุขภาพ อันไดแก เศรษฐกิจ การศึกษา ประชากร ครอบครัวและการอพยพยายถิ่น คานิยม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม การเมืองและการปกครอง โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี รวมทั้งตัวระบบบรกิารสขุภาพเอง เพื่อ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรให
สอดคลองกับแผนแมบทของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพที่ 9 และแผน
ยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสุรินทร ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
ศักยภาพขององคกร รวมถึงสภาพการณดานสุขภาพของอําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทรและความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565 ฉบับนี้จะ
เปนประโยชน เปนกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในโรงพยาบาลสุรินทร ตลอดทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของดานสาธารณสุข เพื่อใชในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและบริหารงานดานสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลสุรินทรใหเปนไปตามเปาประสงคของกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 9 และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

โรงพยาบาลสุรินทรขอขอบคุณ ดร.พิสัณห นุนเกลี้ยงและทีมงานที่ใหความอนุเคราะหเปนที่
ปรึกษาและใหคําแนะนําตางๆ  ขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเมืองสุรินทร และผูมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565 ฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้ 
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คํานิยม 
ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 
 

กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทํากรอบยุทธศาสตรระยะ 20 ปขึ้น โดยมีทิศทางในการวางแผนงานไว
ทั้งสิ้น 4 ระยะ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และการปฏิรูปประเทศไทยดานสาธารณสุข โดยมี
เปาหมายหลักสําคัญคือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 

ผมขอชื่นชมโรงพยาบาลสุรินทรที่ไดดําเนินงานดูแลสุขภาพประชาชน ใหเปนไปตาม นโยบายของ
กระทรวงครอบคลุมทั้ ง  4 ด าน ความเปนเลิศ ไดแก  การสง เสริมปองกันควบคุมโรคเปนเลิศ , 
การบริการเปนเลิศ , บุคลากรเปนเลิศ และ การบริหารเปนเลิศ โดยมีการดําเนินการรวมกับภาคีเครือขายทุก
ภาคสวนอยางตอเนื่อง และมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมการ
ดําเนินงานในทุกมิติโดยมีเปาหมายเพื่อลดโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ภายใตการทํางานรวมกันของทุก
ภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงพยาบาลฉบับนี้ ถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการรวมกันคดิ 
รวมกันสรางเปาหมายในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กระทรวงตั้ง
เปาเอาไวสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  12  
(พ.ศ.2560 – 2564) 

ผมขอเปนกําลังใจใหทุกทาน ที่รวมแรง รวมใจ ในการทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรระยะ 
5 ป (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ข้ึนมาจนสําเร็จ ขอใหการดําเนินงานตอจากนี้ เปนไปดวยความเรียบรอย ประสบ
ผลสําเร็จ เพื่อประชาชนชาวสุรินทรสุขภาพดี และยั่งยืนตลอดไป 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                              นายอรรถพร  สิงหวิชัย 
ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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คํานิยม 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
 
 

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-2565) จัดทําขึ้นในชวงเวลาปฏิรูป
ประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงใกลชิดกันมากขึ้น การปฏิรูประบบ
สุขภาพภายใต แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขระยะ 20 ป ในการเสริมสรางความเขมแข็งบริการดาน
สาธารณสุข โดยเปนองคกรหลักดานสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี พัฒนาและอภิบาล
สุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน เปาหมายเพื่อ ใหประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่
ยั่งยืน  
 ผมขอช่ืนชมโรงพยาบาลสุรินทรที่เล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงพยาบาล
สุรินทรระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหสอดรับกับ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสาธารณสุข 
20 ปของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  ภายใตโมเดล สุรินทรสรางสุข ตําบลจัดการสุขภาพ หมูบาน
สรางสุข และ คนสุรินทรดูแลตนเองได สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสุรินทร (พ.ศ.2560-2564) 
เนนมาตรการบูรณาการ 5 กลุมวัย 5 ระบบ 5 Function เพื่อสังคมที่ปลอดภัย ปลอดโรค สุขภาพหนึ่งเดียว  
 สุดทายนี้ผมขอใหกําลังใจบุคลากร เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรฉบับนี้ใหสําเร็จขึ้นมาได ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุมครอง คุมภัย ใหทุกทาน
ประสบความสําเร็จ บรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว  
   
  
 
 
 
 

                                                                   นายโกเมนทร  ทิวทอง 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร 
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คํานิยม 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร 
 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2565 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ
เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในโรงพยาบาลสุรินทรเพื่อการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของโรงพยาบาลสุรินทรอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางในการบริหารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิผลและมุงสูวิสัยทัศนของโรงพยาบาลสุรินทรที่วา  
“โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ” โดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสุขภาพแห งชาติ ฉบับที่ 12   พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตร เขตสุขภาพที่  9 และ 
แผนยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสุรินทร 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลฉบับนี้ไดดําเนินการจัดทําโดยมุงเนนกระบวนการ 
การมีสวนรวมของบุคลากรจากหนวยงานภายในโรงพยาบาลสุรินทรและเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเมือง
สุรินทร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาล 
ในการรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตลอดจนแผนงาน/โครงการ
ใหสอดคลองกับวิสัยทศันที่ไดกําหนดไว ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 

ผมขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนในการทําใหแผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร ระยะ5 ป  
พ.ศ.2561-2565 ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ตลอดจนรวมมือรวมใจกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย
สูวิสัยทัศนของโรงพยาบาลสุรินทร เพื่อใหประชาชนชาวสุรินทร และประชาชนจากประเทศเพื่อนบานไดรับ
บริการทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย ไรรอยตอ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนตอไป 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 นายสมคิด  สุริยเลิศ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรนิทร 
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“โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ” 
“International Standard hospital that people believe and trust” 

“ซื่อสัตย ประหยัด กตัญู” 
 

บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร ปงบประมาณพ.ศ. 2561 –2565 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ
เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในโรงพยาบาลสุรินทรเพื่อการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของโรงพยาบาลสุรินทรอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางในการบริหารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิผลและมุงสูวิสัยทัศนของโรงพยาบาลสุรินทรที่วา 
 “โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ” โดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพที่ 9 และแผนยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสุรินทร 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาล ฉบับนี้ไดดําเนินการจัดทําโดยมุงเนนกระบวนการ 
มีสวนรวมของบุคลากรจากหนวยงานภายในโรงพยาบาลสุรินทรและเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเมือง
สุรินทร รวมทั้งไดใหความสําคัญกับการนําเทคนิคและกระบวนการการวางแผนกลยุทธมาประยุกตใชโดย
ดําเนินงานตามลําดับขั้นตอนตั้งแตจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ การทบทวน 
แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธต างๆ ที่ เกี่ยวของอาทิ  แผนพัฒนาสุขภาพแห งชาติ ฉบับที่  12  
พ.ศ. 2560 – 2564 แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานภายใตบริบทดานสุขภาพที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผลกระทบจากแนวโนมของโลก การเตรียมความพรอมรับโรคระบาด โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา  
การจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัย โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุมผูสูงอายุ การจัดบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ
ตอสังคม การมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการใหความสําคัญกับผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาล 
เพื่อใชเปนกรอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธฯดวย จากนั้นไดนํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิตตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว นํามาประชาพิจารณโดยผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนและเสนอตอผูบริหารให
ความเห็นชอบตามลําดับ 

 
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ. 2561 – 2565 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

โดยไดกําหนดกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลและภารกิจการพัฒนาไปสูวิสัยทัศน
โรงพยาบาลไดกําหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร (Mission) ไวดังนี้ 

1. การจัดบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ พัฒนาสูการเปนศูนยบริการที่เปนเลิศ 
2. รวมสงเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน พัฒนาศักยภาพการบริการปฐมภูมิ 
3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลใหมีความเขมแข็ง ตอเนื่องสูมาตรฐานสากล 

วิสัยทัศน (Vision) 

อัตลักษณ (Identities)   
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และไดกําหนดเปาประสงคสูงสุดของแผนยุทธศาสตร (Ultimate Goal)  
1. ความเปนเลิศดานบริการทางการแพทย 5 สาขา (สาขามะเร็ง,สาขาหัวใจ,สาขาทารกแรกเกิด,

สาขารับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ และสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 
2. ดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการ ≥ 90 % 
3. ดัชนีความสุขและความมั่นคงของบุคลากร ≥ 90 % 
 
โดยมีคานิยมองคกร (Core Value) คือ  SURIN  

S : Safety : ความปลอดภัย ไดมาตรฐาน 
U : Unity : เปนหนึ่งเดียว รูรักสามัคคี 
R : Respect : ยอมรับ เคารพซึ่งกันและกัน 
I : Integrity : ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม 
N : Network : รวมมือกับเครือขาย 
 

และไดกําหนดประเด็นหลักที่สาํคัญหรอืวาระการพัฒนาทีโ่รงพยาบาลจะขับเคลื่อนใหเกดิการเปลี่ยนแปลง
ดวยวิธีการของแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) ดังนี้ 

1. การจัดบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากลและบริการสุขภาพ
แบบ Convenient Health Care 

2. การเสริมสรางความเปนเลิศในบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน 
3. การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพใหประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได 
4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสรางวัฒนธรรมคานิยมรวมอยางเขมแข็งสูองคกร

แหงความสุขอยางยั่งยืน 
5. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 
6. การพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจิทอล องคกรนวัตกรรมสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล                                                      

 
และไดกําหนดกลยุทธ (Strategy) เพื่อการขับเคลื่อนประเดน็ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดังนี ้
1. ปรับระบบบริการผูปวยใน เปลี่ยนสภาพแวดลอมการบริการ ปฏิรูประบบบริการที่มุงเนนความ 

รวดเร็ว ไรรอยตอ และดูแลแบบองครวมอยางทั่วถึง  
2. เสริมสรางประสิทธิภาพในการจัดบริการที่มคีวามปลอดภัยดวยคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทาง

การแพทยในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา  

3. พัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการจัดบริการของกลุมที่มีกําลังซื้อ และผูใชบริการ
จากตางประเทศ ที่มีมาตรฐานการจัดบริการที่ดี หนุนเสริมการเติบโตทางการเงินของโรงพยาบาล 

4. เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบคุณภาพการบริการสู โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล 
ที่พัฒนาอยางตอเนื่อง มีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของระบบคุณภาพ  

5. ยกระดับคุณภาพการจัดบริการทางการแพทยดวยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย ในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา  

6. พัฒนาระบบบริการของศูนยความเปนเลิศ และสรางสภาพแวดลอมการบริการที่มีความทันสมัย 
สะดวกสบาย ในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา   
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7. พัฒนาระบบบริการของศูนยความเปนเลิศที่มีอัตลักษณการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกการ
บริการในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา เพื่อรองรับผูรับบริการที่มีกําลังซื้อ ทั้งในและตางประเทศ  

8. พัฒนาคุณภาพการจดับริการสขุภาพของหนวยบรกิารปฐมภูมิที่เนนการใหบรกิารแบบองครวมดวย
จิตวิญญาณความเปนมนุษย ดวยการมีสวนรวมขององคกรภาคีในชุมชนอยางเขมแข็ง  

9. เสริมสรางอัตลักษณการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่โดดเดนดานการดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรัง 
และการอภิบาลสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ในระดับแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศ  

10. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรวมสรางชุมชนสุขภาพดีอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพดี วัฒนธรรมสุขภาพเขมแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพไดอยางยั่งยืน  

11. เสริมสรางขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกบุคลากรทางการแพทยอยางทั่วถึง
และตอเนื่อง รองรับความเปนเลิศในการบริการ การจัดบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ และ
บริการสุขภาพแบบ Convenient Health Care  

12. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง และระบบการพัฒนาบุคลากรที่มี
มาตรฐานระดับแนวปฏิบัติที่ดี ทันสมัย และเปนมอือาชีพ รองรับการพฒันาบรกิารตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรโรงพยาบาล  

13. เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวมสูวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืน เพื่อหนุนเสริมความสุขในการ
ทํางานแกบุคลากรทุกระดับ  

14. เพิ่มประสิทธิภาพการผลติแพทยชนบททีม่ีคุณภาพ อาจารยแพทยระดับเชี่ยวชาญ และระบบการ
จัดการศึกษาที่เนนหัวใจความเปนมนุษย  

15. พัฒนาระบบการเรยีนการสอนใหมคีวามทนัสมัย หนุนเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขสูการเรียนรู
ที่ยั่งยืน  

16. สรางสรรคองคความรู นวัตกรรมการจัดการศึกษานักศึกษาแพทยชั้นคลินิก หนุนเสริมภารกิจการ
จัดบริการสุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน  

17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และบุคลากร รองรับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย
แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกสูความเปนเลิศ  

18. เสริมสรางโรงพยาบาลสูองคกรสมรรถนะสูง พรอมปฏิรูประบบงานสนับสนุนที่มีคุณภาพสูง 
ทันสมัย สามารถรองรับภารกิจภารกิจตามนโยบายกระทรวงและความจําเปนในการพัฒนาของ
พื้นที่  

19. พัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจิทัลที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และความ
ทันสมัยของระบบฮารดแวรและซอฟทแวร เชื่อมโยงโรงพยาบาลสูการพัฒนาไทยแลนด 4.0 
อยางเขมแข็ง  

20. พัฒนาสภาพแวดลอม และภูมิทัศนโรงพยาบาลสูองคกรที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 
มีอารยสถาปตย และวางแผนระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับการเติบโตอีก 20 ป  

21. เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรใหมีความเขมแข็ง และมุงเติบโตทางการเงินการคลังสูการ
พึ่งตนเองอยางยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 8 
 

 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ  
ที่บูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง สาระสําคัญของ
ยุทธศาสตร เพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก ใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ พรอม
กับมีการจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร 

4. เสริมสรางแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนานําสูการปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล ในโครงการที่ เ ร งด วน  ในรู ปแบบของการแปลงแผนไปสู ก ารปฏิบัติ มุ ง 
ที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรเปนสําคัญ และเชื่อมโยงโครงการกับแผนสุขภาพจังหวัด เขต
สุขภาพ และ ประเทศ พรอมทั้งการผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตรในการขอรับการใช
งบประมาณจากจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
โดยไดกําหนดโครงการที่สําคัญ (Flagship project) ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยบริการสุขภาพ AEC 
2. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบรกิารสูสากล 
3. โครงการพัฒนาบรกิารปฐมภูมิที่ยัง่ยืน 
4. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพผูปวยในดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. โครงการสราง Application ของโปรแกรม Thai COC. 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบรกิารศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 
7. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกบุคลากรทางการแพทย 
8. โครงการโรงพยาบาลการเงินเขมแข็งมีธรรมาภิบาล 

 
ดังแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรในผงัความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ดังนี ้
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แผนผังทิศทางของแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสุรินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

วิสัยทัศน 
(Vision) 

 

“โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล   ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ” 
“International Standard hospital that people believe and trust”นาเชื่อถือและวางใจไดในระดับสากล” 

 

พันธกิจ 
(Mission) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 
(Strategic 
Issues) 

1. การจัดบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ พัฒนาสู
การเปนศูนยบริการที่เปนเลิศ 
 

2. รวมสงเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน พัฒนา
ศักยภาพการบริการปฐมภูมิ 

 

3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพและความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

4. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลใหมี
ความเขมแข็ง ตอเนื่องสูมาตรฐานสากล 

 
1. การจดับริการสุขภาพแบบองครวมที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และ
บริการสุขภาพใน Convenient Health 
Care 

2. การเสริมสรางความเปนเลิศใน
บริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน 

3. การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ที่มีคุณภาพใหประชาชนพึ่งตนเองทาง
สุขภาพได 

4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการ
เสริมสรางวัฒนธรรมคานิยมรวมอยาง
เขมแข็งสูองคกรแหงความสุขอยางย่ังยืน 

5. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการ 
แพทยที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับประเทศ 

6. การพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกร
ดิ จิทัล องคกรนวั ตก รรม และ
องคกรสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
(Goal 
Issues) 

1. ผูใชบริการใน
ทุกหน วยบริการ
ของโรงพยาบาล
ได รับบริก ารที่ มี
คุณภาพ มาตรฐาน 
ปลอดภัยและไร
รอยตอ 

2. ระบบบริการสุขภาพ 
สภ าพ แวดล อมกา ร
บริการของโรงพยาบาล
มีความสะดวก ทันสมัย 
รวดเร็ว เปนที่พึงพอใจ
แล ะป ร ะทั บ ใ จ ขอ ง
ผูใชบริการ 

1. โรงพยาบาลประสบความสําเร็จ
ในการเสรมิสรางความเปนเลิศดาน
การบริการทางการแพทยในสาขา
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด 
อุบัติเหตุและฉุกเฉนิ รับบริจาคและ
ปลูกถ ายอวัยวะ ที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้น
นํ าของประเทศตามเกณฑของ
กระทรวงสาธารณสุข 

1. หนวยบริการสุขภาพ
ป ฐ ม ภู มิ ทุ ก แ ห ง มี
ม า ต ร ฐ า น  ส า ม า ร ถ
จัดบริก า รสุ ขภาพแก
ประชาชนในพื้ นที่ ไ ด
อยางมีคุณภาพ ระบบ
การบริการเปนที่เชื่อมั่น
แ ล ะ ว า ง ใ จ ไ ด ข อ ง
ประชาชน 

1. บุคลากรทางการแพทย
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง มีความมุงมั่นในการ
พัฒนาบริการสูง มีความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน าที่ เ พื่ อการบริ การ
สุขภาพแกประชาชน 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก
โรงพยาบาลมีคุณภาพได
มาต รฐานต ามเ กณ ฑ
อุดมศึกษา เปนที่เชื่อมั่น
และพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
และบัณฑิตมีความโดดเดน
ด า นกา รบริ ก ารด ว ย 
หัวใจความเปนมนุษย 

1 .  โ ร ง พย าบา ลปร ะ ส บ
ความสําเร็จในการพัฒนาสู
องคกรสมรรถนะสูงตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ เปน
องคกรนวัตกรรมที่พัฒนา
อยางตอเนื่อง สามารถรองรับ
ภารกิจตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขและความจําเปน
ในการพัฒนาของพื้นที ่

2. โรงพยาบาลมี
ความเขมแข็ง ใน
ระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด
มาตรฐานการเปน
โรงพยาบาลดิจิทลั
ในระดับประเทศ
และสากล 

3. โรงพยาบาลประสบ
คว ามสํา เ ร็ จ ใ นก า ร
ใ ห บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ 
Convenient Health 
Care ที่มีคุณภาพ  และ
เสริมสรางความมั่นคง
ท า ง ก า ร เ งิ น แ ก
โรงพยาบาล 

4. ระบบคุณภาพการ
บริการและวัฒนธรรม
การพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล มีความ
เขมแข็ง เติบโตอยาง
ตอเนื่อง และสรางสรรค 
สูมาตรฐานระดับสากล 
ดวยทีมงานสหวิชาชีพ 

2 .  ร ะ บบ บริ ก า ร ทา ง
การแพทยของศูนยความ
เป น เ ลิศ เ ปนที่ เ ชื่อ มั่ น
วางใจไดของผูใชบริการ 
ทั้งในพื้ นที่บริก าร และ
ผูใชบริการนอกพื้นที่ โดย
มีดั ชนีความเชื่อมั่น ใ น
คุณภาพการบริการ 

2. ประชาชนในทุกกลุมวัย
ไดรับการสง เสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค รักษาและฟนฟู 
อยางทั่วถึงจนมีศักยภาพใน
การพึ่งตนเองทางสุขภาพ  
และลดปญหาสุขภาพในโรคที่
ปองกันไดอยางตอเนื่อง 

2. บุคลากรทุกระดับมีขีดสมรรถนะตาม
เกณฑมาตรฐานของโรงพยาบาล และมี
ความพรอมสมบูรณในทักษะสากล 
(ภ าษ าอั งก ฤษ  ก าร ใช เทคโนโ ลยี
สา รสนเ ทศ  ก า รจั ดก า รสมั ย ใหม 
วัฒนธรรมไทย สากลและประเทศเพื่อน
บาน) 

3 .  บร รยาก าศก า ร
ทํางานในองคกรเอื้อตอ
ก า รทํ า ง าน อ ย า ง มี
ความสุข บุคลากรมี
คุ ณ ภา พชี วิ ต ที่ ดี  มี
ความสุขในการทํางาน 

2. ระบบบริหารการศึกษาของ
โ ร ง พ ย า บ า ล มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานในระดับอุดมศึกษา
ชั้นนํา มีความทันสมัยและ
ความสมบูรณของสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศกึษาแก
นักศึกษา 

3.  โรงพยาบาลมีระบบ
การเงิน การคลัง ที่เขมแข็ง
โดดเดนดานการนําองคกร
อยางมีธรรมาภิบาล และ
ยึ ด ห ลั ก ข อ ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
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1) ปรับระบบบริการ
ผู ป ว ย ใ น  เ ป ลี่ ย น
สภา พแว ดล อ มก า ร
บริ การ ปฏิ รูประบบ
บริการที่มุ ง เนนความ 
รวดเร็ว ไรรอยตอ และ
ดูแลแบบองครวมอยาง
ทั่วถึง 

กลยุทธ 
(Strategic) 

2 )  เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพในการ
จัดบริ การที่มี ความ
ปลอดภัยดวยคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง
ท า ง ก า ร แพ ท ย ใ น
ระดับโรงพยาบาลชั้น
นํา 

3 )  พั ฒ น า แ ล ะ
สรางสรรครูปแบบการ
บริ ก ารสุ ขภาพ  เพื่ อ
รองรับการจัดบริการ
ของกลุมที่ มีกํ าลั งซื้ อ 
และผู ใ ช บริ ก าร จาก
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ที่ มี
มาตรฐานการจัดบริการ 
ที่ ดี  ที่ ผู ใ ช บ ริ ก า ร
ประทับใจและหนุนเสริม
การเติบโตทางการเงิน
การคลังของโรงพยาบาล 

4 )  เ ส ริ ม ส ร า ง
ปร ะสิ ท ธิ ภ า พขอ ง
ระบบคุณภาพกา ร
บริการสูโรงพยาบาล
คุณภาพระดับสากลที่
เ ติ บ โ ต แล ะ พัฒ น า
อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  มี
นวัตกร รมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของระบบ
คุณภาพ 

1) ยกระดับคุณภาพ
กา รจั ดบ ริ ก า รท า ง
ก า ร แ พ ท ย ด ว ย
วิ ท ย า ก า ร แ ล ะ
เทค โน โลยีทางการ
แพ ท ย  แ ล ะ ค ว า ม
เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง
ขอ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง
การแพทย ในร ะดั บ
โรงพยาบาลชั้นนํา 

2) พัฒนาระบบบริการ
ที่ มี คุ ณ ภ า พ 
สภาพแวดล อมการ
บริการที่มีความทันสมัย 
สะดวกสบาย ในระดั บ
โรงพยาบาลชั้นนํา 

3) พัฒนาระบบบริการ
ของศูนยความเปนเลิศ
ที่ มี อั ต ลั ก ษ ณ ก า ร
บริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกการบริการใน
ระ ดั บ โ ร ง พ ย า บ า ล 
ชั้ น นํ า  เ พื่ อ ร อ ง รั บ
ผูรับบริการที่มีกําลังซื้อ 
ทั้งในและตางประเทศ 

1) พัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการสุขภาพของ
หนวยบริการปฐมภูมิที่
เนนการใหบริการแบบ
อ ง ค ร ว ม ด ว ย จิ ต
วิ ญ ญ า ณ ค ว า ม เ ป น
มนุษย ดวยการมีสวน
รวมขององคกรภาคีใน
ชุมชนอยางเขมแข็ง 

2 )  เ ส ริ ม ส ร า ง 
อัตลักษณการบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิที่
โดดเดนดานการดูแล
สุขภาพผู ป วยเ รื้ อ รั ง 
และการอภิบาลสุขภาพ
ผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
ในระดับแนวปฏิบัติที่ดี
ระดับประเทศ 

3 )  เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพในการรวม
สรางชุมชนสุขภาพดี 
อ ยู อ า ศั ย ใ น
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ก า ร มี สุ ข ภ า พ ดี 
วั ฒ น ธ ร ร ม สุ ข ภ า พ
เขมแข็ ง  ปร ะช าช น
พึ่งตนเองทางสุขภาพ
ไดอยางยั่งยืน 

1) เสริมสรางขีดความสามารถ
และความเชี่ ยวชาญเฉพาะ
ทางแกบุคลากรทางการแพทย
อย า งทั่ ว ถึ ง แ ละ ต อ เ นื่ อ ง 
รองรับความเปนเลิศในการ
บริการ  การจัดบริก ารทาง
การแพทยที่มีคุณภาพ และ
ก า ร บ ริ ก า ร ใ น ร ะ ดั บ 
CHC 

2 )  พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผน
อัตรากําลั ง  และระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐาน
ระดับแนวปฏิบัติที่ดี ทันสมัย 
และเปนมืออาชีพ รองรับการ
พัฒนาบริการตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

3 )  เ ส ริ ม ส ร าง คว า ม
เขมแข็งของคานิยมรวม
สู วัฒนธรรมองคก รที่
ยั่งยืน เพื่ อหนุ นเ สริ ม
ความสุขในการทํางาน
แกบุคลากรทุกระดับ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แพทยชนบทที่มีคุณภาพ โดด
เ ด น  ด า น เ ว ช ศ า ส ต ร
ค ร อ บ ค รั ว ด ว ย คุ ณ ภ า พ 
อ า จ า ร ย แ พ ท ย ร ะ ดั บ
เชี่ยวชาญ และระบบการจัด
การศึกษาที่เนนหัวใจความ
เปนมนุษย 

2) พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนนักศึกษาแพทยชั้นคลินิก
ดวยวิทยาการในการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา และความ
ทันสมัยของระบบการเรียนการ
สอน หนุนเสริมการเปนองคกร
แหงการเรียนรูท่ียั่งยืน 

3 )  ส ร า ง ส ร ร ค อ ง ค
ความรู นวัตกรรมการ
จัดการศึกษานักศึกษา
แพทยชั้นคลินิก หนุน
เ ส ริ ม ภ า ร กิ จ ก า ร
จัดบริการสุขภาพ และ
การสงเสริมสุขภาพแก
ประชาชน 

1 )  เ ส ริ ม ส ร า ง
โรงพยาบาลสูองคกร
สมรรถนะสูง พรอม
ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ ง า น
ส นั บ ส นุ น ที่ มี
คุณภาพสูง ทันสมัย 

2) พัฒนาโรงพยาบาลสู องคกร
ดิ จิ ทั ล ที่ มี ร ะ บ บ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสู ง 
บุคลากรที่มีขีดความส ามารถ 
และความทันสมั ยขอ ง ระบบ
ฮ า ร ด แ ว ร แ ล ะ ซ อ ฟ ท แ ว ร 
เชื่อมโยงการพัฒนาโรงพยาบาลสู
ไทยแลนด 4.0 อยางเขมแข็ง 

3) พัฒนาสภาพแวดลอม 
และภูมิทัศนโรงพยาบาลสู
อ งค กรที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  แ ล ะ มี
อารยสถาปตย และวางแผน
ระ บ บ โ ค ร งส ร า งพื้ น
ฐานรองรับการเติบโตอีก 
20 ป 

4 )  เ ส ริ ม ส ร า ง 
ธรรมาภิบาลในองคกรให
มีความเขมแข็ง และมุง
เติบโตทางการเงินการ
คลังสูการพึ่งตนเองอยาง
ยั่งยืน ดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ 
(Project) 1) โครงการสรางสรรค

รู ป แบ บก า ร บริ ก า ร
สุขภาพ CHC 

4) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และ
บุคลากร รองรับการ
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาศูนยแพทย
ศ า ส ต ร ศึ ก ษ า ชั้ น
คลินิกสูความเปนเลิศ 

2 )  โ ค ร ง กา รพั ฒน า
ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ก า ร
บริการสูสากล 

3 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการจั ด
ร ะ บ บ ง า น ภ า ย ใ น
โรงพยาบาล 

4 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพผูปวยใน
ด ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

5) โครงการพัฒนาการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
ศู นย บริ ก าร สุ ข ภา พ 
AEC 

1 )  โ ค ร ง กา รจั ดห า
วิ ท ย า ก า ร แ ล ะ
เทค โน โลยีทางการ
แพทยของศูนยความ
เปนเลิศ 

2 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพบริการ
ของศูนยความเปนเลิศ
ที่มีคุณภาพ 

3)  โ คร งการพัฒนา
สภาพแวดล อมการ
บริการของศูนยความ
เปนเลิศ 

4 )  โ ค ร งก า ร เ ส ริ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บริการ CHC ของศูนย
ความเปนเลิศ 

1 )  โ คร งก ารพั ฒน า
บริการปฐมภูมิที่ยอด
เยี่ยม 

2 )  โ คร งก ารพั ฒน า
ระบบการดูแลสุขภาพ
ผูปวยเรื้อรัง 

3)  โ ครงการอภิบาล
สุขภาพผูสูงอายุแบบมี
สวนรวม 

4 )  โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง
สภาพแวดลอมสุขภาพ
ดีประชาชนสุขภาพดี
ยั่งยืน 
5) โครงการลดปญหา
การเจ็บปวยจากการ
ทํางานและภัยสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน 

1 )  โ ค ร งการ พัฒนาขี ด
ความสามารถและความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะทางแก
บุคลากรทางการแพทย 

2 )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพกําลังคนในภาคี
เครือขาย 

3) โครงการองคกรแหง
ความสุข 

1) โครงการเรียนรูอยางมี
ความสุข และสุขภาพดี 

2) โครงการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาแพทย
ชั้ น ค ลิ นิ ก ที่ ทั น ส มั ย 
International 

3 )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการผลิ ต
แพทยเพื่อขาวชนบทที่มี
คุณภาพดานเวชศาสตร
ครอบครัว 

1 )  โ ค ร ง ก า ร
โ ร ง พ ย า บ า ล
สมรรถนะสูง 

2 )  โ ค ร ง ก า ร
โรงพยาบาลการเงิน
เขมแข็ง  มีธรรมาภิ
บาล 

3) โครงการพัฒนา
ระบ บบ ริ ก าร ทา ง
โทรศัพทจากระบบ 
Analog เ ป น  IP 
Telephone 

4)  โ คร งการส ร าง 
Application ขอ ง
โ ป ร แ ก ร ม  Thai 
COC. 

5) โครงการจั ดทํ า
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น
อนาคต 

6) โครงการจัดทําอาคาร
รอง รับผู ม ารับบริ การ
นอกพื้นที่โรงพยาบาล 4 
มุมเมือง 

7) โครงการแผนกอสราง
อาคารสนับสนุนสูง  10 
ชั้น 

8)  โ ครงการกอส ร าง
อาคารทรงสู ง  10 ชั้ น 
บริ เวณอาคาร 1,3,5,7 
เดิม 

9)  โ ครงการกอส ร าง
อาคารจอดรถสูง 10 ชั้น
สํ าหรับผู มารับบริการ 
เจาหนาที่ และผูมาเยือน 

1 0 )  โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง
อาคารหอพักสูง 10 ชั้น 
สําหรับญาติ ผูมาเยือน
และมีศูนยบริการครบ
วงจร (Multi complex) 

11) โครงการปรับปรุ ง
ห อ งพั กผู ป วยอาคา ร
พิ เ ศ ษ ใ ห เ ป น ร ะ ดั บ 
Premium 

1 2 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมภายใน
อาคารผูปวย 

13) โครงการปรับปรุ ง 
และบํ ารุ ง รักษา พุ ทธ
อุทยานสระโบราณ 

14 )  โ ครงการจั ดให มี
สนามเด็ ก เ ล น สนาม
ออกกําลังกายกลางแจง 

15) โครงการสรางทาง
เชื่อมระหวางอาคารทรง
สูงตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป 

16) โครงการจัดระบบ 
solar cell ในตัวอาคาร 
และระหวางอาคาร 

17 )  โ คร งการภายใน
อาคารกําหนดใหมีบันได
เลื่อน 

18) โครงการปรับปรุงถม
ที่ดานหนาโรงพยาบาล
เพื่อปองกันน้ําทวม 

19) โครงการปรับปรุ ง
อาคารหอผูปวยพิเศษ/
ห อ ผู ป ว ย พิ เ ศ ษส ง ฆ
อาพาธ 

2 0 )  โ ค ร ง ก า ร ก า ร
จั ด ร ะ บบ กา รสํ าร อ ง
เครื่องมือแพทย 
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บทที่ 1 บทนํา 

 
1.1 เหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผน 

 การบริหารงานยุทธศาสตรแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์นั้น เปนกระบวนการสําคัญในการขับเคลื่อน 
ใหวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานบรรลุผลตามที่ตั้ งไว 
การบริหารงานยุทธศาสตรเพื่อใหประสบผลสัมฤทธิ์ จะตองประกอบไปดวยกระบวนการหลายขั้นตอน 
โดยทั้งนี้จะตองอาศัยความเชื่อมโยง ความสอดคลอง และการติดตามพัฒนางานอยางตอเนื่องของนโยบาย
แผนปฏิบัติการ รวมไปถึงกรอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดของหนวยงาน  

 โรงพยาบาลสุรินทรไดนํารูปแบบการบรหิารงานยุทธศาสตรเขามาใชในการบริหารจัดการองคกรอยาง
ตอเนื่อง และไดมีการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาระบบริหารยุทธศาสตรที่จะตอบสนองตอนโยบายสุขภาพในระดับ
เขตสุขภาพที่ 9 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนา
องคกรและการแกไขปญหาดานสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ แตจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรโรงพยาบาล
สุรินทรที่ผานมายังพบวา การขับเคลื่อนยุทธศาสตรยังไมไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่พึงประสงค 
ประกอบกับสภาพแวดลอมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนนโยบายของเขตสุขภาพที่ 9 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงสาธารณสุข ที่เนนความสําคัญของการเปน National Health Authority: NHA  

ดังนั้นเพื่อเตรียมรับการเติบโตในอนาคต และพัฒนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ของประเทศ โรงพยาบาลจึงมีความจาํเปนที่จะตองมรีะบบการบรหิารจัดการที่ดี มีการบริหารทรพัยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนําศักยภาพโรงพยาบาล และบุคลากรที่มีอยูมาใชประโยชนอยางคุมคาเพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลใหเปนองคกรที่มุงเนนยุทธศาสตรอยางสมบูรณบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจ 
โรงพยาบาลจึงไดจัดใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลใหมในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
ขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อเตรียมพรอมโรงพยาบาลในการพัฒนาสูโรงพยาบาลมาตรฐานสากล รองรับความจําเปนใน
การจัดบริการสุขภาพแกประชาชนในพื้นที่บริการ และการเชื่อมโยงการบริการกับประชาคม
อาเซียน 

2) เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่น และความไววางใจในคุณภาพการบริการทางการแพทยของ
โรงพยาบาลแกประชาชนในพื้นที่ และผูใชบริการ 

3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลใหมีสมรรถนะสูงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และ
ความทาทายในอนาคตไดอยางเปนระบบ และเทาทัน 

 
1.3 ระยะเวลาของแผน 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร  มีกรอบระยะเวลาของแผน ระยะ 5 ป  
ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2565 
 



   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 12 

 

1.4 กรอบแนวทางการดําเนินการ/ปฏิทินการจัดทําแผน 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เปนเครื่องมือในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานในโรงพยาบาลสุรินทร เพื่อนําไปสูเปาหมายที่องคกรกําหนด
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพการณทั้งภายในและภายนอก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
1.5 ภาพรวมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร 
 ภายหลั งจากที่ โรงพยาบาลสุ รินทร ไดมีการดํา เนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
พ.ศ .  2556  –2560 และ ได ตอยอดการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุ ริ นทร 
ปงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2565 โดยการสรางวัฒนธรรมและคานิยมรวมเชิงยุทธศาสตร การเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานยุทธศาสตรกับการมีสวนไดสวนเสีย การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร การ
จัดการความรูเพื่อการขับเคลื่อนยทุธศาสตรการเช่ือมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร ทบทวนภารกิจ
และโครงสรางการบริหารยุทธศาสตรที่เนนยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางยุทธศาสตรจัดทํางบประมาณแบบ
มุงเนนยุทธศาสตรการยกระดับภาวะผูนําแกทีมบริหารซึ่งในภาพรวมของการดําเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอน 1 การศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need Analysis) 
ขั้นตอน 2 การกําหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร (Strategic Positioning) 
ขั้นตอน 3 การประเมินศักยภาพขององคกร (TOW’s Matrix) 
ขั้นตอน 4 การกําหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน  
ขั้นตอน 5 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติกําหนดกลยุทธ  
ขั้นตอน 6 การกําหนดระบบวัดผล – ตัวช้ีวัด 
ขั้นตอน 7 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ขั้นตอน 8 การสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก Balanced Scorecard 
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บทที่ 2 ขอมูลทั่วไป 
 
2.1 ขอมูลทั่วไป 

1) ขอมูลของจังหวัดสุรินทร 
 จังหวัดสุรินทร เปนจังหวัดที่มีสาขาการผลิตที่ทํารายไดใหแกจังหวัดสุรินทร มากที่สุด คือ สาขา
เกษตรกรรม และสาขาการบริการ  แบงการปกครองออกเปน 17 อําเภอ 158 ตําบล 2,011 หมูบาน มีประชากร
ทั้งหมด 1,377,494 คน เพศชาย 685,335 คน เพศหญิง 692,159 คน (ที่มา : ฐานขอมูล DBPop สปสช. ณ 
วันที่ 28 เมษายน 2560 : เอกสารประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่2 ประจําปงบประมาณ2560 ,
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร)   

2) การคมนาคม 
ทางรถยนต  โดยสารรถประจําทาง จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสุรินทรระยะทาง 426 กิโลเมตร  

มีระยะทางหางจาก จ.นครราชสีมา 167 กิโลเมตร และหางจาก จ.อุบลราชธานี 166 กิโลเมตร   
3) เศรษฐกิจสังคม 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ยประมาณ 37,525  บาทตอคนตอป  
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556)  
มีอาชีพเสริมคือการรับจางทั่วไปเพราะอยูในเขตเมือง ดานศาสนาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ภาษาพื้นถิ่น  
มีทั้งภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาสวย (กูย) 

ขอมูลเศรษฐกิจ : โครงสรางเศรษฐกิจหลัก มูลคาผลิตภัณฑหลักของจังหวัด สภาพเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 
2556 จังหวัดสุรินทรมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จํานวน 
72,533 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัว 64,902 บาท/คน/ป เมื่อจัดอันดับ จังหวัดสุรินทรอยูลําดับที่ 12 ของภาค 
และลําดับที่ 65 ของประเทศ โครงสรางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสุรินทรขึ้นอยู กับภาคนอกเกษตร  
ซึ่งมีสัดสวน รอยละ 65.40 มีมูลคาเทากับ 47,433 ลานบาท ประกอบดวยสาขาที่สําคัญ คือ สาขาการศึกษา  
รอยละ 15.19 สาขาการขายสง ขายปลีก รอยละ 10.94 สาขาอุตสาหกรรม รอยละ 9.17 สาขาตัวกลางทาง
การเงิน รอยละ 6.36  สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย รอยละ 5.73 ภาคเกษตรมีสัดสวนรอยละ 34.6  
มีมูลคาเทากับ 25,101 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.86 ชะลอลงจากรอยละ 6.61 ในปกอนหนา   

จังหวัดสุรินทรตั้งอยูทางทิศใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 8,124.06 ตาราง
กิโลเมตร (ประมาณ 5,077,535 ไร) หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 450 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดศรสีะเกษ 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดบุรรีัมย 
ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ 

อําเภอบัวเชด อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง และอําเภอพนมดงรัก ความยาวตลอด
แนวชายแดนประมาณ 90 กิโลเมตร 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงแผนที่ขอบเขตจังหวัดสุรินทร 

 
 

4) รายชื่อขาราชการฝายปกครองจังหวัดสุรินทร 
นายอรรถพร สิงหวิชัย   ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
นายโชคดี อมรวัฒน   รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
นายเลิศบุศย กองทอง   รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
นางสาวดวงพร บญุครบ   รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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5) ขอมูลการปกครอง 

จังหวัดสุรินทรแบงเขตการปกครองออกเปน 17 อําเภอ 158 ตําบล 2,120 หมูบาน 1 เทศบาลเมือง 
24 เทศบาลตําบล 147 องคการบริหารสวนตําบล มีพื้นที่รวมทั้งหมด 8,124.06 ตารางกิโลเมตร จํานวน
ครัวเรือน 349,872 ครัวเรือน 

 

ตารางท่ี  1  ขอมูลการแบงเขตการปกครองจําแนกรายอําเภอ จังหวัดสุรินทร ป 2560 
ลําดับ อําเภอ อบต. 

(แหง) 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
หางจากจังหวัด

(กม.) 
จํานวน 

ตําบล หมูบาน 

1 เมืองสรุินทร 20 903.845 - 20 290 

2 รัตนบุร ี 12 202.83 70 12 162 

3 ชุมพลบรุ ี 6 520.256 91 9 122 

4 ศีขรภูมิ 14 561.613 34 15 228 

5 สังขะ 12 1,009.00 47 12 186 

6 ทาตูม 9 643.256 52 10 165 

7 ปราสาท 17 908.836 28 18 241 

8 สําโรงทาบ 9 375.25 54 10 100 

9 จอมพระ 7 314 26 9 105 

10 สนม 6 203 51 7 78 

11 ลําดวน 5 301 26 5 51 

12 กาบเชิง 5 574 58 6 86 

13 บัวเชด 6 479 70 6 68 

14 พนมดงรกั 4 318 78 4 55 

15 ศรีณรงค 5 410 64 5 62 

16 เขวาสินรินทร 5 201 14 5 55 

17 โนนนารายณ 5 199.17 72 5 68 

รวม 147 8,124.06  158 2,122 

 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมลู ณ เดือนมิถุนายน 2560 (เอกสารประกอบการตรวจ
ราชการ กรณปีกติ รอบที่2 ประจําปงบประมาณ2560 , สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสรุินทร) 
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6) ขอมูลประชากร 

จังหวัดสุรินทรมปีระชากรรวม 1,377,494 คน จําแนกตามรายอําเภอเพศ และกลุมอายุรายละเอียด
ตามตารางทายนี ้
 

ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรจังหวัดสุรินทร จําแนกรายอําเภอป 2560 
ลําดับ อําเภอ ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 อําเภอเมืองสุรินทร 169,281 50.02 169,156 49.98 338,437 

2 อําเภอชุมพลบุร ี 30,386 50.02 30,357 49.98 60,743 

3 อําเภอทาตูม 45,902 49.89 46,100 50.11 92,002 

4 อําเภอจอมพระ 27,546 49.67 27,911 50.33 55,457 

5 อําเภอปราสาท 74,390 49.17 76,900 50.83 151,290 

6 อําเภอกาบเชิง 27,848 50.02 27,831 49.98 55,679 

7 อําเภอรัตนบรุ ี 43,299 49.53 44,127 50.47 87,426 

8 อําเภอสนม 19,800 49.90 19,883 50.10 39,683 

9 อําเภอศีขรภูม ิ 61,527 49.25 63,402 50.75 124,929 

10 อําเภอสังขะ 59,308 49.79 59,810 50.21 119,118 

11 อําเภอลําดวน 14,938 49.52 15,226 50.48 30,164 

12 อําเภอสําโรงทาบ 24,063 49.79 24,265 50.21 48,328 

13 อําเภอบัวเชด 18,777 50.26 18,581 49.74 37,358 

14 อําเภอพนมดงรัก 17,045 50.41 16,771 49.59 33,816 

15 อําเภอศรีณรงค 20,664 50.44 20,306 49.56 40,970 

16 อําเภอเขวาสินรินทร 15,595 49.12 16,152 50.88 31,747 

17 อําเภอโนนนารายณ 14,966 49.32 15,381 50.68 30,347 

รวม 685,335 49.75 692,159 50.25 1,377,494 

 
ที่มา : ฐานขอมูล DBPop สปสช. (ขอมูล ณ 28 เมษายน 2560 เอกสารประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ 
รอบที่2 ประจําปงบประมาณ2560 , สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร) 
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ตารางท่ี 3 จํานวนประชากรจังหวัดสุรินทร จําแนกตามกลุมอายุป 2560 

กลุมอาย ุ ชาย หญิง รวม รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

0 - 4 38,046 2.76 36,099 2.62 74,145 5.38 

5 - 9 42,818 3.11 40,604 2.95 83,422 6.06 

10 - 14 44,919 3.26 42,466 3.08 87,415 6.35 

15 - 19 50,052 3.63 46,650 3.39 96,702 7.02 

20 - 24 51,191 3.72 49,293 3.58 100,484 7.29 

25 - 29 48,961 3.55 48,890 3.55 97,851 7.10 

30 - 34 54,191 3.93 51,736 3.76 105,927 7.69 

35 - 39 58,100 4.22 55,532 4.03 113,632 8.25 

40 - 44 57,951 4.21 56,298 4.09 114,249 8.29 

45 - 49 55,142 4.00 55,280 4.01 110,422 8.02 

50 - 54 47,074 3.42 49,584 3.60 96,658 7.02 

55 - 59 39,819 2.89 43,184 3.13 83,003 6.03 

60 - 64 33,917 2.46 37,662 2.73 71,579 5.20 

65 - 69 22,473 1.63 26,430 1.92 48,903 3.55 

70 - 74 16,175 1.17 20,159 1.46 36,334 2.64 

75 - 79 11,964 0.87 15,197 1.10 27,161 1.97 

80+ 12,512 0.91 17,095 1.24 29,607 2.15 

รวม 685,335 49.75 692,159 50.25 1,377,494 100.00 

 
ที่มา :ฐานขอมูล DBPop สปสช. (ขอมลู ณ 28 เมษายน 2560 เอกสารประกอบการตรวจราชการ กรณปีกติ 
รอบที่2 ประจําปงบประมาณ2560 , สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร) 
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ตารางท่ี 4 จํานวนประชากรจังหวัดสุรินทร 3 ป  ยอนหลัง จําแนกตามกลุมอาย ุ
กลุมอาย ุ ป 2557  ป 2558 ป 2559 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

0-4 71,774 5.05 65,807 4.63 74,620 5.43 

5-9 84,417 5.95 79,920 5.62 83,849 6.11 

10-14 94,693 6.67 92,739 6.52 87,617 6.38 

15-19 112,477 7.92 108,493 7.63 96,525 7.03 

20-24 111,516 7.85 112,667 7.92 100,771 7.34 

25-29 101,740 7.17 100,841 7.09 97,006 7.06 

30-34 118,542 8.35 116,014 8.15 107,930 7.86 

35-39 119,653 8.43 120,411 8.46 113,492 8.26 

40-44 121,365 8.55 121,294 8.53 113,738 8.28 

45-49 109,162 7.69 111,344 7.83 109,227 7.95 

50-54 96,418 6.79 98,824 6.95 95,713 6.97 

55-59 75,497 5.32 80,355 5.65 82,126 5.98 

60-64 61,823 4.35 63,408 4.46 70,481 5.13 

65-69 48,203 3.39 52,080 3.66 48,736 3.55 

70-74 35,383 2.49 36,295 2.55 35,690 2.60 

75-79 26,675 1.88 28,256 1.99 26,850 1.96 

80+ 30,532 2.15 33,864 2.38 28,928 2.11 

รวม 1,419,870 100.00 1,422,612 100.00 1,373,299 100.00 

 
ที่มา :ฐานขอมูล DBPop สปสช. 
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7) โครงสรางประชากรจังหวัดสุรินทร 

 
แผนภูมิท่ี 1 ปรามิดประชากรจังหวัดสุรินทร ป 2558-2560 

      ขอมูลประชากร ป 2558    ขอมูลประชากร ป 2559 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ขอมูลประชากร ป 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :ฐานขอมูล DBPop สปสช. 
 

จากปรามิดประชากรจังหวัดสุรินทร พบวากลุมประชากรอายุ 0 – 14 ปคิดเปนรอยละ 17.82 เมื่อ
เทียบกับประชากรทั้งหมด  กลุมประชากรวัยทํางาน (15 – 59 ป) คิดเปนรอยละ 66.85 และกลุมผูสูงอายุ (60 
ปขึ้นไป) รอยละ 15.54 จากขอมูลประชากรดังกลาวจะพบวาประชากรวัยทํางานมีจํานวนมาก และในวัย
ผูสูงอายุมีแนวโนมเขาสูสงัคมผูสูงอายุเพิม่มากขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการนําขอมูลดังกลาวไปใชในการ
วางแผน  เพื่อการสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุมวัยตางๆ 
 
 
 
 
 
 

0-4,  2.63 

5-9,  2.95 

10-14,  3.09 

15-19,  3.39 

20-24,  3.59 

25-29,  3.56 

30-34,  3.76 

35-39,  4.04 

40-44,  4.10 

45-49,  4.02 

50-54,  3.61 

55-59,  3.14 

60-64,  2.74 

65-69,  1.92 

70-74,  1.47 

75-79,  1.11 

80+,  1.24 

0-4, 2.77 

5-9, 3.11 

10-14, 3.27 

15-19, 3.64 

20-24, 3.72 

25-29, 3.56 

30-34, 3.94 

35-39, 4.23 

40-44, 4.22 

45-49, 4.01 

50-54, 3.42 

55-59, 2.90 

60-64, 2.47 

65-69, 1.63 

70-74, 1.18 

75-79, 0.87 

80+, 0.91 

5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 
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2.2 ขอมูลเฉพาะขององคกร 

1) ประวัติขององคกร  
โรงพยาบาลสุรินทร เปนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กอตั้งบนพื้นที่หลวง 

เดิมเปนพื้นที่ รวมระหวางโรงพยาบาล โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนเมือง และโรงเรียนสุ รวิทยาคาร  
ในป พ.ศ.2504 ไดแยกขอบเขตเฉพาะของโรงพยาบาล มีเนื้อที่ 59 ไร 3 งาน ตารางวา  ไดดําเนินการ

มาจากการจัดทุน “กุศลสาธารณสุข” ซึ่งพระเดชพระคุณ พระคุณรสศีลขันธ อดีตเจาคณะจังหวัดสุรินทร และ
ประชาชนจังหวัดสุรินทรรวมกันบริจาคเพื่อกอตั้งขึ้น และเปดโรงพยาบาลดําเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2494  
โดยมีนายแพทยสราญ นุกูลการ เปนผูอํานวยการคนแรก มีแพทยประจํา 2 คน มีอาคารเรือนไม 2 หลัง
จํานวน 50 เตียง ซึ่งนับไดวาเปนสถานพยาบาลที่ทันสมัยแหงแรกของจังหวัดไดใหบริการดานสุขภาพแก
ประชาชนพรอมกับพัฒนาโรงพยาบาลมาอยางตอเนื่อง พ.ศ. 2541 ไดเริ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ HA อยาง
เปนรูปธรรมผานการรับรอง ISO 9001 :  2000 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2544 และผานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล HA ครั้งแรกในป พ.ศ.2547 ทีมผูบริหารและบุคลากรมีความเข็มแข็งรวมมือรวมใจกันพัฒนา
โรงพยาบาลอยางไมหยุดยั้งนําพาโรงพยาบาลกาวเขาสูการบูรณาการมาตรฐานตางๆ ปรับปรุงระบบการ
บริหารและบริการทําใหการปฏิบัติงานมีความพรอมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลใหชวง  
พ.ศ.2547-2556  โรงพยาบาลไดรับการับรองคุณภาพ HA ครั้ งที่  2 ครั้งที่  3 ไดผานการรับรอง
Reaccreditation ในระบบ HA เมื่อเดือนมีนาคม 2557 และครั้งที่ 4 โรงพยาบาลสุรินทรไดรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ Reaccreditation ในเดือนมกราคม 2560 และไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ต้ังแตวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 
 

2) ขอมูลพื้นฐานขององคกร  
ชื่อองคกร : โรงพยาบาลสุรินทร รหัสหนวยบริการ : 10668     
ประเภท/ระดับ : โรงพยาบาลศูนย/ระดับตติยภูมิ 
โทรศัพท : 0-4451-1757 โทรสาร : 0-4451-3427 
ที่ตั้ง : เลขที่ 68 ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสรุินทร จังหวัดสุรินทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 22 

 

 
 

3) ผังบริหารองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 3 แสดงแผนภูมิโครงสรางการบรหิารงาน โรงพยาบาลสุรินทร จ.สุรินทร 

 
 

4) บริบทของการใหบริการ/พ้ืนที่รับผิดชอบ 
โรงพยาบาลสุรินทรมีบทบาทหนาที่ใหบริการตามภารกิจกระทรวงสาธารณสุข โดยให บริการ

ผสมผสาน (Integrated Service) ในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟู
สภาพและเปนศูนยการรักษาเฉพาะโรคที่ตองใชทรัพยากรระดับสูง (Excellent Center) ใหบริการทาง
การแพทยครบทุกสาขาวิชาเปนสถานบริการที่จะรับการสง-ตอผูปวยเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือรักษาพยาบาล  
เปนศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขา ไดแก สาขาอุบัติเหตุ สาขามะเร็ง สาขาหัวใจ สาขาทารกแรกเกิด 
นอกจากนี้ยังเปนศูนยแพทยศาสตรชั้นคลินิกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โรงพยาบาลสุรินทรรับผิดชอบประชาชนพื้นที่อําเภอเมืองสุรินทรจังหวัดสุรินทร รวมทั้งการให 
บริการแกผูปวยโดยรวมของจังหวัดสุรินทรและจังหวัดใกลเคียง มีขอมูลพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 
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5) หลักประกันสุขภาพ 
ประชากรในจังหวัดสรุินทร มีสิทธิการรกัษาพยาบาลดังนี ้

  
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของสิทธิการรักษาพยาบาลของประชากรจังหวัดสุรินทร 

ประเภทสิทธิการรักษาฯ จํานวน (คน) รอยละ 

สิทธิบัตรทอง 861,041 86.44 

สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 53,827 5.40 

สิทธิประกันสังคม 58,790 5.90 

สิทธิ ตางดาว/ชาํระเงินเอง 6,720 0.67 

สิทธิอื่นๆ 15,746 1.59 

รวม 996,124 100.00 

ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th : ใชแฟมประชากรและแฟมสิทธิจาก 43 แฟม 
วันที่ประมวลผล : 24 เมษายน 2560 

 

  
จากตารางที่ 5 ประชากร จังหวัดสุรินทรสวนใหญมีสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทอง รอยละ 86.44 

รองลงมาคือ สิทธิประกันสังคม และสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.90 และ 5.40 ตามลําดับ 
   

2.3 ขอมูลการใหบริการ 
1) ขอมูลการใหบริการผูปวยนอก/ใน 

จํานวนเตียงผูปวยในตามกรอบ/จํานวนที่ขออนุญาต 914 เตียง (ณ ปงบประมาณ 60) 
ตารางท่ี 6  แสดงขอมูลการใหบริการผูปวยโรงพยาบาลสรุินทร ปงบประมาณ 2554 – 2560 

ขอมูลการใหบริการ  ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
(ต.ค.59-
ส.ค.60) 

1. ผูปวยนอก        

   - ตอป (ราย) 606,614 857,125 846,616 714,629 732,790 759,783 695,277 

   - ตอวัน (ราย) 2,121 2,997 2,960 2,499 2,562 2,657 2,654 

2. ผูปวยใน        

   - ตอป (ราย) 64,788 58,471 63,956 60,758 62,942 65,217 59,351 

   - ตอวัน (ราย) 626 656 732 883 914 968 896 

   - วันนอน 228,834 239,479 267,114 322,147 333,696 354,186 300,231 

   - วันนอนเฉลี่ยตอคน  4.10 4.18 5.29 5.30 5.30 5.02 5.06 
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ขอมูลการใหบริการ  ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
(ต.ค.59-
ส.ค.60) 

(วัน) 

   - อัตราการครองเตียง 98.81 110.21 112.74 111.86 109.88 117.36 107.72 

3. จํานวนเตียงท้ังหมด 664 664 664 789 832 832 914 

4. คา CMI 1.34 1.41 1.33 1.44 1.53 1.59 1.60 

5. รอยละ Adj RW <0.5 36.71 34.27 34.40 31.49 28.87 30.3 29.00 

 
 

2) สภาวะสุขภาพ 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละ10 อันดับผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค ปงบประมาณ 2559 
ลําดับ รหัสโรค ชื่อโรค จํานวน (ราย) รอยละ 

1 I10 Essential (primary) hypertension 30,971 4.08 

2 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 28,009 3.69 

3 J069 Acute upper respiratory infection , unspecified 12,092 1.59 

4 F200 Paranoid schizophrenia 10,177 1.34 

5 N185 Chronic kidney disease, stage 5 8,081 1.06 

6 C509 Breast malignant neoplasm , unspecified 8,022 1.06 

7 K30 Dyspepsia 7,858 1.03 

8 B24 Unspecified human immunodeficie virus (HIV) disease 7,608 1.00 

9 J459 Asthma , unspecified 6,824 0.90 

10 J029 Acute pharyngitis , unspecified 6,419 0.84 

 
ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนและรอยละ 10 อันดับโรค ผูปวยในตาม 75 กลุมโรค ปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ICD 10 กลุมโรค จํานวน(ราย) รอยละ 

1 J189 Pneumonia , unspecified 1,571 2.40 

2 A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified 
origin 

1,325 2.03 

3 I635 Cerebral infarction due to unspecified 
occlusion or stenosis of cerebral arteries 

1,013 1.55 

4 C20 Malignant neoplasm of rectum 751 1.15 
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ลําดับ ICD 10 กลุมโรค จํานวน(ราย) รอยละ 

5 K358 Acute appendicitis, other and unspecified 742 1.14 

6 H251 Senile nuclear cataract 577 0.88 

7 A90 Dengue fever [classical dengue] 562 0.86 

8 O339 Maternal care for disproportion , 
unspecified 

554 0.85 

9 C56 Malignant neoplasm of ovary 530 0.81 

10 J189 Pneumonia , unspecified 1571 2.40 

 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและอัตราตายตอแสนประชากร 10 อันดับโรคการเสียชีวิตของผูปวยใน 

 รพ.สุรินทรปงบประมาณ 2559 
ลําดับ โรค จํานวน(ราย) 

1 Pneumonia , unspecified 104 

2 Bacterial penumonia , unspecified 67 

3 Traumatic subdural haemorrhage without 
open intracranial wound 

59 

4 Diffuse brain injury  without open 
intracranial wound 

50 

5 Alcoholic cirrhosis of liver 45 

6 Pneumonitis due to food and vomit 45 

7 septic shock 44 

8 Cerebral infarction due to unspecified 
occlusion or stenosis of cerebral arteries 

42 

9 Congestive heart failure 41 

10 Acute subendocardial myocardial 
infarction 

40 
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2.4 ขอมูลบุคลากร  
 โรงพยาบาลสุรินทรมีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 2,585 คน วิเคราะหอัตรากําลังที่ควรมีตามกรอบอัตรากําลัง 
FTE ระดับโรงพยาบาลศูนย ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะหอัตรากําลังท่ีควรมีตามกรอบอัตรากําลังระดับโรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ 2560 (ขอมูล ณ 1 สิงหาคม 2560) 

ลําดบั วิชาชีพ 

จํานวนที ่
ควรตาม 
FTE จํานวนอตัรากําลังตําแหนง 

จํานวน
ขาด/เกนิ 

กรอบขัน้
สูง 

กรอบขัน้
ต่ํา 

รวม ขรก. พรก. ลจ.ป
จ. 

พกส. ลจ.
ชค. 

1 นายแพทย 263 211 144 143 0 0 0 1 67 

2 ทันตแพทย 32 26 20 20 0 0 0 0 6 

3 จพ.ทันตสาธารณสุข 9 7 8 8 0 0 0 0 -1 

4 เภสัชกร 78 62 57 51 0 0 0 6 5 

5 จพ.เภสัชกรรม 63 50 21 16 0 0 0 5 29 

6 พยาบาลวิชาชีพ 
1,597 1,277 

839 638 1 0 9 191 
435 

7 พยาบาลเทคนิค 3 3 0 0 0 0 

8 ผูชวยพยาบาล 218 174 16 0 0 0 0 16 158 

9 นักรังสีการแพทย 
23 19 

16 16 0 0 0 0 
-4 

12 จพ.รังสีการแพทย 7 5 2 0 0 0 

10 นักรังสีการแพทย (เวชศาสตร
นิวเคลียร) 

7 7 0 0 0 0 0 0 7 

11 นักรังสีการแพทย (รังสีรักษา) 5 5 0 0 0 0 0 0 5 

13 นักกายภาพบําบัด 17 13 11 7 1 0 1 2 2 

14 นักเทคนิคการแพทย 95 76 30 30 0 0 0 0 30 

15 นักวิทยาศาสตรการแพทย 5 1 0 0 4 0 

16 จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 11 11 0 0 0 0 

17 นักวิทยาศาสตรการแพทย / จพ.
วิทย (พยาธ)ิ 

4 3 1 1 0 0 0 0 2 

18 นักวิทยาศาสตรการแพทย / จพ.
วิทย (เซลวิทยา) 

4 3 2 2 0 0 0 0 1 

19 นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.
สาธารณสุข 

36 30 46 24 2 0 15 5 -16 

20 นักกําหนดอาหาร/นัก
โภชนาการ/โภชนากร 

12 9 9 2 2 0 0 5 0 

21 นักกายอุปกรณ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
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ลําดบั วิชาชีพ 

จํานวนที ่
ควรตาม 
FTE จํานวนอตัรากําลังตําแหนง 

จํานวน
ขาด/เกนิ 

กรอบขัน้
สูง 

กรอบขัน้
ต่ํา 

รวม ขรก. พรก. ลจ.ป
จ. 

พกส. ลจ.
ชค. 

22 ชางกายอุปกรณ 3 2 1 1 0 0 0 0 1 

23 นักกิจกรรมบําบัด 5 4 2 2 0 0 0 0 2 

24 นักจิตวิทยาคลินิก / นักจิตวทิยา 8 6 5 5 0 0 0 0 1 

25 นักสังคมสงเคราะห 7 6 5 2 1 0 0 2 1 

26 แพทยแผนไทย 6 6 3 2 0 0 0 1 3 

27 จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 20 16 0 0 0 0 0 0 16 

28 นักวิชาการโสตฯ / จพ.โสตฯ 7 6 9 3 0 0 1 5 -3 

29 ชางภาพการแพทย 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

30 นักวิชาการเวชสถิติ / จพ.เวช
สถิต ิ

10 8 8 6 0 0 0 2 0 

31 นักเวชศาสตรสื่อความหมาย 7 5 0 0 0 0 0 0 5 

32 นักเทคโนโลยีหัวใจและ 
ทรวงอก 

0  0  3 0 0 0 0 3 -3 

รวม 1,284  

 
 
2.5 ขอมูลเครือขายบริการสขุภาพ จังหวัดสุรินทร ป 2559 
เครือขายบริการสุขภาพที่ 1 

หนวยบริการ ระดับ จํานวน
ประชากร 

จํานวน
เตียง 

อัตราครอง
เตียง 

CMI_ 
2559 

IP_ 
2559 

OP_Visit_ 
2559 

รพ.สุรินทร A 210,066 832 117.36 1.57 65,313 687,617 

รพ.จอมพระ F2 53,188 60 49.79 0.59 3,951 108,968 

รพ.ลําดวน F2 32,900 115 93.12 0.53 13,355 118,631 

รพ.สนม F2 35,731 44 53.64 0.58 3,004 82,033 

รพ.เขวาสินรินทร F3 34,608 11 142.22 0.55 2,189 52,335 

รวม 366,493 1,062 
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เครือขายบริการสุขภาพที่ 2 
หนวยบริการ ระดับ จํานวน

ประชากร 
จํานวน
เตียง 

อัตราครอง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 OP_Visit_ 
2559 

รพ.ปราสาท M1 163,754 183 76.21 0.78 17,859 291,978 

รพ.กาบเชิง F2 61,055 85 69.61 0.57 6,067 112,643 

รพ.พนมดงรักเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

F2 37,675 38 78.66 0.61 2,864 78,481 

รวม 262,484 306 
 
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 

 
 

ระดับ จํานวน
ประชากร 

จํานวน
เตียง 

อัตรา
ครอง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 
OP_Visit_ 

2559 

รพ.สังขะ M2 131,103 153 68.87 0.60 13,178 225,202 

รพ.ศรีณรงค F3 45,895 30 47.22 0.49 1,826 55,082 

รพ.บัวเชด F2 41,303 43 77.89 0.54 3,713 90,579 

รวม 218,301 226 
 
เครือขายบริการสุขภาพที่ 4 

หนวยบริการ ระดับ 
จํานวน

ประชากร 
จํานวน
เตียง 

อัตรา
ครอง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 
OP_Visit_ 

2559 

รพ.ศีขรภูม ิ M2 137,196 150 61.45 0.60 10,418 251,466 

รพ.สําโรงทาบ F2 53,400 48 92.55 0.58 5,150 107,937 

รวม  190,596 198     
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เครือขายบริการสุขภาพที่ 5 

หนวยบริการ ระดับ จํานวน
ประชากร 

จํานวน
เตียง 

อัตรา
ครอง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 
OP_Visit_ 

2559 

รพ.รัตนบุร ี M2 97,837 120 79.29 0.65 11,327 219,603 

รพ.โนนนารายณ F3 34,352 10 135.10 0.48 2,244 54,635 

รวม  132,189 130     
 
เครือขายบริการสุขภาพที่ 6 

หนวยบริการ ระดับ จํานวน
ประชากร 

จํานวน
เตียง 

อัตรา
ครอง
เตียง 

CMI_2559 IP_2559 
OP_Visit_ 

2559 

รพ.ทาตูม F1 100,328 120 80.03 0.60 8,426 199,371 

รพ.ชุมพลบรุ ี F2 70,085 66 48.66 0.58 4,935 126,524 

รวม 170,413 186 
 
จํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาหลักในโรงพยาบาลแมขาย ปงบประมาณ 2560 

หนวยบริการ ระดับ 
สูตินรี 
แพทย 

ศัลย 
แพทย 

อายุร
แพทย 

กุมาร
แพทย 

ศัลยกรรม
กระดูก 

วีสัญญี
แพทย 

รพ.ปราสาท M1 2 1 1 3 1 2 

รพ.สังขะ M2 - - 1 2 1 1 

รพ.ศีขรภูม ิ M2 1 1 2 2 1 1* 

รพ.รัตนบุร ี M2 1 1 - 1 - - 

รพ.ทาตูม F1 2 - 1 2 - 1* 
*กําลังศึกษา 
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2.6 สถานะทางการเงิน  
1) ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 

โรงพยาบาลสุรินทรมีประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามดัชนีความเสี่ยงทางการเงิน
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 11  แสดงการวิเคราะหสถานการณและความเสีย่งทางการเงิน รายไตรมาส ปงบประมาณ 2560 

ไตรมาส/
ปงบประมาณ 

CR  QR  Cash  NWC  NI+Depleciation Risk Scoring 

4/59 2.75 2.38 1.66 550,242,916.43 152,358,341.57 0 

1/60 2.92 2.50 1.78 582,524,417.80 115,548,009.65 0 

2/60 3.04 2.59 1.84 599,360,761.27 182,149,139.94 0 

3/60 3.18 2.76 1.97 632,863,098.93 237,686,957.11 0 

จากขอมูลตัวชี้วัดสถานการณดานการเงิน แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนดวย
สินทรัพยหมุนเวียน รวมถึงความสามารถในการชําระหนี้สินที่ตองชําระดวยเงินสดอยูในเกณฑที่ดี  
 
2.7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสุรินทร 

สถานการณ 
 จังหวัดสุรินทรมีประชากร 1,377,494 คน ประกอบดวย 17 อําเภอ 158 ตําบล 2,120 หมูบาน 
349,872 ครัวเรือน มีพื้นที่ติดตอกับ จ.มหาสารคาม จ.รอยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย และประเทศกัมพูชา 

 
แผนภาพท่ี 4 แสดงขอมูลพื้นฐานและอาณาเขตการติดตอของจังหวัดสุรินทร 

 
                  ที่มา : จํานวนประชากรมาจาก ฐานขอมูล DBPop สปสช. (ณ 28 เมษายน 2560) 
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มีสถานบริการดานสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จํานวน 230 แหง 
กระทรวงมหาดไทย 1 แหง กระทรวงกลาโหม 1 แหง โรงพยาบาลเอกชน 2 แหง มีระดับของสถานบริการ
ตางๆ ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 

 

 
แผนภาพท่ี 5 แสดงระดับของสถานบริการสาธารณสขุ จงัหวัดสุรินทร 

 
การจัดระบบบริการดานสุขภาพถือเปนภารกิจสําคัญที่กระทรวงสาธารณสุข ที่จะตองดําเนินการให 

ครอบคลุมทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ และรวมถึง
การคุมครองผูบริโภค เพื่อใหประชาชนทั้งประเทศสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดอยางทั่วถึง เทาเทียม
และมีคุณภาพ โดยดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ที่เชื่อมโยงกันเปน
เครือขายอยางบูรณาการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง โดยจัดใหมีการ
ดําเนินงานในรูปแบบของเขตสุขภาพและใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

  
จังหวัดสุรินทรแบงเครือขายบริการดานสุขภาพเปน 6 เครือขายบริการ (Node) และแตละเครือขาย

บริการประกอบดวยโรงพยาบาลตางๆ ดังแผนภาพที่ 6  
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แผนภาพท่ี 6 แสดงเครือขายบริการสขุภาพ จังหวัดสุรินทร 
 
ประเด็นสําคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

1. จังหวัดสุรินทรกําหนดความตองการดานสุขภาพ (Health Needs) โดยพิจารณาขอมูล 
1) การลด Morbidity, Mortality  
2) Access to Care  
3) Equity Quality Efficiency (EQE)  

2. การจัดบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) โดย Designed Services จากการ Analyze 
GAP ของ Health Needs เพื่อหาสวนขาดและจัดทําแผนรองรับ Service Plan ของจังหวัดในรูปแบบ  
One Hospital, One Province 
 
 

3. มีระบบสนับสนุน (Supportive System) การพัฒนาระบบบริการในดานตางๆ ดังนี้ 
1) กําลังคนดานสุขภาพ (Health workforce)  
2) ระบบขอมลูสารสนเทศ (Information system and sharing)  
3) ผลิตภัณฑทางการแพทยวัคซีนและเทคโนโลย ี
4) ระบบการเงินการคลงัสาธารณสุข (Financing)  
5) การอภิบาลระบบสุขภาพ (Leadership and Governance) 
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ทิศทางแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัดสุรนิทรเพ่ือการขับเคลื่อนไดกําหนดไวอยางชัดเจน 
ดังน้ี 

1. วิเคราะห Health needs ตามการกําหนดบริการที่สําคัญเพื่อสงมอบใหกับประชาชน (Service 
delivery) ของ Service plan ทุกสาขาอยางครอบคลุมตรงประเด็นและจัดใหมีระบบบริการสุขภาพ เพื่อ
แกปญหาตามการวิเคราะหนั้นๆโดยเนนการเชื่อมโยงไรรอยตอ (Seamless Health Service Network) 

2. จัดระบบสุขภาพใหมีการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จภายในเขต (Self - Contained) เพื่อลดการ
สงตอผูปวยรักษานอกเขตสุขภาพมีกลยุทธดังนี้ 

2.1 เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลสุรินทรใหเปนศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง (Excellence 
center) 5 สาขาคือ สาขาโรคมะเร็งระดับ 1, สาขาโรคหัวใจ ระดับ 2, สาขาอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินระดับ 2, สาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2 และสาขาปลูกถายอวัยวะระดับ 3  

2.2 ลดความแออัดของผูปวยในโรงพยาบาลสุรินทรโดยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลแมขาย 
(Node) ในการดูแลผูปวย 5 สาขาหลัก (สูติกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม,
ศัลยกรรมกระดูก) 

3. พัฒนาระบบบริการใหเชื่อมโยงกันในทุกระดับบริการ โดยใชกลยุทธการสงตอผูปวยอยางเปน
ระบบมี โปรแกรม Thai refer และ Thai COC ในการรายงานขอมูลการสงตอและการติดตามเยี่ยมผูปวย
เพื่อใหการดูแลผูปวยเปนไปอยางตอเนื่องเชื่อมโยงกัน มีระบบ Fast Track ในกลุมโรคหัวใจ (STEMI),  
Stroke, อุบัติเหตุฉุกเฉิน มีการดูแลผูปวยระยะฟนฟู (Intermediate Care) การดูแลผูปวยปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 7 แสดงการพัฒนา Service Plan จ.สุรินทร 
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บทที่ 3  
ความจําเปนในการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2561 – 2565 

 
ความเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอความจําเปนของแผนยุทธศาสตรทั้งจากนโยบาย ความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก สามารถสรุป ไดดังนี้ 
 
3.1 ความจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงพยาบาลสุรินทรตามนโยบาย 

3.1.1 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 การนํายุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพในชวงแผนพัฒนาสุขภาพแห งชาติ  ฉบับที่  12  
พ.ศ. 2560 – 2564 ดานการแพทยและสาธารณสุข มีแนวทางการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 

1) ดําเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจ ใหประชาคมสาธารณสุข องคกร
ภาคีสุขภาพ ตระหนักและเขาใจในสาระสําคัญของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 

2) สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนฯ และนโยบายรัฐบาล เขาสูแผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนคําของบประมาณ และแผนระดับอื่นๆ เชน แผนการลงทุน แผนพัฒนา
ระบบขอมูล แผนการผลิตบุคลากร เปนตน  

3) ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชยุทธศาสตรการพัฒนา เปนกรอบแนวทาง
ดําเนินงานพัฒนาดานสุขภาพของหนวยงาน โดยการใชเวทีตางๆ ที่มีผูบริหารองคกรเขารวม 

4) จัดตั้งคณะกรรมการกํากับทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯเพื่อกํากับการดําเนินงาน จัดทํา
ระบบการรายงานการประเมินผลรอบระยะเวลาครึ่งเทอมและนําเสนอในเวทีที่เหมาะสม 

5) จัดใหมีกลไกในการพัฒนายกรางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 
 

3.1.2 แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563  
จากกรอบยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จําเปนตองมีการผลักดันขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ  

ผานกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดวยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพ 
1) สรางเจตจํานงทางการเมือง ใหกลไกทุกระดับตองกําหนดนโยบายการดําเนินงาน 
2) สรางจิตสํานึก คานิยม อุดมการณ ความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย  
3) สรางศักยภาพของประชาชนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) แสวงหาความรวมมือและเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
5) จัดโครงสรางองคกร/กลไกการขับเคลื่อนในทุกระดับแบบบูรณาการ 
6) สรางการมีสวนรวมรับผิดชอบจัดใหมีระบบบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจัง 
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3.1.3 นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงโดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสําคัญที่

เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
ขอ 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

1) เตรียมความพรอมเขาสูสังคม ผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคม ในอนาคต โดยจัดเตรียม
ระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาล ความรวมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 

2) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคม
อาเซียน สรางความพรอมแกแรงงานไทย รวมพัฒนาระบบ 

3) จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชน โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ 

ขอ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
1) วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคสวน  

ทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 
2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรค ปรับระบบการจางงาน  

การกระจายบุคลากร 
3) เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม และ 

โรคอุบัติซ้ํา โดยมีเครือขาย 
4) ปองกันและแกไขปญหาการเกดิอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู การบาดเจ็บและเสยีชีวิต 
5) ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม โดยมีกฎหมายที่รัดกุม  
6) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย และสาธารณสุข  

3.1.4 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ศาสตราจารยนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ดังนี้ 

1) ทุกภาคสวนมีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชน 
2) บรหิารแบบมืออาชีพมีธรรมาภิบาล 
3) เนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา 
4) สรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดชวงชีวิตตั้งแตอยูในครรภ

จนถึงวันสุดทายแหงชีวิต 
5) ปองกันควบคุมการบาดเจ็บโดยเฉพาะ Road Traffic Injury 
6) โภชนาการปลอดภัย 
7) มุงเนนการใชภูมิปญญาไทยการแพทยแผนไทยในการพฒันาสุขภาพ 
8) มีบทบาทดานสาธารณสุขที่เขมแข็งในภูมิภาคและในประชาคมโลก 
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3.1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ประกอบดวย 4 Excellence Strategies ดังนี้ 

1) P&P Excellence โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย มีการปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ มีความปลอดภัยดานอาหารและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง และมีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

2) Service Excellence โดยการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ มีการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ เปนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย และเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ หรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) People Excellence โดยการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ มีการผลิตและพัฒนากําลังคน 
มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ และมีการพัฒนา
เครือขายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมดานสุขภาพ 

4) Governance Excellence โดยสรางระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ สรางระบบ
ประกันสุขภาพ สรางความมั่นคงดานยาและเวชภัณฑและการคุมครองผูบริโภค และระบบ
ธรรมาภิบาล 

 
3.2 ความจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงพยาบาลสุรินทรตามความตองการของผูใชบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 
1) ความตองการจากการมีสวนรวมของบุคลากรในการวางทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาล พบวา 

บุคลากรมีขอเสนอในการพัฒนาที่สามารถสรุปได 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะการปรับปรุงและพัฒนา 

ในประเด็นเรงดวน 
(DO NOW พ.ศ.2561-2562) 

ระยะการพัฒนาอยางตอเน่ือง  
และตอยอดความสาํเร็จ 

(DO NEXT พ.ศ.2563-2564) 

ระยะการพัฒนา 
ใหเปลี่ยนแปลง เติบโต 
(DO LONG พ.ศ.2565) 

- การเสรมิสรางขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการ
เตรียมพรอมสูมาตรฐานสากล 
พรอมเสริมสรางทักษะเฉพาะ
ดานในทุกหนวยงานเพื่อการ
บรหิารจัดการตามเกณฑ
คุณภาพ AHA, JCI ในอนาคต 

- การตอยอดมาตรฐานในระดบัสากล 
เพื่อยกระดับคุณภาพการบรกิารทาง
การแพทยที่เชื่อถือ  
และวางใจไดดวยมาตรฐาน HA 
Advanced 

 
 
 

- การยกระดับโรงพยาบาลสู
มาตรฐานสากลดวยมาตรฐาน 
Joint Commission 
International : JCI 

- การสรางนวัตกรรมในระบบ
คุณภาพดวยโมเดลการบรกิาร 
ของโรพยาบาล (Surin 
Hospital Medical and 
service Model) 

- ปรับปรงุพื้นที่ จัดระเบียบ 
กระบวนการภายใน แกปญหา 
คอขวดการบริการสงตอผูปวย
ภายในโรงพยาบาล 

- การพัฒนาระบบการโลจสิติกสผูปวย
ในโรงพยาบาลทั้งระบบ 
เนนการบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  ไรรอยตอ และลดตนทุน
ดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเติม
ความสมบรูณของการเปน
โรงพยาบาลปลอดภัย ไร
รอยตอ 
ที่ยั่งยืนในระดบัแนวปฏิบัติที่ด ี
ของประเทศที่มีความเปน
สากล   (Safety and 
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ระยะการปรับปรุงและพัฒนา 
ในประเด็นเรงดวน 

(DO NOW พ.ศ.2561-2562) 

ระยะการพัฒนาอยางตอเน่ือง  
และตอยอดความสาํเร็จ 

(DO NEXT พ.ศ.2563-2564) 

ระยะการพัฒนา 
ใหเปลี่ยนแปลง เติบโต 
(DO LONG พ.ศ.2565) 

seamless one) 
- ใหความสําคัญกบัการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การสรางมาตรฐานการสงตอ
ผูปวยในโรงพยาบาล และ
เครือขายระหวางประเทศ  
เพื่อรองรับการจัดบรกิารแก
ประชาชนจากประเทศกมัพูชา 

- สรางอัตลกัษณชัดเจนของการ
จัดบรกิารโดยการมสีวนรวม 
เชิงบรูณาการอยางเขมแข็ง
ดวย 
สหวิชาชีพในการดูแลผูปวย 
(Identity) ในทุกหนวยบริการ 

- เติมความสมบูรณในการดูแลดวยหัว
ใจความเปนมนุษย (Integrity with 
Humanize care) ที่ใหการดูแล
ผูใชบริการอยางเสมอภาค  
เทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม  
ในผูปวยในทุกคน 

- เสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ระดับสากลโดยใหความสําคัญ
กับการเปนโรงพยาบาลที่
สะอาดและ 
ใสใจสิง่แวดลอม (Image)   
 

- การใหความสําคัญกับการ
บรหิารจัดการระบบการรบั
ผูปวย โดยการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การอํานวยความสะดวกในการ
จัดบรกิารแกผูใชบริการ 

- การสรางระบบบริการรองรบั
การดูแลผูปวยกลุมโรคเรื้อรงั  
สรางระบบการดูแลผูปวยที่ตอง
ดูแลตอเนื่อง ในครอบครัว 
ชุมชน และระดับปฐมภูมิ เพือ่
ลดการสงตอผูปวยมาใน
โรงพยาบาล หรือการมาใช
บริการในโรงพยาบาล 

- การพัฒนาระบบการบริการใหเอื้อ
ตอการจัดบรกิารแกผูปวยเฉพาะ
กลุมที่แตกตางกันโดยเฉพาะการ
รองรับผูสงูอายุ (Ageing friendly 
hospital) 

- การเสรมิสรางความเปนเลิศในการ
จัดบรกิารแบบตอเนื่องในระยะยาว
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การบรูณาการความรวมมือกบัชุมชน 
และ 
จิตอาสา (Long term care: LTC) 

 

- มุงพัฒนาระบบการบริการใหมี
ความสมบรูณในความเปนเลิศ
ในกลุมโรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ทารกแรกเกิด และการรับ
บรจิาคและปลูกถายอวัยวะ   

     

- การสรางสรรคองคความรูและ
นวัตกรรมทางการแพทย  
การพัฒนาระบบการบริการทาง
การแพทยที่มีมาตรฐาน  
การมีพรอมและเขมแข็ง  
ของระบบการบริหารจัดการ  

- การปรับปรงุ พัฒนาโครงสราง

- ความสมบรูณในความเปนเลิศ
ในกลุมโรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ทารกแรกเกิด และการรับ
บรจิาคและปลูกถายอวัยวะ   
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พื้นฐาน การบริหารจัดการอปุกรณ 
เครื่องมือและเทคโนโลยทีางการ
แพทยที่มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาระบบบรกิารทีม่ีคุณภาพและ
เปนเลิศ 

 - การเสรมิสรางความพรอมของระบบ
การบริการทางการแพทย 
เพื่อรองรับกลุมผูมีกําลังซื้อ 
นักทองเที่ยว ผูใชบรกิารจาก
ประเทศกัมพูชา 

- โรงพยาบาลมุงเนนการ
เชื่อมโยงบรกิารของ
โรงพยาบาลรองรับ 
การพัฒนาจังหวัด โดยการนํา
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของ
จังหวัดสุรินทรมาใชในการ
รักษา เชน การใชอาหาร
สุขภาพ บําบัดรักษาคนไข   

 - ยกระดับขีดความสามารถของหนวย
บริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลใหมี
ศักยภาพในการเปนหนวยบริการดาน
หนาของโรงพยาบาลทีม่ีศักยภาพทาง
การแพทย ที่มีคุณภาพมาตรฐานปฐม
ภูมิของประเทศ 

- การพัฒนาสถานบริการ
สุขภาพ 
ใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ  
ใหความสําคัญกบัการพัฒนา
ใหประชาชนมีจิตสํานกึทาง
สุขภาพ เห็นความสําคัญของ
การมสีุขภาพดี และสามารถ
พึ่งตนเองในการสงเสริม การ
ปองกันโรคไดอยางเหมาะสม
ตามบรบิทพื้นที่และกลุมวัย 

- มุงสรางระบบปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลที่โดดเดนในการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ผูปวยที่มี
ภาวะพึ่งพิง และกลุมปวย
เรื้อรงัผานเครือขายรวมบริการ
จากประชาชนในพื้นที่ การ
บริการที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและโซเซียลมีเดียที่
มีประสิทธิภาพสูง และมีความ
โดดเดนในการบริการที่สามารถ
ดูแลประชาชนในรายกลุมวัย
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(DO LONG พ.ศ.2565) 

อยางทั่วถึงรวมถึงการสราง
สภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการมี
สุขภาพดี 

 - การปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานและ
สภาพแวดลอมการบริการภายใน
โรงพยาบาลใหมีมาตรฐานของการ 
จัดบรกิารแกผูสูงอายุ เด็ก 
ผูดอยโอกาส คนพิการ ตามหลกั
อารยะสถาปตยกรรมคํานึงถงึความ 
เปนมนุษย (Healing 
Environment) 

 

- โรงพยาบาลมุงเนนการ
เชื่อมโยงการบริการกบั
อาเซียน และนานาชาต ิ

- การสรางระบบการจัดชองทาง
บริการเฉพาะชาวตางชาติและผูมี
กําลังทรัพยในการรกัษา โดยการ
บริการแบบ premium service  
การจัดระบบบริการเชิงรุก (คลินกิ
เฉพาะAEC/เพิ่มผูใหบริการ/พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร) 

- พัฒนาบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลใหเกิดคุณคาและ
มูลคาเพิม่ดวยบรกิาร
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ให
โรงพยาบาลเปนแหลงตรวจ
สุขภาพ เพิ่มทางเลือกของ
ผูรบับริการอาเซียนและ
ตางชาติ และการจัดบรกิารให
ครอบคลมุตามความตองการ
ของผูมกีําลงัซื้อและ
ชาวตางชาติ   

- การพัฒนาเพื่อยกระดบัสู
โรงพยาบาลดิจทิัล ที่มรีะบบ
โครงสรางพื้นฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาระบบเว็บไซตของ
โรงพยาบาลใหเปนบรกิารดาน
หนาบนระบบอินเตอรเน็ต ที่
ผูใชบริการสามารถเขาถึงได
ตลอดเวลา และทั่วถึง 

- เสริมสรางศกัยภาพของผูปวย 
ญาติของผูปวยในพื้นที่บริการ  
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริการ 

- การบริการ และการบริหารใน 
ทุกขั้นตอนใหมีความรวดเร็ว ลดความ
ซ้ําซอน เพิ่มความสะดวก และบริการ
ที่ทันสมัย โรงพยาบาลมุงนํา
เทคโนโลยีล้ําสมัยมาใชเพื่อยกระดับ
การดูแลสุขภาพใหมีความสมบูรณ
เปนไปในเชิงรุก มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับผูปวยแตละคนมากขึ้น 

- มุงพัฒนาใหมีความพรอมในการ
พัฒนาระบบการรักษา และการฟนฟู
สุขภาพแกผูปวยโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(e- Medical)  

- มุงพฒันาองคกรดวยมาตรฐาน 
EMRAM ระดับ 7 ซึ่งเปน
มาตรฐานสูงสุดเพื่อการ
ดําเนินงานในโรงพยาบาลที่
สมบรูณดวย 
ระบบดิจิตอลเตม็รปูแบบ 
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- มุงเสริมสรางกระบวนการผลิต
และพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทยใหไดมาตรฐาน
การศึกษาและวิชาชีพที่มี
มาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทางการแพทย
ชั้นคลินิกของประเทศ 

- เนนการพัฒนาใหโดดเดนดานการ
เรียนการสอน การสอนงานและระบบ
พี่เลี้ยงเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
(Coaching Mentoring and 
teaching to learning self) ดวย
ความทันสมัยของกระบวนการการ
เรียนการสอน ความสมบูรณของ
แพทยผูสอนที่เปนผูเชี่ยวชาญ  และ
เปนนักถายทอดที่ดีเพื่อการรวมผลิต
บุคลากรทางการแพทยทีม่ีคุณภาพ
และมีการดู แลดวยหัวใจความเปน
มนุษย 

 

- การวางระบบการบริหารอัตรา
กําลังคน และการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรใหมี
สมรรถนะทีส่อดคลองกบัการ
เปน Excellence service 
center ทั้ง 5 สาขา ไดแก 
มะเร็ง หัวใจ อุบติเหตุ ทารก
แรกเกิด และ บริจาคและปลูก
ถายอวัยวะ การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรเพือ่การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในอนาคต
ของโรงพยาบาล และการ
บริการสุขภาพแกประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- การจัดการบุคลากรใหเกิดการ 
บูรณาการความรูของสหวิชาชีพ
เพื่อนําสูการสรางสรรค และ
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทาง
การแพทย ( Best Practice )
ทางดานการดูแลผูปวยเฉพาะ
โรคที่ตอบสนองความเชี่ยวชาญ   

- มุงพัฒนาระบบการสรางบรรยากาศ
ในโรงพยาบาลใหเปนองคกรที่มี
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูและสราง
นวัตกรรมที่เขมแข็ง 

- โรงพยาบาลใหความสําคัญกับ
การเสริมสรางความสุขในการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร และ
การเสริมสรางความรัก ความ
ศรัทธาตอองคกร และความ
ภาคภูมิในวิชาชีพ และการอยู
รวมกันภายใตคานิยมรวม 
MOPH 
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2) ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 การไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว 
 การบริการที่ดี มีความเขาใจในความตองการของผูปวย และผูใชบริการ 
 ความรวดเร็วในการบริการ 
 การดูแลสุขภาพอยางมีมาตรฐาน เปนธรรม  
 คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย 
 เครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย 

3) ความตองการของประชาชนในพื้นที่บริการ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 การเขาถึงบริการดวยความสะดวก ทั่วถึง 
 การดูแลรักษาที่ตอเนื่อง 
 การดูแลประชาชนในทุกกลุมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 ความรู ขอมูลทางสุขภาพที่สื่อสารใหรับรูอยางตอเนื่อง 
 การเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาโรงพยาบาล 

4) ความตองการของเครือขายสุขภาพของโรงพยาบาล สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ความลื่นไหลของระบบการรับ และสงตอผูปวยที่มีมาตรฐาน 
 คุณภาพของระบบขอมูลสารสนเทศทางการแพทยที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 การใชทรัพยากรทางการแพทย บุคลากรทางการแพทย รวมกันอยางมีธรรมาภิบาล 
 การใหความชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการทางการแพทยอยางตอเนื่อง 

3.3 ความจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงพยาบาลสุรินทรจากความเปลี่ยนแปลงของปจจัย
ภายนอก 
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของจังหวัด 
 ประชาชนยังคงมีความเชื่อและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคดวยตนเองต่ํา 
 มีประชากรวัยผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 
 การเพิ่มขึ้นของชนช้ันกลางในสังคม 
 แรงงานตางดาวเพิ่มมากขึ้น 
 ความเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญทางการแพทย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยไดตลอดเวลา 
 ประชาชนมีการใชและเขาถึง Social media อยางแพรหลาย 

 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 มีหางสรรพสินคามาเปดธุรกิจ ขยายธุรกิจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
 การขยายตัวดานการคาชายแดนกับประเทศกัมพูชา 
 การเปด AEC/การเขามาใชบริการดานสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบานมากขึ้น 
 ความเปลี่ยนแปลงนโยบายยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 
 นโยบาย 4 Excellence  
 นโยบาย Thailand 4.0 
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3.4 จุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสุรินทร (Strategic positioning) 
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตรโรงพยาบาลสุรินทร ไดกําหนดขึ้นมาจากการวิเคราะหสภาพการณที่เปน

ปจจัยนําเขาเชิงนโยบายความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสีย และสถานการณของภารกิจที่เปนอยู 
ในปจจุบันและควรจะเปนในอนาคต จนไดความตองการทางยุทธศาสตรจากนั้นจึงนํามาวิเคราะหความสําคัญ 
ตอภารกิจ ความเรงดวนตอปญหา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ความเปนประโยชนตอลูกคา และความ
เชื่อมโยงกับนโยบายจนทําใหไดความตองการทางยุทธศาสตรที่เปนหัวใจหลักสําคัญของโรงพยาบาล  
ในการพัฒนาสูโรงพยาบาลมาตรฐานระดับชาติ ทันสมัย ดวยคุณภาพการบริการทางการแพทย ที่นาเชื่อถือ
และวางใจไดในระดับสากล (International Standard Medical Quality : Believe and Trust) 
 
ดังรายละเอียดของ จุดยืนทางยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 
SP1 โรงพยาบาลมุงเสริมสรางความเปนเลิศในระบบบริการดวยมาตรฐานในระดับสากล เพื่อยกระดับ

คุณภาพการบริการทางการแพทยที่เชื่อถือ และวางใจไดดวยมาตรฐาน HA Advanced, Joint 
Commission International : JCI  ที่มีนวัตกรรมการบริการทางการแพทยระดับสากลเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการในจังหวัดสุรินทร และการเชื่อมโยงการบริการกับประชาคมอาเซียน  
พรอมปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในใหมีความเปนเลิศ สูองคกรสมรรถนะสูงที่มีความเขมแข็ง
ดวยเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ที่โดดเดนดานการนําองคกร
อยางมีธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

SP2 โรงพยาบาลมุงเนนความสมบูรณของการเปนโรงพยาบาลปลอดภัย ไรรอยตอที่ยั่งยืน (Safety and 
seamless one) โดยการพัฒนาคุณภาพในการบริการและบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพทั่วทั้งโรงพยาบาลเนนความสําเร็จในการจัดการ
ความปลอดภัยของผูปวย การปองกัน และควบคุมการติดเชื้อ พรอมปรับปรุงระบบการควบคุมกํากับ
การปฏิบัติตามกระบวนการ การดูแลผูปวย (Care  Process) ใหเปนไปตามมาตรฐานของการมุงเนน
ผูปวยเปนศูนยกลาง สูเปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล การเขาถึงบริการและการดูแลตอเนื่อง การ
เนนสิทธิผูปวยและครอบครัว การประเมินผูปวย การดูแลดานวิสัญญีและศัลยกรรม การจัดการดานยา
และการใชยา รวมถึงการใหความรูแกผูปวยและครอบครัวเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการบริการ
อยางตอเนื่อง  

SP3 โรงพยาบาลมุงเสริมสรางการบริการที่มีความยอดเยี่ยม มีอัตลักษณชัดเจนของการจัดบริการโดยการ 
มีสวนรวมเชิงบูรณาการอยางเขมแข็ง ดวยทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูปวย (Identity) มีภาพลักษณที่ดี
ระดับสากล โดยใหความสําคัญกับการเปนโรงพยาบาลที่สะอาดและใสใจสิ่งแวดลอม (Image) และ
ความสมบูรณในการดูแลดวยหัวใจของความเปนมนุษย (Integrity with Humanize care) ที่ใหการ
ดูแลผูรับบริการอยางเสมอภาค เทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม พรอมกันนั้นโรงพยาบาลยังให
ความสําคัญกับการลดระยะเวลาการรอคอย และใหบริการแบบไรรอยตอ การลดขั้นตอนที่มีความ
ซ้ําซอน โดยการจัดกลุมผูรับบริการ พรอมวางแผนพัฒนาระบบบริการใหสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมผูรับบริการ และปรับปรุงอาคารสถานที่ในแตละหนวยบริการใหเอื้อตอการจัดบริการแกผูปวย
เฉพาะกลุมที่แตกตางกันโดยเฉพาะการรองรับผูสูงอายุ (Ageing friendly hospital) ใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการระบบการรับผูปวยเพื่อลดความแออัดของผูปวยนอก และผูปวยใน การนําเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใชในการจัดการการนัดหมายและการพัฒนาระบบการบริหารผูปวยในที่มีความ
ทันสมัย พรอมสรางการมีสวนรวมของทีมสหสาขาวิชาชีพ และการรวมพัฒนาศักยภาพเครือขายโดย
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การแบงปนขีดความสามารถทางการแพทยของโรงพยาบาลกับหนวยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาล
ชุมชน เพื่อใหประชาชนผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพในพื้นที่อยางทั่วถึง 

SP4 โรงพยาบาลมุงพัฒนาใหมีความสมบูรณในความเปนเลิศในกลุมโรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด และการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ  ดวยการสรางทีมบุคลากรทางการแพทย
ที่มีความเชี่ยวชาญ และความชํานาญที่มีทักษะขั้นสูง การสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมทาง
การแพทย การพัฒนาระบบการบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน มีความพรอมและสรางความ
เขมแข็งของระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการ
อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบบริการที่มี
คุณภาพ และเปนเลิศ 

SP5 การเสริมสรางความพรอมของระบบการบริการทางการแพทยเพื่อรองรับกลุมผูมีกําลังซื้อ นักทองเที่ยว 
ผูใชบริการจากประเทศกัมพูชา โดยเนนการออกแบบและการพัฒนาบริการที่ไมสงผลตอการบริการ
ปกติของโรงพยาบาลภายใตรูปแบบการบริหารจัดการและการบริการของทีมบริการที่เปนมืออาชีพ  
และการบริการที่มีความทันสมัย ในรูปแบบบริการเชิงรุกที่ดูแลครอบคลุมทั้งผูปวยและครอบครัวที่มา
ดูแล โดยจําลองและออกแบบบริการเสมือนหนึ่งอยูที่บานตามเงื่อนไขบริการและระบบบริการดวยทีม
บุคลากรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญและครอบคลุมทุกสาขา พรอมทั้งมีบริการโปรแกรมออนไลนสําหรับ
ผูปวยตางชาติไดเขาลงทะเบียนทําบัตรและนัดติดตาม งายแกการเขาถึงบริการโรงพยาบาล และมี 
ระบบติดตาม/สอบถาม ผูปวยหลังจากผูปวยออกจากโรงพยาบาลเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่นาเชื่อถือ  
และวางใจได (Believe & Trust) 

SP6 โรงพยาบาลมุงยกระดับขีดความสามารถของหนวยบริการปฐมภูมิใหมีศักยภาพในการเปนหนวยบริการ
ดานหนาที่มีศักยภาพทางการแพทยมีคุณภาพมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศ มุงสรางระบบปฐมภูมิที่โดด
เดนในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง และกลุมปวยเรื้อรัง ผานเครือขายรวมบริการจาก
ประชาชนในพื้นที่ การบริการประชาชนที่ทันสมัย โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และโซเซียลมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพสูง การพัฒนาสถานบริการสุขภาพใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพให
ความสําคัญกับการพัฒนาใหประชาชนมีจิตสํานึกทางสุขภาพ เห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี และ
สามารถพึ่งตนเองในการสงเสริมการปองกันโรคไดอยางเหมาะสมตามบริบทพื้นที่และกลุมวัย และให
โรงพยาบาลมีความโดดเดน ในการใหบริการที่สามารถดูแลประชาชนในทุกกลุมวัยอยางทั่วถึง และมี
ความสําเร็จในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพด ี

SP7 โรงพยาบาลมุงพัฒนาองคกรตามแนวทาง EMRAM ระดับ 7 ซึ่งเปนมาตรฐานสูงสุด เพื่อการดําเนินงานใน
โรงพยาบาลที่สมบูรณดวยระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ โดยไมตองใชกระดาษ สคริปต หรือแผนฟลม 
อีกตอไป มุงการพัฒนาเพื่อยกระดับสูโรงพยาบาลดิจิทัล ที่มีระบบโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลดความซ้ําซอน เพิ่มความสะดวก และบริการที่ทันสมัย โรงพยาบาลมุงนําเทคโนโลยีล้ําสมัย
มาใช มุงพัฒนาใหมีความพรอมในการพัฒนาระบบการรักษา และการฟนฟูสุขภาพ แกผูปวยโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e- Medical) และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวินิจฉัย การสั่งยา จายยา และจัด
ยาไดอยางถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น พรอมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริการในผูที่มีขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชบริการจากประชาคมอาเซียน และผูมีกําลังซื้อ การ
พัฒนาระบบเว็บไซตของโรงพยาบาลใหเปนบริการดานหนาบนระบบอินเตอรเน็ตที่ผูใชบริการสามารถ
เขาถึงไดตลอดเวลา และทั่วถึง 
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SP8 โรงพยาบาลใหความสําคัญกับการวางระบบการบริหารอัตรากําลังคน และการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปน Excellence service center ทั้ง 5 สาขา ไดแก มะเร็ง 
หัวใจ อุบัติเหตุ รับบริจาคอวัยวะและปลูกถายอวัยวะ และทารกแรกเกิด ใหความสําคัญกับการจัดการ
บุคลากรใหเกิดการบูรณาการความรูของสหวิชาชีพ และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางการแพทย (Best 
Practice) ทางดานการดูแลผูปวยเฉพาะโรคและการมุงเนนการจัดระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (e-HR system) การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรโดย
การออกแบบโปรแกรมการฝกทักษะเสมือนจริง และใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสุขในการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร การเสริมสรางความรัก ความศรัทธาตอองคกร และความภาคภูมิในวิชาชีพ และ
การอยูรวมกันภายใตคานิยม MOPH 

SP9 โรงพยาบาลมุงเสริมสรางกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหไดมาตรฐานการศึกษาและ
วิชาชีพที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางการแพทยชั้นคลินิกของประเทศ เนนการ
พัฒนาใหโดดเดนดานการเรียนการสอน การสอนงานและระบบพี่เลี้ยงเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
(Coaching Mentoring and teaching to learning self) ดวยความทันสมัยของกระบวนการการเรียน
การสอน ความสมบูรณของแพทยผูสอนที่เปนผูเชี่ยวชาญ และเปนนักถายทอดที่ดีเพื่อการรวมผลิต
บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพและมีการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษย 

SP10 โรงพยาบาลมุงพัฒนาระบบการสรางบรรยากาศในโรงพยาบาลใหเปนองคกรที่มีวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรูและสรางนวัตกรรมที่เขมแข็ง สงเสริมใหบุคลากรเปนนักสราง และนักจัดการความรู โดยโรงพยาบาล
กําหนดใหเปนหนาที่เชิงภารกิจทุกหนวยงานในโรงพยาบาลและเครือขายสุขภาพที่ตองสรางชุดความรู
ใหมอยางตอเนื่องทุกป และใหมีกระบวนการความคิดเชิงสรางสรรคความรูเพื่อยกระดับเปนความรู 
ชั้นปฏิบัติการที่ ดี  (Best Practice)  ที่ จะ เปนประโยชนตอการบริการของโรงพยาบาล 
ใหความสําคัญกับการบูรณาการความรูนวัตกรรมสูงานประจํา พรอมการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของบุคลากรทางการแพทย และบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะในการจัดการงานของตนเองใหเปน
นวัตกรรม (Routine To Innovation) 

SP11 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมการบริการภายในโรงพยาบาลใหมีมาตรฐานของการ 
จัดบริการแกผูสูงอายุ เด็ก ผูดอยโอกาส คนพิการ ตามหลักอารยะสถาปตยกรรมคํานึงถึงความ 
เปนมนุษย (Healing Environment) โดยมุงเนนออกแบบ และจัดแบงพื้นที่ใชสอยของอาคารตาม
ความเหมาะสมและเอื้อตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพตามประเภทของผูปวย ภายใตขอกฎหมาย และ
พรบ.ที่กําหนด การจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกรเอื้อตอความปลอดภัยและความสุขของ
ผูปวย เจาหนาที่ และผูมาเยือน  

SP12 โรงพยาบาลมุงเนนการเช่ือมโยงการบริการกับอาเซยีนและนานาชาตินําโปรแกรมสงตอระหวางประเทศ
ที่กระทรวงจัดทําไวมาประยุกตใชในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ถูกตอง เกี่ยวกับขอมูลการรักษา
คนไข ทั้งประเทศตนทางและปลายทางที่รับการรักษา การสรางระบบการจัดชองทางบริการเฉพาะ
ชาวตางชาติและผูมีกําลังทรัพยในการรักษา โดยการบริการแบบ Convenint Health Care การ
จัดระบบบริการเชิงรุก (คลินิกเฉพาะAEC/เพิ่มผูใหบริการ/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร) และการ
ยกระดับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจจากผูใชบริการ
อาเซียน และผูมีกําลังซื้อของหนวยงาน AEC และพัฒนาบริการสุขภาพของโรงพยาบาลใหเกิดคุณคา
และมูลคาเพิ่มดวยบริการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหโรงพยาบาลเปนแหลงตรวจสุขภาพ เพิ่มทางเลือกของ
ผูรับบริการอาเซียนและตางชาติ โรงพยาบาลมุงเนนการเชื่อมโยงบริการของโรงพยาบาลรองรับการ
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พัฒนาจังหวัด โดยการนําผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของจังหวัดสุรินทร (ขาวหอมมะลิ/ขาวไรเบอรรี่/ผัก
ปลอดสาร/ผักไฮโดร/ผลไมปลอดสาร) มาใชในการรักษา เชน การใชอาหารสุขภาพ บําบัดรักษาคนไข 
แสดงใหเห็นขอดีของผลิตภัณฑที่มี ซึ่งอาจทําใหเกิดการตอยอดทางเศรษฐกิจในจังหวัด 

 
3.5 การประเมินศักยภาพและสภาพแวดลอมขององคกรตอการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร  
 โรงพยาบาลไดมีการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันขององคกร โดยนําเครื่องมือทางการบริหาร 
 SWOT Analysis มาใชเพื่อคนหาศักยภาพในการบริหารจัดการดานการดําเนินงานดวยการวิเคราะหหา
จุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองวาการวิเคราะหหาจุดแข็งหรือจุดเดนภายใน
องคกร (Strength) จะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดออนหรือขอดอย 
(Weakness) ภายในองคกรที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะหหาโอกาสหรือ
ปจจัยสงเสริมจากภายนอก (Opportunity) ที่ทําใหการดําเนินงานภายในโรงพยาบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์ และ
เฝาระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ทําให
ไดผลการวิเคราะหองคกรมีดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1: โ ร ง พยาบ าล มี คว ามพร อ มด า นก า ร แพทย ที่ มี ค วาม เ ชี่ ย วช าญแล ะมี ทั กษะขั้ น สู ง 
ทั้ง 4 Excellence มีการบริหารจัดการอุปกรณเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความพรอม
และเหมาะสมในการบริการ และโรงพยาบาลประสบความสําเร็จในระดับดีเดนดานการใหยา
ละลายลิ่มเลือด การพยาบาลผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด ระบบสารสนเทศโรคมะเร็ง รางวัลชนะเลิศ
ที่ 1 EMS rally ระดับ EMR  และมีความพรอมเปนเลิศบริการดานรังสีรักษาในผูปวยโรคมะเร็ง  

S2: ระบบบริการมีความทันสมัย มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โซเชียลมีเดีย มาใชใน
การดูแลผูปวยกลุมโรคหัวใจ มีการใชอินเตอรเน็ตในการนัดคิวตรวจโรคมะเร็ง และระบบ
ฐานขอมูลผูปวยมะเร็ง และการใชระบบโซเชียลมีเดียเพื่อการใหคําปรึกษาผูปวยทารกแรกเกิด  

S3: โรงพยาบาลมีการคิดคนและพัฒนาบริการเพื่อการรองรับความตองการของผูรับบริการในพื้นที่  
ที่สอดคลองกับสภาพความตองการของผูปวย บริบทของพื้นที่ มีการพัฒนาระบบ Fast Track 
ทั้ง 4 Excellenceและมีการสรางสรรคนวัตกรรมบริการดานการคัดกรองผูปวยมะเร็งเตานมดวย
เครื่องอัลตราซาวด เพื่อคนหาผูปวยระยะแรก ทําใหผูปวยไดรับบริการอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ  

S4: โรงพยาบาลมีความปลอดภัยโดยผาน Reaccredit HA มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ผานเกณฑประเมิน HWP 5 สมัย การใหบริการอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน ผานการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 4 ครั้ง เปน Best Practice ดานการดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
ระดับประเทศ เชื่อมโยงเพื่อดูแล Aging society, Long Term Care, Palliative Care 

S5: โรงพยาบาลไรรอยตอที่มีกระบวนการดูแลตาม Service Plan ครบทุกสาขา มีการดูแลตอเนื่องถึง
ชุมชน มีระบบ Fast track การใชยาสมเหตุผล การเขาถึงยาที่จําเปนเทาเทียมทุกสิทธิ์  
การนิเทศควบคุมกํากับ โดยเนนผูปวยเปนศูนยกลาง และสงเสริมใหผูปวยมีสวนรวม 

S6: โรงพยาบาลมีภาพลักษณที่ดีระดับสากล มีแพทยผู เชี่ยวชาญครบทุกสาขาตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลตติยภูมิ และมีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย การดูแลผูรับบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย มีการใหบริการอยางเสมอภาค เทาเทียม ทั่วถึงและเปนธรรม บุคลากรมี 
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ขีดความสามารถในการใหบริการสุขภาพประชาชนที่มีประสิทธิภาพใน 4 สาขา โดยมีแผนพัฒนา
อัตรากําลังและสมรรถนะของสหสาขาวิชาชีพครอบคลุม 4 สาขา  

S7: ใหบริการทางการแพทยอยางมีมาตรฐาน โดยทีมบุคลากรเฉพาะทางและเครื่องมือ อุปกรณ 
ที่ทันสมัย เพื่อรองรับบริการสําหรับกลุมผูมีกําลังซื้อ  

S8: หนวยบริการปฐมภูมิมีศักยภาพในการจัดบริการไดอยางมีมาตรฐานครบถวนหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกกลุมวัยตามมาตรฐานบริการและทั่วถึง ระบบหมอครอบครัวที่เขมแข็งในหนวย
บริการปฐมภูมิตามเกณฑมาตรฐาน  

S9: รพ.สุรินทรเปนแหลงผลติแพทยที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของแพทยสภา มีผลงานเดนของนักศึกษา
แพทยดานเวชศาสตรครอบครัวที่ทันสมัย เผยแพรในระดับสากล อาจารยแพทยมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานครบทุกสาขา และเสริมสรางกระบวนการ  Critical thinking และยึดมั่นผูกพันธกับ
ชุมชน 

S10: ระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความพรอมทั้ ง 
ดานอุปกรณ Hardware Software  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการทางการแพทย 
เพื่อยกระดับสู Digital Hospital  

S11: ระบบบริการทางการแพทยที่ทันสมัย มีการนํา Best Practice/งานวิจัย/นวัตกรรมที่จะเปน
ประโยชนตอการบริการของโรงพยาบาล สงเสริม หรือเสริมสรางความสามารถของบุคลากรทาง
การแพทย และบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะในการจัดการงานของตนเองใหเปนนวัตกรรม   
(Routine To Innovation)  

S12: สภาพแวดลอมการบริการภายในโรงพยาบาล มีมาตรฐานที่ดี มีการกําหนดพื้นที่เสี่ยง การจัดการ
พื้นที่ไดมาตรฐาน ผานเกณฑการประเมิน HWP (ระดับทอง) 3 ปซอน เอื้อตอผูใหบริการและ
ผูรับบริการ และสภาพแวดลอมบริการภายในโรงพยาบาล ทั้งโครงสรางดานกายภาพ   

S13: การจัดบริการของโรงพยาบาลสุรินทร มีศูนยบริการ Asean มี Excellent center มีศูนยกลาง
การดูแลผูปวยซึ่งสามารถเชื่อมโยงการบริการกับ Asean และนานาชาติ มีผูใชบริการทั้งที่เปนผูที่
ทํางานอยูอาศัยในจังหวัดสุรินทร และเปนชาวตางประเทศที่มีกําลังซื้อ  
 
 

จุดออน (Weaknesses) 
W1: ระบบโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความเชื่อมโยงของฐานขอมูลระดับจังหวัด 

ทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการ และทําใหเกิดการวิเคราะหขอมูลผิดพลาด ไมนาเชื่อถือ  
ไมทันเวลา  

W2: ระบบบการบริหารความเสี่ยงยังไมมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร ยังพบอุบัติการณความเสี่ยง 
ในระดับ E ข้ึนไป มีรายงานเชื้อดื้อยาสูง 

W3: โรงพยาบาล มีความแออัด มีภาวะผูปวยลนเตียง ทําใหไมสามารถดูแลผูปวยไดครอบคลุมตาม
เกณฑมาตรฐานการเนนผูปวยเปนศูนยกลาง 

W4: ระบบการสงตอและเคลื่อนยายผูปวยระหวางหนวยบริการภายในโรงพยาบาล ยังขาดการเชื่อมตอ
และบูรณาการอยางเปนระบบ ระยะเวลารอคอยรับบริการที่เพิ่มขึ้นและยังมีความทับซอนในการ
เชื่อมโยงและการใหบริการเชิงสหสาขาวิชาชีพที่ไมเขาถึง การจัดการการไหลของผูปวย ยังไมมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหระยะเวลาในการรอคอยนาน เพิ่มความแออัด เกิดขอรองเรียน 
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W5: สภาพแวดลอมอาคารสถานที่ไมเอื้อตอการจัดบริการแกผูปวยเฉพาะกลุม ไดแก ผูสูงอายุ  
ผูพิการและเด็กสงผลใหเกิดอุบัติการณความเสี่ยง 

W6: รูปแบบการบริหารและบรกิารยังไมเปนมืออาชีพและมีอัตลกัษณบริการแบบ Convenient 
Health Care  พื้นที่ไมเปนสัดสวน ใชบริการรวมกบัการบรกิารปกตทิําใหเกิดขอรองเรียน การ
จัดระบบบริการในกลุมผูรบับริการ Asean และนานาชาติ ยังไมครอบคลุมในดานโปรแกรมการสง
ตอ บริการเชิงรุกดานทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ยังไมไดนําสงสินคาเกษตรอินทรีย มาตอยอดดาน
สุขภาพ ดานการสื่อสาร ยังไมครอบคลุมทุกภาษา รวมถึงขาดผูใหบริการดานภาษา  

W7: ความสามารถของสถานบริการปฐมภูมิในการพัฒนาระบบงานบริการใหมีความครอบคลุม  
ใหสามารถรองรับปริมาณงานที่มีความหลากหลาย และภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปให
เหมาะสมเทาทัน  

W8: ขีดความสามารถดานภาษาและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรยังขาดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ยังไมสามารถรองรับความจําเปนในการพัฒนาบริการของโรงพยาบาล บุคลากร
สนับสนุนยังขาดการสรางสรรคสิ่งใหมๆ และพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

W9: ระบบการสื่อสารภายในองคกร และการเชื่อมโยงนโยบายสูการปฏิบัติจากระดับบริหาร ยังไม
ทั่วถึงผูปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ ทําใหการมีสวนรวมในการพัฒนายังไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง  

W10: ขาดการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร (E-HR System) มาจัดการฐานขอมูลดาน
บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ ระบบขอมูลสารสนเทศ  การลงทะเบียน/ บันทึก/สืบคน/Report 
ผิดพลาด เมื่อระบบมีปญหาตองใชเวลาในการแกไข ทําใหเกิดผลกระทบดานการบริการ และ
ทักษะในการแปลงขอมูลใหเปนสารสนเทศของผูใหบริการที่จะเปนประโยชนในการตัดสินใจทาง
การแพทยยังไมสมบูรณที่จะจัดการขอมูล และWebsite ในโรงพยาบาลยังเปนระบบ Website 
แบบเดิม ขาดความนาสนใจของการสื่อสาร โดยเฉพาะที่ยังไมไดรองรบัผูใชบรกิารจากตางประเทศ 
ยังไมไดเปนพื้นที่บริการ ผูรับบริการในรูปแบบ Online  

W11: ระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน และไมรองรับ
ความตองการในการบริการ ความพึงพอใจของบุคลากรต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ขาดความชัดเจนใน
การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน ความสุข ความรัก ความศรัทธาตอองคกร และความภูมิใจ
ตอวิชาชีพ และการมีคานิยมรวม (MOPH  SURIN)  

W12: การพัฒนาศักยภาพอาจารยแพทยไมตอเนื่องและทั่วถึงทั้งองคกร ระบบโครงสรางการบริหาร และ
การจัดการยังไมชัดเจน ทําใหขาดการเชื่อมโยงระหวางศูนยแพทยและหนวยงานในโรงพยาบาล 

W13: การจัดการโครงสรางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม ไมเอื้อตอความปลอดภัยและความสุขของ
ผูปวย เจาหนาที่ และผูมาเยือนไมมีสถานที่พักสําหรับญาติที่เพียงพอ มีความไมเปนระเบียบของที่
พักญาติ ญาตินั่ง/นอน ในพื้นที่บริการสาธารณะในโรงพยาบาลสงผลตอสุขลักษณะภายใน
โรงพยาบาล 

W14: ระบบการบริหารภายในยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางสรางสรรค การใช IT เพื่อให
กาวทันตอความจําเปนทางสุขภาพและความเติบโตทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยเฉพาะการพัฒนาสูยุค digital และความสอดคลองการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศ  
ขาดยุทธศาสตรพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อรองรับความจําเปนในอนาคต 
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โอกาส (Opportunities) 
O1: ความเติบโตทางเศรษฐกิจของผูมีกําลังซื้อและผูที่ทํางาน นักทองเที่ยวในจังหวัด ซึ่งเปนกลุม

ผูใชบริการจากเพื่อนบานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความพรอมทางสภาพแวดลอมในจังหวัดสุรินทรเปน
โอกาสในการพัฒนาการใหบริการ Convenient Health Care ของโรงพยาบาล รองรับความ
ตองการของผูใชบริการ   และความตองการทางการแพทยของกลุมที่มีกําลังซื้อ (ในประเทศและ
ตางประเทศ) โดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชา ความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความทันสมัย รวดเร็ว สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการบริการ 
และการบริหารของโรงพยาบาลได 

O2: การพัฒนาศักยภาพเครือขายสุขภาพทั้งในจังหวัด เขตสุขภาพ โดยแบงปนขีดความสามารถ 
ทางการแพทย เปนโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและลดรอยตอการ
บริการ 

O3: นโยบายขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิกอใหเกิดการพัฒนาดานบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดความรวมมือดานสุขภาพจากหนวยงานอื่นๆระดับอําเภอ มุงไปสู
การบริการปฐมภูมิดานหนาและมีศักยภาพทางการแพทย  

O4: มีหมูบานชุมชน ตําบล อําเภอ ที่สามารถจัดการสุขภาพตนเองได ซึ่งเปนโอกาสการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิสูการเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  

O5: เครือขายองคการปกครองสวนทองถิ่น อสม.จิตอาสา มีสวนรวมในการดูแลผูปวยไดอยางทั่วถึงทุก
กลุมวัยรายบุคคลโดยเฉพาะผูสูงอายุ  

O6: นโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข เนนการพัฒนาโรงพยาบาลสีเขียวและการประหยัด
พลังงาน โดยใชโซลาเซลล เปนโอกาสในการประสานเชิงนโยบาย และการจัดสรรงบประมาณ 

O7: นโยบาย  People Excellence กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนทําใหเกิดการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับศูนยความเชี่ยวชาญ 5 สาขา เพิ่มอัตรากําลังของบุคลากร การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาง
การแพทย นําสูการสรางสรรคและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางการแพทย (Best Practice)  

O8: โรงพยาบาลมีเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ และความรวมมือกับคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลมีเครือขายความรวมมือกับ รพช. 
ซึ่งเปนโอกาสในการยกระดับการฝกอบรมของนักศึกษาแพทยดานคลินิก 

O9: โรงพยาบาลมีเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนโอกาสในการยกระดับดานการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย  ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

O10: การบริการแบบไรรอยตอ แสดงความกาวหนาของระบบ ICT การเขาถึง IT ของประชาชนมีมากขึ้น 
ซึ่งเปนโอกาสในการนําระบบ Digital มาใชในระบบการสงตอผูปวย การเยี่ยมบานแบบ  
Tele Line จึงเห็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพมุงสู Digital Hospital 
ตอไป  

O11: โครงสรางดานกายภาพและสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน Service Plan และการพัฒนาบริการ
ใหเอื้อตอการบริการดานสุขภาพในประเทศเปนโอกาสในการปรับปรุงสภาพแวดลอม  และภูมิ
ทัศนภายในโรงพยาบาลใหมใหมีมาตรฐาน 

O12: การรองรับบริการจาก AEC และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ผูมีกําลังซื้อมาก
ขึ้นและผูทํางานในจังหวัดสุรินทร มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เปนโอกาสในการจัดบริการ Premium  
Service ของโรงพยาบาล  
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O13: มีสถานบริการสุขภาพทั้งในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และรพ.อื่น ภาคเอกชนที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน AHA และ JCI และความกาวหนาของระบบ IT มีแนวปฏิบัติที่ดีไดอยางกวางขวาง 
ที่สามารถเขาถึงความรู ซึ่งเปนโอกาสในการเรียนรูของรพ.ที่จะตอยอดและเชื่อมโยงคุณภาพ HA  
สู AHA และ JCI 
 

อุปสรรค(Threats) 
T1: ความคาดหวังของผูรับบริการที่ เพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดภาระงานมากขึ้น เกิดความแออัด  

การเขาถึงบริการลาชา มีความเสี่ยงตอการเกิดขอรองเรียน  
T2: การเพิ่มขึ้นของผู ใชบริการแรงงานจากอาเซียน กอใหเกิดผลกระทบในความแออัดของ 

การบริการและความเสี่ยงตอการเกิดโรคอุบัติใหม มีความสูญเสียในระบบจัดเก็บรายไดจาก
แรงงานตางดาว 

T3: การเพิ่มขึ้นของผูปวยเรื้อรัง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนไมถูกตองและสังคมผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้น ทําใหจํานวนผูรับบริการเพิ่มขึ้น กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพบริการ 

T4: การเกิดภัยคุกคามสุขภาพโรคติดตอจากกลุมแรงงานอาเซียน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
การเกษตรที่ใชสารเคมีมากขึ้น วิถีชีวิตที่ไมถูกตอง สงผลกระทบตอการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 
และปญหาสุขภาพในกลุมโรคตางๆ ที่เติบโตขึ้น ทําใหเกิดโรคที่ปองกันไดเพิ่มมากขึ้น 

T5: นโยบายในการเพิ่มจํานวนในการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทกอใหเกิดผลกระทบ ตั้งแตการรับ
นักศึกษาแพทยเขามาศึกษา สงผลตอกระบวนการ การเรียนการสอน เพื่อใหไดแพทยที่มีความรู 
ความสามารถ 

T6: ความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด กอใหเกิดผลกระทบ ตอระบบบริหารจัดการ 
ดานยา/เวชภัณฑ/พัสดุคงคลัง สงผลใหตนทุนการใหบริการที่สูงขึ้น และมีการสื่อสารขอมูล 
อันเปนเท็จ หรือบิดเบือน ใหเกิดความเสียหาย และความคลาดเคลื่อนตอการใหบริการทาง
การแพทย  

T7: ตนทุนการจัดบริการสขุภาพ และตนทุนการบริหารที่เพิ่มมากขึ้นจากปจจัยภายนอก เปนภาระทาง
การเงินการคลังของโรงพยาบาลที่จะเพิ่มมากขึ้น 

T8: ความเติบโตของเมือง ความแออัดของชุมชนรอบโรงพยาบาล การเคลื่อนยายประชากรของ
ประเทศเพื่อนบาน สงผลตอสภาพแวดลอมภายในพื้นที่ เสี่ยงตอการเกิดโรคภัยตางๆ 

T9: การจัดบริการ Premium Service มีความเสี่ยงในดานการขาดทุน เนื่องจากเก็บคารักษาพยาบาล
ไมได การเพิ่มแรงงาน Asean และการเพิ่มขึ้นของผูรับบริการชาวตางชาติ กอใหเกิดผลกระทบใน
ความแออัดและโรคอุบัติใหม สงผลตอการเปนโรงพยาบาลปลอดภัยที่ผูใชบริการเชื่อมั่น  
หรือวางใจ มีความคาดหวังในการบริการระดับสากลและปลอดภัยไรรอยตอ 

T10: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ภูมิอากาศ และการเติบโตของเมือง ทําใหเกิดปญหา 
การบริการสุขภาพของประชาชน มีผูปวยเพิ่มมากขึ้น ทําใหโรงพยาบาลมีภาระตองดูแลผูใชบรกิาร
มากขึ้น  

T11: ขอจํากัดของระเบียบดานทรัพยากรบุคคล คาตอบแทนไมสอดคลองกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ทํา
ใหบุคลากรมีความเครียด และมีการออกจากราชการมากขึ้น อีกทั้งการจูงใจดวยคาตอบแทน 
ที่มากกวาของเอกชน สงผลใหโรงพยาบาลมีการสูญเสียบุคลากรคุณภาพแกภาคเอกชน  
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3.6 ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWs Matrix)  
 
ทิศทางเชิงรุก (SO) 
1) สงเสริมทีมบุคลากรทางการแพทยเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง รวมพัฒนาความเปนเลิศในการ
รองรับผูบริการที่มีกําลังซื้อดวยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและบริการที่ทันสมัย รองรับผูมี
กําลังซื้อ  

2) พัฒนาระบบบริการใหครอบคลุมทุก Service  
Plan และระบบบริหารความเสี่ยง โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุงสูโรงพยาบาล
ปลอดภัย 

3) ส ง เ สริ มระบบบริ การทางการแพทยที่ มี
มาตรฐานโดยทีมบุคลากรทางการแพทยเฉพาะ
ทางและอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยที่
ทันสมัย ผสานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการแพทย  เพื่อตอบสนอง
ความตองการทางการแพทยของกลุมผูมีกําลัง
ซื้อ ดวยความเปนเลิศในระบบบริการมาตรฐาน
ระดับสากล  

4) การสรางระบบการดูแลกลุมวัยสูงอายุรายบุคคล
ดวยกลไกของสถานบริการปฐมภูมิระบบFCT
และการบูรณาการรวมกบัอปท.และจิตอาสาใน
พื้นที่  

5) สนับสนุนใหภาคีเครือขายสรางและผลักดัน
นโยบายสุขภาพในการเสริมสรางสุขภาวะแบบ
มีสวนรวม  

6) สนับสนุนใหภาคีเครือขายสามารถจัดการ
สุขภาพตนเองในระดับชุมชน ตําบล อําเภอได 
และพัฒนาสูการเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู  

7) ส ง เ สริมการ ใช เทคโนโลยีที่ ทันสมัย เพื่ อ
จัดบริการสุขภาพและขอมูลสุขภาพรายบุคคล 
เพื่อใหรวดเร็วและเขาถึงไดงายเพื่อการจัดการ
สุขภาพที่ดี  

8) พัฒนาระบบบริ การสุขภาพปฐมภูมิที่ ไ ด
มาตรฐานเพื่อตอบสนองนโยบาย ภายใตความ
รวมมือขององคกรเครือขายในชุมชน เพื่อให
หน วยบริ ก ารปฐมภูมิ มี ศั กยภาพในการ

ทิศทางเชิงปองกัน (ST) 
1) คิดคนระบบบริการเชี่ยวชาญเปนเลิศดาน

สารสนเทศ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
เครื่องมือ สถานที่ เพื่อรองรับความคาดหวัง
ของผูมารับบริการ  

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการตาม Service  
Plan ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ในกลุมเสี่ยง และการดูแลกลุมผูสูงอายุให
ครอบคลุมทุก Service Plan ใหตอเนื่องถึง
ชุมชนอยางไรรอยตอ 

3) เพิ่มประสิทธิภาพความเขมแข็งระบบบริการ
ปฐมภูมิ หมอครอบครัว และภาคีเครือขาย
ดานการเฝาระวังและการจัดการลดโรค 
อนามัยสิ่งแวดลอม และภัยคุกคามตอสุขภาพ  

4) พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย เอื้อตอการมี
สุขภาวะที่ดี  

5) พัฒนาศักยภาพหมอครอบครั วดานภัย
คุกคามสุขภาพโรคติดตอจากกลุมแรงงาน
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
การเกษตรที่ใชสารเคมีมากขึ้น วิถีชีวิตที่ไม
ถูกตอง  

6) พัฒนาศักยภาพบุ คลากร โร งพยาบาล
เครือขายใหมีศักยภาพในการดูแลผูปวยตาม
มาตรฐานของ Service Plan 4 สาขา เพื่อ
ลดการสงตอผูปวย และลดภาระงานของ
บุคลากร  

7) เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตแพทยชนบทที่มี
คุณภาพ โดดเดนดานเวชศาสตรครอบครัว
ดวยคุณภาพ อาจารยแพทยระดับเชี่ยวชาญ
เพื่อรองรับนโยบายในการผลิตแพทยชนบทที่
เพิ่มมากขึ้น 

8) พัฒนาระบบ ICT รองรับการบริการที่ทนัสมยั  
ลดปญหาการสื่อสารขอมูลสารสนเทศการ
บริการสุขภาพที่ ไมมีประสิทธิภาพ และ
รองรับกรเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

9) การปรับสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล  
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จัดบริการไดอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง  
9) พัฒนาระบบบริการสุขภาพสูงอายุในชุมชนโดย

การมีสวนรวมอปท.อสม.และจิตอาสาในพื้นที่ 
สูการเปนศูนยเรียนรูในชุมชน  

10) การใชนโยบายในการประหยัดพลังงาน เพื่อลด
ตนทุนการบริการจากคาสาธารณูปโภค โดย
การใชโซลาเซลล  

11) การวางแผนด านอั ตรากํ าลั งและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
รองรับศูนยความเชี่ยวชาญ 4 สาขา โดยนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทยนําสูการ
สร างสรรคและพัฒนาแนวปฏิบัติ ที่ ดีทาง
การแพทย (Best Practice) ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข  

12) สงเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อให
อาจารย แพทยที่ มี ความ เชี่ย วชาญได ใช
ประโยชน ในการจัดกาเรียนการสอนและการ
ยก ระดับ มาตร ฐานก าร ศึกษาขอ งศู น ย
แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

13) พัฒนาระบบ ICT รองรับการบริการแบบไร
รอยตอ เพื่อใหประชาชนผูใชบริการสามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพไดในพื้นที่อยางทั่วถึง  

14) พัฒนาโครงสรางทางกายภาพใหเอื้อตอการ
บริการดานสุขภาพแกผูปวย เจาหนาที่ และผู
มาเยือนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกกลุมวัยทั้ง
ภายในประเทศ ตางประเทศใหมีมาตรฐาน
ทันสมัย ระดับ Premium World class โดย
จัดทําเปนโรงพยาบาลสเีขียว โดยออกแบบตาม
อารยะสถาปตยกรรม 

15) การจัดบริการ ศูนยบริการ AEC และศูนยบริการ
ความเปนเลิศ ใหบริการ Premium service 
เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศเพื่อนบาน 
ของกลุมผูมีกําลังซื้อ แรงงาน Asean และ
ชาวตางชาติ  

16) การเปนรพ. ผานมาตรฐานคุณภาพ HA และมี 
Best Practice และมีการสรางระบบคุณภาพ
จากแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อกาวสูระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (AHA, JCI) 

และจัดใหมีสิ่ งอํานวยความสะดวก เพื่อ
รองรับการเติบโตของเมือง การเคลื่อนยาย
ประชากรของประเทศเพื่อนบาน ลดความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ 

10) การใหบริการ Convenint Health Care 
โดยมีศูนยบริการ AEC และศูนยบริการความ
เป น เ ลิ ศ  เพื่ อลดความแออั ดของกลุ ม
ประชากร AEC ชาวตางชาติ ปองกันโรคอุบัติ
ใหม  โรคอุบัติซ้ํ า  ครอบคลุมการเก็บคา
รักษาพยาบาล ที่เกิดความคุมคาคุมทุน  
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ทิศทางเชิงแกไข (WO) 
1) เพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบ IT ใหมี

ความเชื่อมโยงกับระบบบริการเพื่อรองรับกลุม
ผูที่มีกําลังซื้อและรองรับระบบ IT ที่กาวหนา
อยางรวดเร็ว  

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภายในโรงพยาบาล
ที่ไมมีรอยตอและดูแลไดทั่วถึง  โดยการพัฒนา
ระบบบริการผูปวยในดวยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและSocial Media 

3) พัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ รวมทั้งสถาน
บริการใหไดมาตรฐานในการจัดการปญหา
สุขภาพที่ เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทาง
สุขภาพ  

4) พัฒนาระบบ IT ในการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ
ผาน Internet Social Media ที่ทันสมัย เพื่อให
ทุกกลุมวัย สามารถเขาถึงบริการสุขภาพได  

5) พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิใหมีความครอบคลุม
สามารถรองรับปริมาณงานที่มีความหลากหลาย
ตามนโยบาย และภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไปใหเหมาะสมเทาทัน   

6) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการจัดการ
สุขภาพระดับชุมชน ตําบล อําเภอ  

7) พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพทุกกลุมวัย
โดยเฉพาะผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายสูการเปนศูนยเรียนรูในชุมชน 

8) การพัฒนา Soft ware เพื่อจัดการฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศทางดานบุคลากรใหสามารถ
นํามาใชประโยชนในดานบริหารและการพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีทางการแพทย  

9) เสริมสรางความสุขในการทํางานของบุคลากร
โดยปลูกฝงคานิยมรวม (MOPH,SURIN)  

10) เพิ่มศักยภาพอาจารยแพทย โดยความรวมมือ
เครือขายระหวางภายในประเทศและตางประเทศ
อยางตอเนื่องและครอบคลุมทั่วทั้งองคกร โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทางการแพทย
และการบริการที่ทันสมัย 

11) ปรับปรุงเว็บไซตใหเปนพื้นที่บริการในระบบ
ออนไลน หนุนเสริมการใหบริการแบบ Digital 

ทิศทางเชิงรับ (WT) 
1) เพิ่มประสิทธิภาพทีมบริหารจัดการความเสี่ยง 

ลดความเสี่ยงระดับ E เพื่อรองรับความคาดหวัง
ของผูรับบริการที่มีมากขึ้น 

2) สรางความตระหนักใหแกบุคลากร ในการเฝา
ระวัง ปองกันความเสี่ยง รวมทั้งปดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงนั้นๆ 
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อยางไรรอยตอ  
12) การจัดระเบียบสภาพแวดลอมภายใน รองรับ

ผูปวยและญาติที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย  
ตามมาตรฐานการพัฒนาบริการของ Service  
plan และการ พัฒนาบริ ก าร รองรั บ 
Conveinent Health Care 

13) การเติบโตของเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ประชากร AEC ชาวตางชาติ เปนโอกาสพัฒนา 
Premium service โดยพัฒนาบุคลากรดาน
การสื่อสารใหครอบคลุมทุกภาษา รวมทั้งจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ IT ดานภาษา  

14) การพัฒนาระบบงานคุณภาพ โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา นําตัวอยางแนวปฏิบัติที่
ดี และระบบ IT มาชวยในการบริหารจัดการ 
เพื่อกาวสูมาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล 
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 “โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล   ท่ีประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ” 
“International Standard hospital that people believe and trust” 

บทที่ 4  
ทิศทางของการพัฒนาโรงพยาบาลสุรนิทร ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2565 

 
 ทิศทางของการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวย วิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
 
4.1 วิสัยทัศน (Vision) 
 
 
 
 
 
โดยมีกรอบเข็มมุงของวิสัยทัศนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ดังน้ี 
 โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล หมายถึง ความสําเร็จของโรงพยาบาลในการไดรับการรบัรอง
มาตรฐาน AHA และการผานการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาในการผลิตแพทย ในระดับดีมาก และการ
ผานการรับรองมาตรฐานในทกุหนวยบริการตามมาตรฐานของหนวยบริการนั้นๆ ในทุกหนวยบรกิารภายใน 5 
ป พรอมทั้งมีความทันสมัยของการบริหารและการบริการ ดวยระบบดจิิทลั มีระบบการบริการรองรับอาเซียน 
และนานาชาติ ทั้งนี้รวมถึงนําเกณฑมาตรฐาน JCI มาปรับใชในโรงพยาบาล เพื่อการเตรียมสูการประเมินใน
รอบ 5 ปตอไป (2566 - 2570) 
 
 ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ หมายถึง ความเชื่อมั่นและวางใจในการบริการดวยความเชี่ยวชาญ
ทางการแพทย วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย คุณภาพมาตรฐานและการบริการที่มีความปลอดภัย  
ไรรอยตอ และการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 
 
4.2 พันธกิจตามยุทธศาสตร (Mission)  

กรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลและภารกิจการพัฒนาไปสูวิสยัทัศนโรงพยาบาลได
กําหนดพันธกิจทางยุทธศาสตรดังนี้ 

1. การจัดบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ พัฒนาสูการเปนศูนยบริการที่เปนเลิศ 
2. สงเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชนพัฒนาศักยภาพการบริการปฐมภูมิ 
3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลใหมีความเขมแข็ง ตอเนื่องสูมาตรฐานสากล 
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4.3 เปาประสงคสูงสุดของแผนยุทธศาสตร (Ultimate Goal)  

1. โรงพยาบาลประสบความสําเร็จในการเสริมสรางความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทย 
5 สาขา 

2. ดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. บุคลากรทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความศรัทธาตอองคกรและภาคภูมิใจในหนาที่

การใหบริการสขุภาพแกประชาชน โดยมีดัชนีความสุขและความมั่นคงของบุคลากรเติบโตเพิ่มขึน้
อยางตอเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 90 ภายใน 5 ป 

 
4.4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  

ประเด็นหลักที่สําคัญหรือวาระการพัฒนาที่โรงพยาบาลจะขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต  
สูวิสัยทัศนดวยวิธีการของแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การจัดบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และบริการสุขภาพ
แบบ Convenient Health Care ที่มีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 

2. การเสริมสรางความเปนเลิศในบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน 
3. การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพใหประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได 
4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสรางวัฒนธรรมคานิยมรวมอยางเขมแข็งสูองคกร

แหงความสุขอยางยั่งยืน 
5. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 
6. การพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจิทัล องคกรนวัตกรรม และองคกรสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

 
โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีเปาประสงค กลยุทธ และผูรับผิดชอบ ดังแสดงในตาราง
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ทั้งน้ีสามารถแสดงความสัมพันธของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ไดดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issue) 

เปาประสงค 
(Goal) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ผูรับผิดชอบ 
(Strategic Manager) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
การจัดบริการสุขภาพแบบองครวมท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย  
มีมาตรฐานสากล 
และ บริการสขุภาพแบบ Convenient 
Health Care 
 

1. ผูใชบรกิารในทกุหนวยบริการของ
โรงพยาบาลไดรบับรกิารทีม่ีคุณภาพ 
มาตรฐานปลอดภัยและไรรอยตอ  

1) ปรบัระบบบรกิารผูปวยใน เปลี่ยน
สภาพแวดลอมการบรกิาร ปฏิรปูระบบ
บรกิารที่มุงเนนความ รวดเรว็ ไรรอยตอ 
และดูแลแบบองครวมอยางทัว่ถึง 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานบริการทุติยภูมิและตติย
ภูมิ 

2. ระบบบริการสุขภาพ สภาพแวดลอม
การบรกิารของโรงพยาบาลมคีวาม
สะดวก ทนัสมัย รวดเร็ว เปนทีพ่ึงพอใจ
และประทบัใจของผูใชบริการ 

2) เสรมิสรางประสิทธิภาพในการ
จัดบรกิารที่มีความปลอดภัยดวยคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยงทางการแพทยใน
ระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานบริการทุติยภูมิและตติย
ภูมิ 

 3. โรงพยาบาลประสบความสาํเรจ็ใน
การให บรกิารสุขภาพแบบ 
Convenient Health Careที่ มี
คุณภาพการบริการสุขภาพ และ
เสรมิสรางความมั่นคงทางการเงนิแก
โรงพยาบาล 

3) พัฒนาและสรางสรรครปูแบบการ
บริการสุขภาพ เพื่อรองรบัการจัดบริการ
ของกลุมที่มกีําลงัซื้อ และผูใชบริการจาก
ตางประเทศ ที่มมีาตรฐานการจัดบรกิาร 
ที่ดี ที่ผูใชบรกิารประทับใจและหนุนเสรมิ
การเติบโตทางการเงิน 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานบริการทุติยภูมิและตติย
ภูมิ 

 4. ระบบคุณภาพการบรกิารและ
วัฒนธรรมการพฒันาคุณภาพของ
โรงพยาบาล มคีวามเขมแข็ง เตบิโต
อยางตอเนือ่ง และสรางสรรค  
สูมาตรฐานระดบัสากล ดวยทีมงาน 
สหสาขาวิชาชีพ 

4) เสรมิสรางประสิทธิภาพของระบบ
คุณภาพการบริการสูโรงพยาบาลคุณภาพ
ระดับสากลที่เตบิโตและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีนวัตกรรมและแนวปฏิบัตทิี่ดี
ของระบบคุณภาพ 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานบริการทุติยภูมิและตติย
ภูมิ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issue) 

เปาประสงค 
(Goal) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ผูรับผิดชอบ 
(Strategic Manager) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
การเสริมสรางความเปนเลิศในบริการ
ทางการแพทยที่มีมาตรฐาน 

1. โรงพยาบาลประสบความสาํเรจ็ใน
การเสรมิสรางความเปนเลิศดานการ
บรกิารทางการแพทยในสาขาโรคมะเรง็ 
โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด อบุัติเหตแุละ
ฉุกเฉนิ การรบับรจิาคและปลูกถาย
อวัยวะ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดบั
โรงพยาบาลชั้นนาํของประเทศในทุก
สาขาโรคตามเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุข 

1) ยกระดบัคุณภาพการจัดบรกิารทาง
การแพทยดวยวิทยาการและเทคโนโลยี
ทางการแพทย และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของบุคลากรทางการแพทยในระดบั
โรงพยาบาลชั้นนาํ 

- ร อ ง ผู อํ า น ว ย ก า ร ฝ า ย
การแพทย 

 2. ระบบบริการทางการแพทยของ
ศูนยความเปนเลิศเปนทีเ่ชื่อมั่นวางใจ
ไดของผูใชบริการ ทัง้ในพื้นที่บรกิาร 
และผูใชบรกิารนอกพื้นที ่โดยมีดัชนี
ความเชือ่มั่นในคุณภาพการบริการ 

2) พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ 
สภาพแวดลอมการบรกิารที่มีความทันสมัย 
สะดวกสบาย ในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 
 
 
 

- ร อ ง ผู อํ า น ว ย ก า ร ฝ า ย
การแพทย 

  3) พัฒนาระบบบรกิารของศูนยความเปน
เลิศทีม่ีอัตลกัษณการบริการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกการบริการในระดับ
โรงพยาบาลชั้นนํา เพื่อรองรบัผูรับบริการ
ที่มีกําลงัซือ้ ทั้งในและตางประเทศ 

 
 

- ร อ ง ผู อํ า น ว ย ก า ร ฝ า ย
การแพทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issue) 

เปาประสงค 
(Goal) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ผูรับผิดชอบ 
(Strategic Manager) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มี
คุณภาพใหประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ
ได 

1. หนวยบรกิารสขุภาพปฐมภูมิทกุ
แหงมมีาตรฐาน สามารถจัดบริการ
สุขภาพแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางมี
คุณภาพ ระบบการบรกิารเปนทีเ่ชื่อมั่น
และวางใจไดของประชาชน 

1) พัฒนาคุณภาพการจัดบรกิารสุขภาพ
ของหนวยบริการปฐมภูมทิี่เนนการ
ใหบรกิารแบบองครวมดวยจิตวิญญาณ
ความเปนมนุษย ดวยการมสีวนรวมของ
องคกรภาคีในชุมชนอยางเขมแข็ง 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานบริการปฐมภูมิ 

  2) เสริมสรางอัตลักษณการบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมทิี่โดดเดนดานการ
ดูแลสุขภาพผูปวยเรือ้รงั และการอภิบาล
สุขภาพผูสงูอายุแบบมสีวนรวม ในระดบั
แนวปฏิบัติที่ดีระดบัประเทศ 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานบริการปฐมภูมิ 

 2. ประชาชนในทกุกลุมวัยไดรบัการ
สงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค รกัษา
และฟนฟู อยางทั่วถงึจนมีศกัยภาพ
ในการพึง่ตนเองทางสขุภาพ และลด
ปญหาสุขภาพในโรคทีป่องกันได
อยางตอเนือ่ง 

3) เสริมสรางประสทิธิภาพในการรวม
สรางชุมชนสุขภาพดีอยูอาศัยใน
สภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอสุขภาพดี 
วัฒนธรรมสุขภาพเขมแข็ง ประชาชน
พึ่งตนเองทางสุขภาพไดอยางยั่งยืน 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานบริการปฐมภูมิ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการ
เสริมสรางวัฒนธรรมคานิยมรวมอยาง
เขมแข็งสูองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน 

1. บุคลากรทางการแพทยมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มคีวามมุงมัน่ใน
การพฒันาบรกิารสงู มีความภาคภูมใิจ
ในการปฏิบัตหินาทีเ่พือ่การบรกิาร
สุขภาพแกประชาชน 

1) เสริมสรางขีดความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางแกบุคลากรทาง
การแพทยอยางทั่วถึงและตอเนื่อง รองรบั
ความเปนเลิศในการบริการ การจัดบริการ
ทางการแพทยทีม่ีคุณภาพ และบรกิาร
สุขภาพแบบ Convenient Health Care 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานบริการทุติยภูมิและตติย
ภูมิ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issue) 

เปาประสงค 
(Goal) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ผูรับผิดชอบ 
(Strategic Manager) 

 2. บุคลากรทกุระดบัมีขดีสมรรถนะ
ตามเกณฑมาตรฐานของโรงพยาบาล 
และมีความพรอมสมบรูณในทกัษะ
สากล (ภาษาองักฤษ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจดัการสมัยใหม 
วัฒนธรรมไทย สากลและประเทศเพื่อน
บาน) 

2) พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
การวางแผนอัตรากําลัง และระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานระดับแนว
ปฏิบัติที่ดี ทันสมัย และเปนมืออาชีพ 
รองรับการพฒันาบริการตามภารกจิและ
ยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

- รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
- รองผู อํ านวยการฝ ายการ

พยาบาล 

 3. บรรยากาศการทาํงานในองคกรเอื้อ
ตอการทํางานอยางมีความสุข บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการ
ทํางาน 

3) เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยม
รวมสูวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืน เพื่อหนุน
เสริมความสุขและความสุขในการทํางาน
แกบุคลากรทุกระดบั 

- รองผูอํานวยการดานกิจกรรม
พิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  
การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการ 
แพทยที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับประเทศ 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากโรงพยาบาล
มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑ
อุดมศึกษา เปนที่เชื่อมั่นและพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต และบัณฑิตมีความโดดเดน
ดานการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพทย
ชนบทที่มีคุณภาพ โดดเดน ดานเวช
ศาสตรครอบครัวดวยคุณภาพ อาจารย
แพทยระดบัเชี่ยวชาญ และระบบการจัด
การศึกษาที่เนนหัวใจความเปนมนุษย 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานผลิตบุคลากรทางการ
แพทย 

 2. ระบบบรหิารการศกึษาของ
โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษาช้ันนํา มีความทนัสมยั
และความสมบรูณของสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการศึกษาแกนกัศกึษา 

2) พัฒนาระบบการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทยช้ันคลินิกดวยวิทยาการใน
การเรียนรูดวยตนเองของนกัศึกษา และ
ความทันสมัยของระบบการเรียนการสอน 
หนุนเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่
ยั่งยืน 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานผลิตบุคลากรทางการ
แพทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issue) 

เปาประสงค 
(Goal) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ผูรับผิดชอบ 
(Strategic Manager) 

  3) สรางสรรคองคความรู นวัตกรรมการ
จัดการศึกษานักศึกษาแพทยชั้นคลินิก 
หนุนเสริมภารกิจการจัดบริการสุขภาพ 
และการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานผลิตบุคลากรทางการ
แพทย 

  4) พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ และ
บุคลากร รองรับการพฒันาการจัด
การศึกษาศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิกสูความเปนเลิศ 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานผลิตบุคลากรทางการ
แพทย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  
การพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจิทัล 
องคกรนวัตกรรม และองคกร 
สมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

1. โรงพยาบาลประสบความสาํเรจ็ใน
การพฒันาสูองคกรสมรรถนะสงูตาม
เกณฑมาตฐาน 
2.  เปนองคกรนวัตกรรมที่พฒันา
อยางตอเนือ่ง  

1) เสริมสรางโรงพยาบาลสูองคกร
สมรรถนะสูง พรอมปฏริูประบบงาน
สนับสนุนที่มีคุณภาพสงู ทันสมัยสามารถ
รองรบัภารกจิตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขและความจําเปนในการพฒันา
ของพื้นที ่

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

 3. โรงพยาบาลมคีวามเขมแข็ง ใน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได
มาตรฐานการเปนโรงพยาบาลดิจิทลัใน
ระดับประเทศและสากล 

2) พัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจทิัลที่มี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพสูง บุคลากรที่มีขีด
ความสามารถ และความทันสมัยของระบบ
ฮารดแวรและซอฟทแวร เชื่อมโยง
โรงพยาบาลการพฒันาไทยแลนด 4.0 
อยางเขมแข็ง 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issue) 

เปาประสงค 
(Goal) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ผูรับผิดชอบ 
(Strategic Manager) 

  3) พัฒนาสภาพแวดลอม และภูมิทัศน
โรงพยาบาลสูองคกรทีเ่ปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอม และมีอารยสถาปตย และ
วางแผนระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับ
การเตบิโตอีก 20 ป 
 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

 4. โรงพยาบาลมรีะบบการเงิน การ
คลงั ทีเ่ขมแข็งโดดเดนดานการนํา
องคกรอยางมีธรรมาภบิาล และยึดหลกั
ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

4) เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรใหมี
ความเขมแข็ง และมุงเติบโตทางการเงิน
การคลงัสูการพึง่ตนเองอยางยั่งยนื ดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
ดานพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
และในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีแนวคิด วัตถุประสงค เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยทุธ มาตรการ และโครงการ ดังนี ้
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานสากล  

และบริการสุขภาพแบบ Convenient Health Care ท่ีมีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 

 
1. แนวคิด และกระบวนการดําเนินงาน 

ปญหาสําคัญในปจจุบันและความทาทายในอนาคตของการจัดบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และบริการสุขภาพแบบ Convenient Health Care ที่มีมาตรฐานในระดับ
โรงพยาบาลชั้นนํา คือ ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุขกําหนดยุทธศาสตรความเปนเลิศทาง
การแพทย (Service Excellent) โดยการมุงสงเสริมโรงพยาบาลที่มีศักยภาพใหมีความพรอมในการเปนศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทยและการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พรอมทั้งได
กําหนดเปาหมายการปฏิรูปดานสาธารณสุขระยะเรงดวน 18 เดือน โดยใหความสําคัญกับระบบเวชศาสตร
ครอบครัว การจัดระบบ Long term care ในการดูแลผูปวย การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน และมาตรฐาน 
EMCO (Emergency Claim Online) 
 จังหวัดสุรินทรยังมีปญหาของการเจ็บปวย ปวยตายและปจจัยแวดลอมที่เสีย่งตอสขุภาพของประชาชน
ที่ยังเปนปญหาสําคัญของจังหวัดและยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเจ็บปวยจากพฤติกรรมสุขภาพที่
สงผลมายังการเพิ่มขึ้นของการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังและการเสียชีวิตกอนวัยอันควรของการเสียชีวิต
จากโรคไมติดตอเนื่องจากมพีฤติกรรมการบรโิภคที่ไมเหมาะสมและขาดการออกกําลงักายอยางตอเน่ือง รวมทั้ง
ปจจัยแวดลอมอื่นๆ ไดแก การมีการศึกษา และรายไดนอย ทําใหขาดความรูความเขาใจและทางเลือกในการ
ดําเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารไมปลอดภัย การเผชิญกับปญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงใหเขาประชาคมสูงวัยที่จะเปน
ปญหาของการเจ็บปวยในโรคไมติดเรื้อรังและทางทันตกรรมที่จะมีมากขึ้น  

ความจําเปนของการเปนเมืองที่เชื่อมตอชายแดน ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของกลุมผูใชบริการทั้งที่เปน
นักทองเที่ยว ประชากรจากประเทศเพื่อนบาน และที่สําคัญคือการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องของวิกฤตสุขภาพ
และความจําเปนในการพัฒนาดานการจัดบริการทางการแพทยในกลุมโรคสําคัญของจังหวัด ศักยภาพของ
โรงพยาบาลตามขีดความสามารถและภารกิจของการเปนโรงพยาบาล ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาปญหาความ
ทาทายสําคัญ คือ การเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการแพทยในระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพัฒนา
กระบวนการจัดบริการทางการแพทยดวยความพรอมของเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทยที่มี
ความพรอม และที่สําคัญคือคุณภาพของการจัดบริการที่เสริมสรางความเชื่อมั่นที่วางใจไดแกผูใชบริการ 
 
2. วัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1) เพื่อเสริมสรางความมั่นใจแกผูใชบรกิารในทกุหนวยบริการของโรงพยาบาล จะไดรับบริการสุขภาพ
แบบองครวมที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัยและไรรอยตอ  

2) เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สภาพแวดลอมการบริการของโรงพยาบาลมีความสะดวก ทันสมัย 
รวดเร็ว เปนที่พึงพอใจและประทับใจของผูใชบริการ  

3) เพื่อพัฒนาการใหบริการสุขภาพแบบ Convenient Health Care ที่มีคุณภาพการบริการสุขภาพ 
และเสริมสรางความมั่นคงทางการเงินแกโรงพยาบาล 

4) เพื่อรักษา พัฒนา และบริหารจัดการระบบคุณภาพการบริการและวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาลใหมีความเขมแข็ง เติบโตอยางตอเนื่อง และสรางสรรค สูมาตรฐานระดับสากล 
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3. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 
1) ผูใชบริการในทุกหนวยบริการของโรงพยาบาลไดรับบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน ปลอดภัยและไรรอยตอ  
2) ระบบบริการสุขภาพ สภาพแวดลอมการบริการของโรงพยาบาลมีความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว 

เปนที่พึงพอใจและประทับใจของผูใชบริการ  
3) โรงพยาบาลประสบความสําเร็จในการใหบริการสุขภาพแบบ Convenient Health Care ที่มี

คุณภาพการบริการสุขภาพ และเสริมสรางความมั่นคงทางการเงินแกโรงพยาบาล 
4) ระบบคุณภาพการบรกิารและวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล มีความเขมแข็ง เติบโต

อยางตอเนื่อง และสรางสรรคสูมาตรฐานระดับสากล 
 

4. ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ลําดับตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ที่ 1 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู 
พ.ศ.2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

1 1 . ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง
การแพทยในการจัดการ
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ แ ก
ผูใชบริการ 

- อั ต ร า ก า ร
เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง
ผู ป วยกลุ ม โ รค
สําคัญ 

อัตราการ
เสียชีวิตสูง 5 
อันดับแรก 
ขอมูลป 59 คือ 
1.Pneumonia 
2. Stemi 
3.Sepsis 
4.Stroke 
5.Alcoholic 
cirrhosis of 
liver  

อัตรา
การ
เสียชีวติ
ลดลง 5 
% จากป
ที่ผาน
มา 

อั ต ร า
ก า ร
เสียชีวิต
ลดลง 5 
% จากป
ที่ ผ า น
มา 

อั ต ร า
ก า ร
เสียชีวิต
ลดลง 5 
% จากป
ที่ ผ า น
มา 

อั ต ร า
ก า ร
เสียชีวิต
ลดลง 5 
% จากป
ที่ ผ า น
มา 

อั ต ร า
ก า ร
เสียชีวิต
ลดลง 5 
% จากป
ที่ ผ า น
มา 

2 2.ระยะเวลาเฉลี่ยของการ
ร อ รั บ บ ริ ก า ร ข อ ง
ผูใชบริการ 

- ผูปวยนอก 
 

ระยะเวลารอ
คอย ผูปวย
นอก  162 
นาท ี
 

ลดลง 
รอยละ
10 จาก
ปที่ผาน
มา 

ลดลง 
รอยละ
10 จาก
ปที่ผาน
มา 

ลดลง 
รอยละ
10 จาก
ปที่ผาน
มา 

ลดลง 
รอยละ
10 จาก
ปที่ผาน
มา 

ลดลง 
รอยละ
10 จาก
ปที่ผาน
มา 

3 3.รอยละการเพิ่มขึ้นของผู
มารับบรกิารเพิ่มพเิศษ
สําหรับประชาชน 
Convenient Health 
Care 

N/A เพิม่ขึ้น
รอยละ 
5 จาก
ปที่ผาน
มา 

เพิม่ขึ้น
รอยละ 
5 จาก
ปที่ผาน
มา 

เพิม่ขึ้น
รอยละ 
5 จาก
ปที่ผาน
มา 

เพิม่ขึ้น
รอยละ 
5 จาก
ปที่ผาน
มา 

เพิม่ขึ้น
รอยละ 
5 จากป
ที่ผาน
มา 

4 4.รอยละคาเฉลี่ยของ
ความเชือ่มั่นและวางใจได
ของประชาชนทีม่ีตอ

N/A รอยละ 
80 

รอยละ 
81 

รอยละ 
82 

รอยละ 
83 

รอยละ 
84 
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ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ลําดับตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ที่ 1 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู 
พ.ศ.2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

คุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลสุรนิทรทัง้
ผูปวยนอกและผูปวยใน 

5 5.รอยละรพ.ที่ใชยาอยาง
สมเหตผุล (RDU)  

รอยละ82.4 รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

6 6.รอยละผูปวยทีเ่ขารบั
การผาตัดแบบ One Day 
Surgery  

N/A 15 20 25 30 35 

 
5. กลยุทธ 

5.1 ปรับระบบบริการผูปวยนอก และผูปวยใน เปลี่ยนสภาพแวดลอมการบริการ ปฏิรูประบบบริการ
ที่มุงเนนความรวดเร็ว ไรรอยตอ และดูแลแบบองครวมอยางท่ัวถึง 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบงานภายในโรงพยาบาล โดย 
- พัฒนาระบบการบริหารดานหนาของโรงพยาบาลใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการ

จัดบริการผูปวยนอก การเพิ่มประสิทธิภาพการออกตรวจของแพทย 
- การพัฒนาระบบนัดผูปวยใหมีประสิทธิภาพ โดยการนําระบบการนัดผูปวยออนไลนเขา

มาใช  
- การพัฒนาระบบคิวการบริการใหมีความทันสมัย โดยการบริหารคิวอัตโนมัติในระบบ

ดิจิทัล พรอมทั้งการลดระยะเวลารอรับบริการในหอผูปวยนอกที่ผสมผสานการสราง
ความสุขระหวางรอรับบริการ  

- การลดขั้นตอนซ้ําซอน ลดระยะเวลา จัดทําแผนผัง และสถานที่ พรอมใชเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยในการทําปายบอกทิศทางและเสนทางเดินไปยังจุดบริการตางๆ ใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวก โดยมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา 

- การปฏิรูปการจัดการการไหลของผูปวยและการจัดโซนนิ่ง โดยการจัดกลุมผูรับบริการ
และจัดบริการแบบ one stop service วางแผนพัฒนาระบบบริการใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมผูรับบริการ  

- เพิ่มประสทิธิภาพในการคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน และการเฝาระวังที่ตอเนื่อง โดยเพิ่มความ
เขมขนในการบังคับใชการปฏิบัติงานตามชวงเวลามาตรฐาน  

- จัดหนวยบริการผูปวย โดยคํานึงถึงกระบวนการทํางาน ความเปนสวนตัวของผูปวย 
ความสะอาดและสวยงามและเปนธรรมชาติ  

- ปรับปรุงหนวยบริการทางคลินิกทุกหนวยบริการและสิ่งสนับสนุนใหไดมาตรฐานสากล  
ในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 

2) การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมประสิทธิภาพการบริการผูปวยนอก โดย 
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- การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารกระบวนการรักษา โดยสื่อสารผานระบบ online  
และ inform consent และมีหนวยใหคําปรึกษาที่ดานหนาการจัดบริการสุขภาพดวย
ระบบ Digital ระบบจองเตียงผูปวยผานระบบ Online 

- การพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อเชื่อมโยงการบริการของ
หนวยงานบริการในโรงพยาบาลภายในเครือขายของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลกับ
สถานบริการในเขตบริการสุขภาพ ใหการบริการเปนไปอยางตอเนื่องและการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการเขาถึงบริการในการลดระยะเวลาการรอคอยของผูปวยนอก 

- ออกแบบการจัดเก็บขอมูลโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีดานการ
วิเคราะหและการสรางการมีสวนรวมของสหสาขา 

- ติดตั้งระบบจัดยาที่มีประสิทธิภาพสูง หุนยนตจัดยา (Pharmacy Robot) มาใช 
ในการบริหารจัดการยาใหแกผูปวย ซึ่งควบคุมในเรื่องการจายยา การจัดเก็บยา 
รวมถึงการบรรจุหีบหอ ซึ่งมีบารโคดกําหนดปริมาณยาที่ใชเปนครั้งๆ   

3) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการ โดยเนนการปรับปรุงระบบบริการใหครอบคลุม
สิทธิผูปวยในดานการใหขอมูลอยางเพียงพอในการตัดสินใจยินยอมหรือไมยินยอมในการ
รักษา และการปกปดความลับของผูปวย การปรับปรุงระบบการควบคุมกํากับการปฏิบัติ 
ตามกระบวนการดูแลผูปวย (Care Process) ใหเปนไปตามมาตรฐาน การปรับปรงุระบบการ 
สงตอ - สงกลับระหวางหนวยงาน ระหวางโรงพยาบาลใหเหมาะสม รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย การปรับปรุงระบบ Internal logistic Patient service เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการผูปวยในที่มุงเนนความ รวดเร็ว ไรรอยตอ และดูแลแบบองครวมอยางทั่วถึง โดย 
- พัฒนาระบบการใชรถ Refer และบุคลากรในการ Refer รวมกันในเครอืขายทั้งการสงตอ 

และสงกลับ 
- พัฒนาระบบ One Stop Service ใหครอบคลุมทั้งของผูรับบริการและผูใหบริการ 
- การพัฒนาระบบการรับผูปวยจากเครือขายโรงพยาบาลชุมชน (Refer In) โดยพัฒนา

ระบบใหคําปรึกษาในการคัดกรองผูปวยเบื้องตน การเสริมสรางขีดความสามารถของ
โรงพยาบาลชุมชนเครือขายอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริการที่เชื่อมโยงกับบริการของ 
ศูนยความเปนเลิศ  

- การพัฒนาระบบการสงตอผูปวยไปยังสถานบริการสุขภาพที่สูงกวา (Refer Out) ทั้งใน
พื้นที่เขตสุขภาพและนอกเขตสุขภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาระบบการเคลื่อนยายผูปวย
ผานรถที่มีความพรอมและทันสมัย การสรางระบบ ICU Mobile ระหวางการเคลื่อนยาย
ผูปวยที่มีอุปกรณและแพทยใหคําปรกึษา การเสรมิสรางความปลอดภัยดวยการนําระบบ 
GPS มาใช และการพัฒนาขีดความสามารถของคนขับรถ การจัดทําแผนที่เสนทางที่มี
ความหลากหลายเพื่อรองรับความจําเปนฉุกเฉินในการสงตอผูปวยที่มีความรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- การพัฒนาระบบการรับกลับผูปวย (Refer Receive) โดยการจัดใหมีแพทยรวม 
ในกระบวนการรับกลับผูปวย (ในกรณีผูปวยที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ)  

- การสรางมาตรการในการควบคุมคาใชจายในการรักษาพยาบาลในขั้นตอน Refer Out 
และ Refer Receive เพื่อลดตนทุนในการจัดบริการในโรงพยาบาล 
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- การพัฒนาระบบการสงกลับผูปวย (Refer Back) โดยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการตอบ
กลับผลการรกัษา แบบ Real-Time การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคนไขที่สงกลบัโดยการ
พัฒนาระบบ Monitor เตียงโรงพยาบาลชุมชน แบบ Real-Time 

- การสรางระบบการสงกลบัผูปวยไปยังชุมชนและครวัเรือน (Refer To Community And 
Home) โดยการเสริมสรางการมีสวนรวมกับทองถิ่น ชุมชน ภาคเอกชนในการรวม
จัดบริการรวมกับโรงพยาบาล  

4) เสริมประสิทธิภาพการดูแลผูปวยในตอเนื่อง โดยการบูรณาการความรวมมือกับหนวยบริการ 
ปฐมภูมิ ชุมชน และครอบครัวในการรวมใหการดูแลผูปวยตอเนื่องถึงครอบครัวเปน
รายบุคคลจนคืนสูภาวะปกติและการจดับรกิารผานระบบการบรกิาร Online โดยเฉพาะการ
ใหคําปรึกษาเพื่อการพัฒนาการบริการ พัฒนาระบบ Service Delivery แบบ Co Pay ใน
เรื่อง OPD delivery, Drug Delivery,  Transfer Delivery 

5) ยกระดับการใหบริการรักษาพยาบาลที่ยึดผูปวยเปนศูนยกลางอยางแทจริงมีแนวทาง
ดําเนินงานโดย 
- การศึกษาความตองการดานการรักษาพยาบาลของผูปวยและญาติ  
- พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
- วางแผนและดําเนินการจัดกระบวนการรักษาพยาบาลใหสอดคลองกับความตองการ 

ของผูปวย  
- จัดใหบริการผูปวยกลุมตางๆ ที่มีความตองการแตกตางกันอยางเหมาะสม  
- ติดตามขอคิดเหน็และเสนอแนะของผูรับบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น

อยางตอเนื่อง 
- กําหนดอัตราคารกัษาพยาบาลและคาบริการตางๆ อยางเหมาะสมและมีชองทางสําหรับ

จุนเจือการรักษาพยาบาลผูที่มีรายไดนอยที่มีความจําเปนตองไดรับการรักษา พรอม
บูรณาการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดบริการสุขภาพแกประชาชน 
รวมสรางมาตรการ ลดภาระรายจายทางสุขภาพแกประชาชน ใหประชาชนมีศักยภาพ
ในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะในผูปวยโรคเรื้อรังและผูปวยสูงอายุ 

- จัดบริการที่มีความสะดวกและเขาถึงไดงายสําหรับผูรับบริการกลุมตางๆ 
- การพัฒนาการบริการรองรับสังคมผูสู งอายุ โดยการบูรณาการหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนากับการบริการสุขภาพแกประชาชน โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุและผูปวย
ระยะสุดทาย 

- สรางมาตรการในการบรรเทาความทุกข เสริมสรางความสุขขณะรับบริการตามแนวทาง
ดังนี้ 
 การสื่อสารขั้นตอนการบริการใหผูปวยและญาติ 
 การสรางหลักประกันบริการผูปวยวาจะไดรับการประกันตามศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 
- การสรางสรรคหรือออกแบบนวัตกรรม เพื่อสรางความสุขและบรรเทาความทุกขในการ

รอรับบริการ 
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- การพัฒนาระบบจิตอาสา เสริมสรางขีดความสามรถของจิตอาสาเพื่อการรวมดูแลผูปวย 
พระสงฆอาพาธ ที่สอดคลองกับธรรมวินัย พรอมทั้งการจดัหาสถานทีเ่พือ่ใหจติอาสาไดใช
ในการรวมกระบวนการดูแลผูปวย และการจัดกิจกรรมพิเศษแกผูปวยที่เหมาะสม 

6) การสรางระบบการบรกิารผูใชบริการและการสื่อสารความเขาใจแกผูปวยและญาติ และการ
พัฒนาระบบการใหขอมูลของศูนยรับผูปวย ตามแนวทางดังนี้ 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารขั้นตอนการเขารับบริการของ

ผูปวยในโรงพยาบาลที่ครอบคลุมถึงขั้นตอนแรกรับผูปวย คาใชจาย และการบริการใน
โรงพยาบาล 

- การเสริมสรางความเขาใจแกผูปวยและญาติใหเขาใจในสภาพของการเจ็บปวย และ
กระบวนการดูแลของบุคลากรทางการแพทยที่คํานึงถึงสิทธิผูปวยและการดูแลรักษา 
อยางมีคุณภาพ 

- การจัดทําแผนที่บริการเมื่อยามเจ็บปวยเปนแผนการรักษาแบบบูรณาการรวมกับผูปวย
และญาติใหรับรูและเขาใจในการบริการและภาวะความเจ็บปวย การสรางความเขาใจใน
การรับผูปวยที่สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลชุมชนในเครือขายสู
โรงพยาบาลสุรินทร โดยการแจงสภาวการณเจ็บปวย ขั้นตอนการดูแลรักษา ประมาณ
การคาใชจายในการบริการ และระยะเวลาในการรักษา เปนตน 

- การพัฒนาระบบ Refer Back โดยการสรางระบบสงกลับผูปวยผานความรวมมือกับ
เครือขายในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุข เพื่อลดภาวะวันนอนใน
โรงพยาบาลและคาใชจาย พรอมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและเปนไปไดในการ
เสริมสรางการมีสวนรวมกับเอกชน เพื่อรวมการสงตอ - สงกลับผูปวย 

7) การสรางเครือขายในระดับอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน 
การใชทรัพยากร บุคลากรทางการแพทย และวิทยาการเทคโนโลยีทางการแพทยรวมกัน 
และควรมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดีทางการแพทย และการ
บริหารจัดการ 

8) การพัฒนาระบบการอุปฏฐากสงฆอาพาธที่เหมาะสมตามพระธรรมวินัยผานความรวมมือ
ของภาคีเครือขายดานสุขภาพ โรงพยาบาลสงฆ องคกรทางพระพุทธศาสนา และพระ
เถรานุเถระชั้นผูใหญ พรอมทั้งการสงเสริมการปองกันโรคแกพระสงฆโดย 
- การวิจัยสุขภาพพระสงฆในจังหวัดสุรินทร 
- ฐานขอมูลสุขภาพพระสงฆ สภาวการณเจ็บปวย 
- การดูแลสุขภาพพระสงฆเชิงรุก เพื่อการถวายความรูที่เขาถึง 
- การสื่อสารความรูทางสุขภาพแกพระสงฆ 
- การตรวจสขุภาพพระสงฆ โดยการมีสวนรวมของพุทธบริษัท และองคกรภาคีทุกภาคสวน 

9) การเตรียมพรอมระบบบริการทางการแพทยรองรับสังคมผูสูงอายุ โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทยดานเวชศาสตรผูสูงอายุ (Geriatric medicine) 
อายุรกรรม กระดูกและขอ จักษุ หู คอ จมูก เปนตน ทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
และวิทยาการทางการแพทย 
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5.2 พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริการสุขภาพ เพ่ือรองรับการจัดบริการของกลุมที่มีกําลังซื้อ 
และผูใชบริการจากตางประเทศ ที่มีมาตรฐานการจัดบริการที่ดี ที่ผูใชบริการประทับใจและ
หนุนเสริมการเติบโตทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) การจัดระเบียบบริการสุขภาพแบบ Convenient Health Careของโรงพยาบาล ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
- จัดสรางอาคารหนวยบรกิารผูปวยนอก – ผูปวยใน (บริการพิเศษ) สําหรับการใหบรกิาร

กลุมที่มีกําลังซื้อ โดยแยกใหเปนสัดสวนชัดเจนจากบริการปกติ 
- จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อตอบสนองการใหบริการแบบ Convenient Health 

Care  
2) สรางสรรคระบบบริการทางการแพทยแบบ Convenient Health Care  การเขาถึงบรกิาร 

จําแนกกลุมผูรับบริการกลุมที่มีกําลังซื้อ พรอมพัฒนาระบบการตลาดตามแนวทางดังนี้  
- สรางทีมบริหารและบริการแบบ Convenient Health Care ที่มีขีดความสามารถใน

การเปนนักบริการที่มีบุคลิกภาพการบริการที่ดี ผานการพัฒนารวมกับสถาบันที่
เชี่ยวชาญดานการพัฒนาบุคลิกภาพโดยเฉพาะ 

- ปรับโครงสรางบุคลากรที่สนองตอการบริการ โดยใหมีกลุมงานการบริการระดับ 
Convenient Health Care ข้ึนมาเปนการเฉพาะ 

- ประชาสัมพันธรูปแบบบริการ จัดทําชุดสิทธิประโยชนตามความตองการ เพื่อการ
ตัดสินใจของผูมีกําลังซื้อ 

- การสรางกิจกรรมการเปดโรงพยาบาลใหทุกภาคสวนเขามาเยี่ยมชม (Open House) 
เพื่อการรับฟงความคิดเห็นที่จะนํามาใชในการพัฒนาบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 

3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพแกแรงงานจากประเทศเพื่อนบานอาเซียนและ
ชาวตางชาติตามแนวทางดังนี้ 
- พัฒนาการดําเนินงานของศูนย AEC ประจําโรงพยาบาลโดยการ 

 พัฒนาระบบการสือ่สารเพื่อใหบรกิารแกชาวตางชาติ รวมถึงการจัดบริการใน
ลักษณะ Convenient Health Care ที่เปนสัดสวนแยกจากบริการปกติทั้ง
อาคารสถานที่ หองตรวจ และบุคลากร โครงสรางการบริหารภายใตกลุม
ภารกิจการบริการผูปวย AEC และนานาชาติ  

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการชาวตางชาติ เชน การประชาสัมพันธ
บริการ ระบบทํานัดและจองหองพิเศษ ระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ ระบบจดัเกบ็
รายไดและระบบรายงาน โดยมุงสราง Website ของโรงพยาบาลใหเปนหนวยบริการ
สวนหนา Digital OPD  

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความพรอมในดานการสื่อสารเพื่อใหบริการดานสุขภาพ 
ทั้งภาษาในกลุมประเทศเพื่อนบานและภาษาอังกฤษ และยกระดับขีดความสามารถ 
เพื่อการบริการดวยทักษะสากล (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการ
สมัยใหมและวัฒนธรรมสากล - international skill)  
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4) การสรางระบบบริการภายในที่แยกสัดสวนอยางชัดเจน เพื่อรองรับการบริการแกแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบานอาเซียนและชาวตางชาติ โดยเนนการสรางอัตลักษณของการดูแล 
การบริการที่คํานึงถึงหัวใจความเปนมนุษย และความแตกตางทางวัฒนธรรม  

5) พัฒนาระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาวใหมีความครอบคลมุพรอมพฒันาระบบ
ทางเลือกในการประกันสุขภาพสําหรบัแรงงานตางดาว 
ที่มีกําลงัซือ้ในรปูแบบชุดบรกิารสุขภาพและระบบสมาชิก (Member Card) 

6) การสื่อสารความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลถึงภารกิจที่ตอง
ใหบริการแกผูใชบริการจากประเทศเพื่อนบาน  

7) การสรางมาตรการเพื่อเฝาระวังความเสีย่งที่ไมสามารถเรียกเก็บคาบริการได พรอมทั้งใหมี
การศึกษาความเหมาะสมและการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ เพื่อการดูแลแรงงานอาเซียนที่มา
ใชบริการในโรงพยาบาล โดยการมีสวนรวมขององคกรภาคีของผูใชบริการและประเทศ
เพื่อนบาน 

 
5.3 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบคุณภาพการบริการสูโรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล 

ที่เติบโตและพัฒนาอยางตอเน่ือง มีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของระบบคุณภาพ 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) SWOT งานคุณภาพภายในองคกร และใหความรูเรือ่งกระบวนการคุณภาพแกบุคลากร 
ทุกระดบั ทํา Gap Analysis Development Planning ในทุกเกณฑมาตรฐานของ AHA 
และ JCI พรอมเชื่อมโยงแนวทางการพฒันาสูแผนยุทธศาสตร แผนงานประจําปและ
แผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล ทัง้นี้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล ควร
คํานึงถึงมาตรฐานที่ใชในการเทียบเคียง  
เปนสากลสอดคลองกบับริบทของจังหวัดสุรินทร 

2) สราง Model ระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาลและโมเดลคุณภาพของทุกหนวยงาน 
ในโรงพยาบาลที่เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ โดยเนนการบูรณาการภารกิจ เกณฑคุณภาพ 
นวัตกรรมคุณภาพ และอัตลักษณคุณภาพการบริการ 

3) บูรณาการระบบงานคุณภาพสูงานประจําโดยการเชื่อมโยงกับหนาที่และความรับผิดชอบ 
(Job Descriptive) ระบบประเมินผลระดับบคุคล (Performance Agreement) และการ
พิจารณาความดีความชอบ คาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล 

4) การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการติดตามประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา
อยางตอเนื่องทั้งในระบบคุณภาพของโรงพยาบาลและระบบคุณภาพของหนวยงาน  

5) สงเสริมใหทุกหนวยงานของโรงพยาบาลสรางสรรคสิ่งใหม นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
คุณภาพของหนวยงาน โดยการนําเกณฑ AHA JCI เขามาใชเปนแนวทาง  

6) การรายงานอุบัติการณความเสี่ยงดวยระบบ IOR การบริหารยา สรางระบบ Consult 
งานคุณภาพและบริหารมาตรฐานคุณภาพในทุก Criteria ดวยระบบ Online เชื่อมโยง
และตอยอดความสําเร็จจากมาตรฐาน HA สู AHA พรอมเปดกวางในการนําเกณฑแหง
ความเปนเลิศของคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสากล (JCI) เขามาผนวกในกระบวนการ
ปกติและการขับเคลื่อน AHA และใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการสูองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Hospital) ดวยเกณฑ TQA 
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7) สรางระบบคุณภาพแบบเครือขายเช่ือมโยงระบบงานคุณภาพที่เปน Best Practice ทั้งใน
และตางประเทศ โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการเชื่อมโยงขอมูล ระบบบริการ ระบบงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการใชทรัพยากรทางความรูรวมกันทุกภาคสวน เพื่อยกระดับ
ระบบคุณภาพสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

8) การสรางระบบการบริหารขอรองเรียน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบริการของ
โรงพยาบาลที่คํานึงถึงการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องตามแนวทาง ดังนี้ 
- การตรวจเยี่ยมผูปวยที่เชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตร 
- การสื่อสารกับผูใชบรกิารในโรงพยาบาล การรับฟงจากผูปวยโดยตรง เพื่อการพัฒนา

บริการ 
- การสรางระบบในการเฝาติดตามความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 
- การสรางกระแสการแกปญหาความไมพึงพอใจใหเกิดการรับรูจากผูใชบริการอยาง

ตอเนื่อง มุงเนน : มีปญหาขอคับของใจ อยานํากลับบาน  
 

5.4 เสริมสรางประสิทธิภาพในการจัดบริการที่มีความปลอดภัยดวยคุณภาพการบริหารความเสี่ยง
ทางการแพทยในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) เสริมสรางความเขมแข็งของปณิธานดานความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากร  
โดยบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการสรางความปลอดภัย
แกผูปวยและเพื่อนรวมงาน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีความรับผิดชอบในการ
อํานวยการใหนโยบายความปลอดภัยนั้นเปนไปตามคํามั่นสัญญา ผูบริหารระดับสูงของ 
โรงพยาบาลฯ มีความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ใหคําแนะนํา และใหมีการนําแผน
ความปลอดภัยนั้นไปสูการปฏิบัติจนบรรลุผล 

2) การสรางระบบการบริหารความเสี่ยงทางดานยาใหมีประสิทธิภาพ โดย 
- ปรับปรุงการเฝาระวังเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพในกลุม         

ยาความเสี่ยงสูง กลุมแพยาซ้ํา และการประสานรายการยา (Med  Reconcile) 
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการดานยาใหปลอดภัยและเหมาะสมไดผลคุมคา

คุมทุน (สมเหตุสมผล) โดยการมีสวนรวมของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- การเพิ่มบริการเตรียมยาผูปวยเฉพาะรายในกลุม Opioid, Antibiotic, High Alert  

drug และยาที่ใชในผูปวยเด็ก เพื่อลดคาใชจาย ลดระยะเวลา ลดการใชทรัพยากร  
และลดความคลาดเคลื่อนทางยา 

3) การปรับปรุงและควบคุมการปฏิบัติงานที่สงผลตอการเกิดความเสี่ยง โดยเนนการจัด
ระเบียบงานใหมเพื่อการจัดการการติดเชื้อทุกพื้นที่ที่ใหบริการแกผูปวย ผูมาเยือน และ
บุคลากรรวมถึงบานผูปวย การปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงและรับสิ่งสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการเลือดใหมีความเหมาะสม
และเพียงพอตอความตองการของผูปวย 

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร โดยการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
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- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรความรูและทักษะในการบริหารความเสี่ยงในบุคลากร 
ทุกระดับ  

- สงเสรมิการรายงานอบุัติการณความเสีย่งและการคนหาความเสีย่งเชงิรกุ โดยใช 2 P  
Safety ใหครอบคลมุทุกหนวยงาน มีการวิเคราะหความเสี่ยงและหาแนวทางแกไข 
ในความเสี่ยงระดบั E ขึ้นไป โดยสหสาขา การสรางทมีที่มคีวามเชี่ยวชาญและความ
ชํานาญที่มทีักษะข้ันสงู พรอมสําหรบัการทําหนาที่ในการจดัการทางการแพทยใน
สถานการณทีร่ะบบปกติไมสามารถใหบรกิารได  
โดยเนนการบรกิารเรื่อง IV Care, CPR, การแจงขาวราย 

5) การสรางสรรคระบบงานใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง โดยการพัฒนา
ระบบ Logistic Transfer ในเครือขายโดยมีระบบการสงตอทางอากาศ โดยทีมการแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การมีสวนรวมกับการขนสงสาธารณะในการสงตอ ใหมีความ 
รวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา การสราง Computerized Hospital Document ในทุก
กระบวนการทํางาน 

6) ลดความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดในการบันทึกเวชระเบียน โดยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบันทึกถูกตอง ครบถวน สมบูรณและมีการตรวจสอบทวนซ้าํของเวชระเบยีน (Audit  
Chart)  

7) ปองกันการบาดเจ็บขณะเคลื่อนยายโดยเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย 
ในการเคลื่อนยายและจัดหาอุปกรณที่จําเปนและทันสมัยที่ชวยใหการเคลื่อนยายมีความ
ปลอดภัย 

8) ลดภาวะแทรกซอนทางคลินิกโดยการพัฒนาการประเมินอาการ การเฝาระวังและจัดการ
ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง (Specific Clinical Risk) การวางแผนการดูแลใหครอบคลุม 
โดยสหสาขาวิชาชีพ  การวางแผนการจําหนายที่มุงเนนการเสริมสรางสมรรถภาพผูดูแล 
และพัฒนาเครือขายการจัดการผูปวยระยะสุดทาย 

9) การจัดระบบการจดัการความเสีย่งและเฝาระวัง การแพรระบาดของโรคติดตอที่อาจจะมา
พรอมกับการจัดบริการสุขภาพผูใชบริการจากประเทศเพื่อนบาน 
- การพัฒนาระบบคัดกรองผูใชบริการจากประเทศเพื่อนบานที่มีความเสี่ยงสูงตอการ

แพรระบาดของโรค 
- การประสานกับเครือขายสุขภาพในบริเวณพื้นที่ชายแดน เพื่อการพัฒนาจุดเฝาระวัง

และการอํานวยความสะดวกในการเขาใชบรกิารในโรงพยาบาล เพื่อการจัดการผูปวย
ที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาดของโรค 

- การประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนขอมูลผูปวย 
ที่มีภาวะโรคติดตอ 

- การบูรณาการความรวมมือกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง เพื่อการกําหนดมาตรการ
แนวทางรวมในการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน และการเชื่อมโยงบริการสุขภาพ 
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5.5 เสริมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย เพิ่มบริการนวดไทย สปา นวดบําบัดรักษาโรค 
และแพทยทางเลือก ตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งคนไทยและตางชาติ  
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) ศึกษา ความเปนไปได และความคุมคาในการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทย  
2) สงเสริมการแพทยแผนไทยใหมีความแพรหลาย และเขาถึงประชาชนมากขึ้นผานการ 

บูรณาการกับภาคีทุกภาคสวน  
3) การเสริมสรางศักยภาพในการจัดบริการแพทยแผนไทย แพทยแผนจีน แพทยพื้นบาน  

ที่สามารถรับผูปวยใน โดยเฉพาะผูปวยกลุมสูงอายุ ผูปวยกลุมที่ตองมีการดูแลตอเนื่อง 
ผูปวยระยะสุดทาย พรอมทั้งการพัฒนาระบบการบริการแพทยแผนไทย แพทยพื้นบาน 
ใหมีโอกาสในการรวมดูแลสุขภาพแกประชาชนในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น และการบูรณา
การภูมิปญญาแพทยแผนไทยในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การพัฒนาบริการ
แพทยแผนไทยแพทยแผนจีน แพทยพื้นบาน ในระดับ Convenient Health Care 
การสรางชุดบริการ รองรับความตองการของผูมีกําลังซื้อ ผูใชบริการจากประเทศกัมพูชา 
และการบริการเชิงรุกนอกสถานที่ 

4) การผลิตยาสมุนไพร อาคารโรงผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนทางเลือก 
ในการพึ่งตนเอง และการเสริมรายไดแกโรงพยาบาลภายใตแบรนดของโรงพยาบาล  
เพื่อหนุนเสริมการเปนเลิศดานศูนยกลางการผลิตและพัฒนาดานสุขภาพ 

5) การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยแผนไทย แพทยแผนจีน แพทยพื้นบาน ตามเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขตอยอดสูมาตรฐานโรงพยาบาลแพทยแผนไทย
ระดับสูง 

6) การจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ รองรับการผลิตยาสมุนไพร และการจัดบริการแพทยแผนไทย 
 
6. แผนงานและโครงการที่สําคัญ 

 
แผนงาน โครงการ 

แผนงานที่ 1 พัฒนามาตรการการจัดบริการสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการสู
สากล 

แผนงานที่ 2 พัฒนาการจัดบริการเพิ่มพิเศษสําหรับ
ประชาชน (Convenient Health Care) 

1. โครงการสรงสรรครูปแบบการบริการเพิ่มพิเศษ
สําหรับประชาชน ( Convenient Health 
Care) 

2. โครงการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยบริการ
สุขภาพ AEC 

แผนงานที่  3 เพิ่ มประสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบงาน
ภายในโรงพยาบาล 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูปวยในดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความเปนเลิศในบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน 

 
1. แนวคิด และกระบวนการดําเนินงาน 

ปญหาสําคัญในปจจุบันและความทาทายในอนาคตของการเสริมสรางความเปนเลิศในบริการทาง
การแพทยที่มีมาตรฐาน คือความมีประสิทธิภาพในการรับมือกับการจัดบริการรองรับความตองการทางการ
แพทยของพืน้ที่ ซึ่งปญหาการเจบ็ปวย ปวยตาย ในโรคสําคัญในพื้นที่บริการคือ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทารกแรก
เกิด อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ ซึ่งจากสถิติ พบวา ผูปวยโรคมะเรง็ทีม่ารักษาที่
โรงพยาบาลสุรินทรสูงขึ้นทุกป โดยลาสุดป 2559 มีผูปวยมะเร็งเขารักษาในโรงพยาบาลสุรินทรถึง 2,280 ราย 
โดยโรคมะเร็งที่พบมากเปนอันดับหนึ่งคือ มะเร็งลําไส (Colon & Rectum) 

นโยบายการพัฒนาบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล ตามเปาหมายของเขตสุขภาพที่ 9 คือ การ
เสริมสรางความเปนเลศิดานการบริการทางการแพทยในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินและสาขารับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศใน
ทุกสาขาโรค ตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหโรงพยาบาลเปนแหลงรองรับการสงตอผูปวยจากสถาน
บริการในพื้นที่บริการ ซึ่งจากการสงตอผูปวยมายังโรงพยาบาลที่ผานมาพบวา การสงออก 4 สาขาหลักลดลง 
เนื่องจาก แตละสาขามีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเพื่อลดการสงออกนอกเขต และเพิ่มศักยภาพรองรับใน
เครือขายจังหวัด 
 แนวโนมการเขามาใชบริการของผูใชบรกิารจากประเทศเพื่อนบานในกลุมโรคมะเรง็ โรคหัวใจ  
ทารกแรกเกิด อบุัตเิหตุและฉุกเฉิน พบวา มีแนวโนมเพิม่มากขึ้นจากคุณภาพบริการ  
การคมนาคมทีส่ะดวก การประชาสมัพนัธปากตอปาก ตนทุนการรักษาที่ไมสงู และมีศนูย AEC ใหคําปรกึษา
แนะนาํขอมลูประกอบใหไดทราบ ทาํใหสามารถประกอบการตัดสินใจในการเลือกรับบรกิารได 
 
2. วัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1) เพื่อเสริมสรางความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทยในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน การรับบริจาคและเปลี่ยนถายอวัยวะ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาล
ชั้นนําของประเทศในทุกสาขาโรคตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข  

2) เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทยของศูนยความเปนเลิศเปนที่เชื่อมั่นวางใจไดของผูใชบริการ   
 

3. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 
1) การบริการทางการแพทยในสาขาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและฉุกเฉิน การรับ

บริจาคและปลูกถายอวัยวะ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศในทุกสาขา
โรคตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข  

2) ผูใชบริการเชื่อมั่นวางใจในคุณภาพการบริการทางการแพทยของศูนยความเปนเลิศ  
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4. ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ลําดับตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรท่ี 2 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู 
พ.ศ.2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

7 1.ระดบัความสาํเรจ็ใน
การสรางความเปนเลิศ
ดานการบริการทาง
การแพทยใน 5 สาขา
โรคตามเกณฑของ
กระทรวงสาธารณสุข 

- โรคมะเร็ง  
- โรคหัวใจ 
- ทารกแรกเกิด  
- อุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน 
- รับบรจิาคและปลูก

ถายอวัยวะ  

ระดับความเปนเลิศ 
ศูนยโรคมะเรง็ อยู
ระดับ 1 

ระดับ 1 ระดับ 
1 

ระดับ 
1 

ระดับ 
1 

ระดับ 

1+ 

ระดับความเปนเลิศ 
ศูนยโรคหัวใจ อยู
ระดับ 2 

ระดับ 2 ระดับ 
1 

ระดับ 
1 

ระดับ 
1 

ระดบั 
1+ 

ระดับความเปนเลิศ 
ศูนยทารกแรกเกิด
อยูระดบั 2 

ระดับ 2 ระดับ 
2 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

ระดบั 1 

ระดับความเปนเลิศ 
ศูนยอุบัตเิหตุและ
ฉุกเฉนิ อยูระดบั 2 

ระดับ 2 ระดับ 
2 

ระดับ 
2 

ระดับ 
2 

ระดบั 1 

ระดับความเปนเลิศ 
ศูนยรบับรจิาคและ
ปลกูถายอวัยะ อยู
ระดับ 3 

ระดับ 3 ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดบั 3 

8 2.ผลสัมฤทธิ์ในการ
ใหบรกิารทาง
การแพทยทีเ่ปนเลิศ 5 
สาขา โรค 

- โรคมะเร็ง  
- โรคหัวใจ 
- ทารกแรกเกิด  
- อุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน  
- รับบรจิาคและปลูก

ถายอวัยวะ 

โรคมะเร็ง : อัตรา
ตายผูปวยมะเร็งตบั 
14.41 ตอแสน
ประชากร 
 (เปาไมเกนิ 24 ตอ
แสนประชากร) 

ไมเกิน 
14.41 ตอ
แสน
ประชากร 

ไมเกิน 
ปที่ผาน
มา 

ไมเกิน 
ปที่ผาน
มา 

ไมเกิน 
ปที่ผาน
มา 

ไมเกิน 
ปที่ผาน
มา 

อัตราตายจากโรค
หลอดเลอืดหัวใจ 
ตอแสนประชากร 
เทากบั 8.48 

<7 <7 <7 <7 <7 

การเสียชีวิตของ
ผูปวย STEMI 
เทากบั 12.50 

<11 <10 <9 <8 <7 

ทารกแรกเกิด : 
อัตราตายทารกแรก

< 3.6 ตอ 
1,000 

< 3.2 
ตอ 

< 2.8 
ตอ 

< 2.5 
ตอ 

< 2.4ตอ 
1,000 
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ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ลําดับตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรท่ี 2 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู 
พ.ศ.2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เกดิ 2.6 ตอ1,000
การเกดิมีชีพ (เปาไม
เกิน 4 ตอพัน
ประชากรเกิดมีชีพ) 

ทารก
แรกเกิด
มีชีพ 

1,000 
ทารก
แรกเกิด
มีชีพ 

1,000 
ทารก
แรกเกิด
มีชีพ 

1,000 
ทารก
แรกเกิด
มีชีพ 

ทารก
แรกเกิด
มีชีพ 

อุบัตเิหตแุละฉกุเฉิน 
: อัตราการเสียชีวิต
ของผูปวยวิกฤต
ฉุกเฉนิภายใน 24 
ชม. ในรพ.ระดบั F2 
ขึ้นไป (ทัง้ที่ ER 
และ Admit) (NA) 

รอยละ 
12 

รอยละ 
10 

รอยละ 
8 

รอยละ 
6 

รอยละ 
4 

รับบรจิาคและปลูก 
ถายอวัยวะ : 
อัตราสวนของ
จํานวนผูยนิยอม
บรจิาคอวัยวะจาก
ผูปวยสมองตาย : 
จํานวนผูปวย
เสยีชีวิตใน
โรงพยาบาล คอื 7 
ราย : 100 
hospital death 

0.4 : 
100 

0.5 : 
100 

0.6 : 
100 

0.7 : 
100 

0.8 : 
100 
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5. กลยุทธ 
5.1 ยกระดับคุณภาพการจัดบริการทางการแพทยดวยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย และ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทยในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา รองรับการ
เปนศูนยกลางความเปนเลิศดานสุขภาพที่เชื่อมโยงอาเซียน (Medical Hub) 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศ ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลใน 3 ระบบ (Hos XP, Thai Refer, 
Thai COC) และสามารถนําขอมูลมาใชในทุกระดับ 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดความลาชานอกพื้นที่โรงพยาบาล โดยการเพิ่มบทบาทของ
เครือขาย รพ.สต., อปท. โดยทําหนาที่รวมสงตอผูปวยในกลุม Fast track และเนนการ
สื่อสารทําความเขาใจ กําหนดวาระในการดําเนินการรวมมือกันอยางมีพันธะสัญญาใน
ระดับอําเภอและจังหวัด 

3) การสรรหาบุคลากรทางการแพทยพรอมจัดทําขอตกลงความรวมมือกับโรงพยาบาล
คูสัญญาในการจัดสงทีมแพทย บุคลากรทางการแพทย มารวมปฏิบัติการ  

4) การพัฒนาและยกระดับ ในเ รื่ องความปลอดภัยและการ ใหบ ริการแก ผู ป วย 
ดวยการติดตั้งระบบหองปฏิบัติการทางการแพทยเพื่อชวยใหทํางานไดรวดเร็วขึ้น 
มีความถูกตองแมนยําและปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทาง ดังนี้ 
- การควบคุมสภาวะแวดลอมสถานที่และความปลอดภัยทั้งตอผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ

และผูที่เกี่ยวของโดยการควบคุมกํากับการไหลเวียนของงาน โดนคํานึงถึงความสะดวก
ปลอดภัยไมมีผลกระทบตอระบบคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดย 
 จัดใหมีพื้นที่ปฏิบัติงานพอเพียงและสะดวกตอการปฏิบัติงาน มีสภาวะแวดลอม

เหมาะสมไมมีผลกระทบตอคุณภาพของการทดสอบ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงพอเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการแยกพื้นที่ปฏิบัติงานหรือแยกกิจกรรมที่
ไมสามารถปฏิบัติพื้นที่เดียวกนัหรือใกลเคียงกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพของ
งาน และจัดใหมพีื้นทีพ่ักหรอืรับประทานสาํหรับผูปฏิบัติงานเพื่อปองกันการติดเชื้อ
จากการปฏิบัติการทางหองปฏิบัติการ 

 ควบคุมติดตามบันทึกสภาวะแวดลอมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพของงาน เชน 
อุณหภูมิที่เก็บรักษาตัวอยางทดสอบ คลื่นความถี่ ความชื้น เสียง กระแสไฟฟา 

 มีคูมือหรือแนวทางปฏิบัติการความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในการปองกนัอุบตัิเหตุจากการทาํงาน การแกไข การตรวจติดตามบันทึกสุขภาพ 
ของผูปฏิบัติงาน มีการอบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการปฏิบัติการใหกับ
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการปฐมนิเทศบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหม และ/หรือ
นักศึกษาฝกงาน 

 มีแนวทางการปองกันและระงับอัคคีภัย วีธีการแจงเหตุ แจงขอมูล เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการประกันคุณภาพกระบวนการวิเคราะห เพื่อใหเกิดความมั่นใจในผลการตรวจ
วิเคราะหโดยดําเนินการตรวจวิเคราะหภายใตสภาวะที่ควบคุมตามที่กําหนด โดย 
 จัดทําระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ (Internal Quality Control, IQC) 

ครอบคลุมทุกรายการตรวจวิเคราะห มีระบบติดตามผลการควบคุมคุณภาพภายใน
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อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง เพื่อติดตามแนวโนมความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด
คลาดเคลือ่น เพื่อเตรียมการปองกนัและแกไขกอนการทาํการทดสอบตัวอยางผูปวย 

 จัดใหมีการเขารวมโครงการการประเมนิคุณภาพระหวางองคกร (External Quality 
Assessment Schemes, EQAS) เพื่อการเฝาระวัง ติดตามประเมินผลการตรวจ
วิเคราะหคนหาขอบกพรองเพื่อการกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพรวมถึงการ
ฝกอบรมผูเกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนั้นสามารถแกไขปญหา 
ที่เกี่ยวของและสงผลดีตอผูรับบริการหรือการดูแลผูปวย 

5) จัดใหมีระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ (Laboratory information system, LIS)  
เพื่อการรายงานผลทางหองปฏิบัติงานมีความถูกตองครบถวนเชื่อมตอสูระบบฐานขอมูล
ของโรงพยาบาล (HIS) โดยมีการปองกันความเสียหาย สูญหายของขอมูล ควบคุมการ
เขาถึง เขาใช ควบคุมขอมูลมใิหมกีารเปลี่ยนแปลงอยางไมถูกตองโดยคํานึงถึงความลบัและ
สิทธิของผูปวยจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย เพื่อรองรับความ
สมบูรณของการเปนศูนยบริการที่เปนเลิศ และลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทยที่มี
ประโยชนและคุณคาอยางแทจริง เพื่อรองรับสภาวการณสุขภาพ การเจ็บปวยของ
ประชาชนในปจจุบันและอนาคต ดังรายละเอียดตอไปนี้  
- ศูนยมะเร็ง จัดหาเครื่อง Intervention, เครื่อง LINAC, เครื่อง U/S Mobile, ยา 

Target Chemo therapy, ตูผสมยาเคมีบําบัด, เครื่อง Infusion pump สําหรับ
บริหารยาเคมีบําบัด 

- ศูนยหัวใจ จัดหาเตียงผาตัด เครื่องปอดหัวใจเทียม (Heart Lung Machine), เครื่อง
พยุงหัวใจ (IABP), เครื่องชวยพยุงการทํางานของหัวใจและปอด (ECMO) เครื่อง
วิเคราะหแกสในเลือด (Blood Gas) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Central Monitor) 
เครื่องกระตุกหวัใจ (Defibrillation) เครื่องกระตุนหัวใจ (Temporary Transvenous 
Pacemaker) เครื่องปรับหยดน้ําเกลือ (Infusion pump/Syring pump) เครื่องชวย 
หายใจแบบควบคุมปริมาณ (Ventilator) รถอภิบาลผูปวยวิกฤตหัวใจเคลื่อนที่ 
(Mobile CCU) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจความถี่สูง (Echocardiogram) 

- ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดหาเครื่อง Telemed, อุปกรณทํา RSI (Rapid 
Sequence), เครื่อง Ultrasound Mobile, เครื่อง Monitor Mobile, เครื่อง EKG 
Mobile, อุปกรณใสทอชวยหายใจแบบติดกลอง (Video laryngoscopes), อุปกรณ 
ปมหนาอกอัตโนมัติ (Chest compression machine) 

- ศูนยทารกแรกเกิด จัดหาเครื่อง Cooling System, Echo Mobile, Transport 
Incubator, Incubator, Ventilater Mobile, เครื่องชวยหายใจชนิดความถี่สูง HFO  
และ Conventional, เครื่อง Neopuff 

- ศูนยรับบริจาคและเปลี่ยนถายอวัยวะ จัดหาเครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 
(volume ventilator ) เครื่องปรับหยดน้ําเกลือ (Infusion pump/Siring pump) 
เครื่องตรวจวิเคราะหกาซในเลือด  เครื่องควบคุมอุณหภูมิรางกายเครื่องตรวจเลือดตาม
มาตรฐานธนาคารเลือด เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ (EKG Monitor) 



   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 78 
 

6) การสรางสรรคนวัตกรรมการรักษาทางการแพทยรองรับความเปนเลิศของโรงพยาบาล 
พรอมสงเสริมการมีสวนรวมกับเครือขายสุขภาพในจังหวัดและในเขตสุขภาพ พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธเผยแพรนวัตกรรมของโรงพยาบาล  

7) การนําความเปนเลิศของการจัดบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล รวมเสริมสรางขีด
ความสามารถทางการแพทยแกเครือขายปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อยางตอเนื่องใน
ระดับที่สูงขึ้น 

8) ใหการสงเสริมสนับสนุนสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลคาย คลินิก
ตางๆ ดานวิชาการและการประสานความรวมมือและการสงตอผูปวยระหวางกัน รวมทั้ง
การดูแลผูปวยฉุกเฉิน และโรคติดตออุบัติใหม อุบัติซ้ํา 

 
5.2 พัฒนาระบบบริการของศูนยความเปนเลิศที่มีคุณภาพทางการแพทย และสภาพแวดลอมการ

บริการที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย ในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) เพิ่มการบรกิารสขุภาพเชิงรกุในหนวยงานหรอืองคกรภายนอก โดยรับจัดการคลนิิกสุขภาพ 
หน วยตรวจสุ ขภาพ เคลื่ อนที่ และบริ ก ารอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกั บด านสุ ขภาพ 
ของศูนยความเปนเลิศใหแกองคกรตางๆ ขยายเวลาการใหบริการผูปวยนอก ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  และความจําเปนในการจัดบริการแกประชาชน 

และเพิ่มทางเลือกสําหรับผูป วยและประชาชนในการ เลือกตรวจรักษาและรับ 

บริการสุขภาพกับแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ 
2) จัดหลักสูตรเตรียมความพรอม ซอมแผน การประเมินอาการผูปวยเบื้องตน เพื่อสงตอ

ผูปวยอยางปลอดภัยในกลุมโรคอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรคหัวใจ กลุมแมและเด็กอยาง
ตอเนื่อง 

3) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการแพทยเฉพาะทาง ในระยะ 5 ป เพื่อรองรับการสง
ตอผูปวย ตามกลุมโรค ดังนี ้
- อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนนแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทาง

การแพทย โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการผาตัดผานการสรางพันธะสัญญารวมกับ
โรงพยาบาล และสถาบันอุดมศึกษา  

- หัวใจ เนนแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการทางการแพทยโดย การเปด
หองสวนหัวใจ การผาตัดหัวใจแบบเปด ผานการพัฒนาการบริการในรูปแบบเครือขาย
เขตสุขภาพ 

- มะเร็ง เนนแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการแพทย โดยเนน
การคัดกรองมะเร็ง การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาดวยรังสี การใหเคมีบําบัด เวช
ศาสตรนิวเคลียร ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย 

- ทารกแรกเกิด เนนแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการแพทย 
โดย การเพิ่มจํานวนเตียงเปน 14 เตียง การเพิ่มแพทยเฉพาะทางทารกแรกเกิด การ
รักษาภาวะสมองพรองออกซิเจนในเด็กแรกเกิด การเพิ่มขีดความสามารถในการผาตัด
หัวใจทารกแรกเกิด  
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- รับบริจาคและเปลีย่นถายอวัยวะ เนนแนวทางการพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทางการแพทยโดยเพิ่มแพทยศัลยกรรมทางเดินปสสาวะอยางนอย2คนที่เคยไดรับการ
อบรมหรืออยูในทีมปลูกถายไตในสถาบันที่มีการปลูกถายไตอยางนอย1ปเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดเก็บอวัยวะ และมีเตียง ICU for donor care  

4) การพัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธศูนยการเปนเลิศของโรงพยาบาล  
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในการใหบริการ โดยเฉพาะผูใชบริการจากอาเซียน 

 
5.3 พัฒนาระบบบริการของศูนยความเปนเลิศที่มีอัตลักษณการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกการ

บริการในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา เพื่อรองรับผูรับบริการที่มีกําลังซื้อ ทั้งในและตางประเทศ 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) สรางสรรคบริการของศูนยความเปนเลิศเพื่อเสริมโอกาสทางรายไดจากผูใชบริการที่มี 
กําลังซื้อในกลุมเปาหมายโรคมะเร็ง โดยจัดใหมีบริการตรวจคัดกรองหามะเร็ง 4 โรค 
โดยแพทยเฉพาะทาง ไดแก  
- มะเร็งปากมดลูก ตรวจ Thinprep  
- มะเร็งเตานมดวยเครื่อง U/S, MMG 
- มะเร็งตับและทอน้ําดี ดวยเครื่อง U/S 
- มะเร็งลําไสใหญ โดยวิธีการทํา Fist Test 

2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริการของศูนยความเปนเลิศ 
- ระบบบริการใหผูปวยและญาติไดรับขอมูลเพื่อติดตามอาการของผูปวยที่บานผานทาง

แอบพลิเคชั่น และมีระบบแจงเตือนใหเจาหนาที่โรงพยาบาลรับทราบวาผูปวยมีคิวนัด
หรือมีความผิดปกติที่ตองพบแพทยและขอรับคําปรึกษา 

- การประชาสัมพันธโดยระบบสารสนเทศ โซเชียลมีเดีย เพื่อการเขาถึงขอมูลของ 
ผูรับบริการทีม่ีกําลังซือ้ จัดตั้งกลุมสมาชิก Member club เพื่อทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู และประสบการณโดยสหสาขาวิชาชีพ 

- จัดระบบบริการ One stop service โดยเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหผูรับบริการสามารถกําหนดการนัดหมายผานระบบโซเชียล
มีเดีย โดยมีการจัดรูปแบบบริการ ไดแก การใหคําปรึกษา การคัดกรอง การรักษา 
โดยสหสาขาวิชาชีพ พรอมทั้งการดูแล ใหคําปรึกษาออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญ 

3) จัดสภาพแวดลอมศูนย  Excellence สําหรับรองรับผูมารับบริการที่มีกําลังซื้อใน
กลุมเปาหมาย โดยมีการจัดบริการเสริมและอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางรายไดจากกลุมที่มีกําลังซื้อ 
- การออกแบบบริการตามความตองการ โดยทีมผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพทุกสาขา ผสาน

การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย ตามมาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนํา  
- การสรางระบบการดูแลพิเศษโดยบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทาง ตลอด 24 ช่ัวโมง 
- การพัฒนาระบบติดตามดูแลหลังจําหนายดวยระบบบริการพิเศษ ตามความตองการ

ของผูรับบริการ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใหคําปรึกษาแกผูใชบริการที่ถือบัตรสมาชิก

พิเศษ 



   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 80 
 

- การพัฒนาสภาพแวดลอมของศูนยความเปนเลิศ โดยเนนการสรางสรรคสิ่งแวดลอม 
ในพื้นที่บริการที่เหมาะกับการจดับริการแกผูใชบริการที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย 
และสุขใจ อุนใจเมื่อใชบริการ 

4) จัดระบบบรกิารของศูนยความเปนเลิศพรอมเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกพิเศษ เพื่อการดูแล
ผูปวยเฉพาะโรค ตามความตองการของผูรับบริการ และการจัดบริการในลักษณะ 
premium service แกผูมีกําลังซื้อที่เปนสัดสวนแยกจากบริการปกติทั้งอาคารสถานที่ 
หองตรวจและบุคลากร โครงสรางการบริหารภายใตกลุมภารกิจการบริการผูปวย AEC 
และนานาชาติ มุงเนนบริการสุขภาพช้ันสูงสอดคลองความเปนเลิศของโรงพยาบาล เชน 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เปนตน  

5) พัฒนาคุณภาพบรกิารใหไดมาตรฐานระดบัสากล เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรบับรกิาร
ชาวตางชาติ 
- การพัฒนาระบบบริการสวนหนาในบริ เวณพื้นที่ชายแดนเพื่อใหความสะดวก 

แกผูรับบริการที่มีกําลังซื้อและมีความประสงคจะเขาใชบริการของศูนยความเปนเลิศ  
- มีระบบการสงตอผูปวยระหวางประเทศทั้ง refer in และ refer out เพื่อใหเกิดการ

ดูแลอยางตอเนื่องและมีการติดตามผลการรักษาอยางเปนระบบ 
- สรางคุณคาเพิ่มจากการบริการสขุภาพที่ผสมผสานกับอัตลักษณในพื้นที่ผานการพัฒนา

ระบบทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชน การสรางทัวรสุขภาพ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
รวมกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ พัฒนาสินคาเกษตรอินทรียสูบริการ premium 
service เชน เมนูสุขภาพเกษตรอินทรียและของที่ระลึกเยี่ยมไขดวยผลิตภัณฑพื้นเมือง 
เพื่อตอยอดทางธุรกิจทองถิ่น เปนตน 

- รวมเสรมิสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคฐานสุขภาพ (health value based economy) 
จากการจดับริการทางการแพทยแกกลุมผูมีกาํลงัซื้อและประชาชนจากประเทศกัมพูชา 
ผานความรวมมือของสถานประกอบการและองคกรภาคีภาคสวนของจังหวัด ทั้งนี้
คํานึงถึงความมั่นคงความสงบเรียบรอยเปนสวนประกอบสําคัญ 

- การเสริมสรางโอกาสการจัดบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงอาเซียน โดยการยกระดับ
โรงพยาบาลใหเปนแหลงฝกอบรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยในระดับ
นานาชาติ  

5.4 แสวงหาความเปนเลิศในการจัดบริการทางการแพทยและการพัฒนาคุณภาพการบริการผาน
เครือขายบริการสุขภาพของเขตสุขภาพ สถานบริการสุขภาพระดับประเทศและตางประเทศ 
และเครือขายนอกระบบสาธารณสุข 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) เสริมสรางความรวมมือกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรทางการแพทย และการแลกเปลี่ยนวิทยาการทางการแพทยในดานบริการ
สุขภาพของศูนยความเปนเลิศ 

2) ศึกษาเรียนรูจากสถานบริการสุขภาพทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง พรอมวาง
แนวทางในการสรางพันธสัญญาระหวางกัน  

3) ถายทอดองคความรูและวิทยาการทางการแพทยของศูนยความเปนเลศิสูโรงพยาบาลใน
เครือขายสุขภาพจังหวัดสุรินทร  
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4) ศึกษาแนวทางในการใชประโยชนรวมของทรัพยากรบคุคลทางการแพทยเฉพาะทางของ
ศูนยความเปนเลิศ และบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางของเขตสุขภาพ โดยอาศัย
กลไกของเขตสุขภาพ 

5) ผสานความรวมมือกับวิทยาลยัพยาบาลในการนํานักศึกษาพยาบาลมามีสวนรวมในการ
จัดบริการสขุภาพ และการใชประโยชนรวมจากนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา เพื่อรวม
เปนลามและจิตอาสา 

6) นําความเชี่ยวชาญของศูนยความเปนเลิศรวมเสริมสรางสัมพันธภาพกับประเทศ 
เพื่อนบาน (กัมพูชา) เพื่อหนุนเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงการบริการทางการแพทย
ระหวางกัน และการเชื่อมโยงบริการสุขภาพในระดับ Convenient Health Care 

7) แสวงหาความรวมมือกับเครือขายนอกระบบสาธารณสุข เชน สถาบันการอาชีวศึกษา
เพื่อการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย ระบบสาธารณูปโภค 

8) การรวมมอืกบัสถาบนัอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เพื่อการฝกอบรม
ระยะสั้นในการผลิตและพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ การผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย 

 
 

6. แผนงานและโครงการที่สําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาความเปนเลิศทางการแพทย 5 สาขา 1. โครงการจัดหาวิทยาการและเทคโนโลยี

ทางการแพทยของศูนยความเปนเลิศ 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการของศูนย

ความเปนเลิศที่มีคุณภาพ  
3. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมการบริการ

ของศูนยความเปนเลิศ 
4. โครงการเสริมประสิทธิภาพการบริการ 

Convenient Health Care ของศูนยความ
เปนเลิศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพใหประชาชน 
พึ่งตนเองทางสขุภาพได 

 
1. แนวคิด และกระบวนการดําเนินงาน 

ปญหาสําคัญในปจจบุันและความทาทายในอนาคตของการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  
ใหประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได คือ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุขมุงเนนที่จะบูรณาการ 
การมีสวนรวมของพหุภาคี พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมวัย การปองกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ การจัดการความปลอดภัยดานอาหาร และลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง โรคจาก
การทํางาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายสําคัญคือประชาชนสุขภาพดี พรอมทั้ง
กําหนดการปฏิรูปดานสาธารณสุขระยะเรงดวนโดยเนนการบูรณาการรวมของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงานและกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย ตั้งแตที่บาน ที่โรงเรียน และสถานที่ทํางาน
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายดานการลดกลุมเสี่ยงโรคเรื้อรัง และมะเร็ง และลดการบาดเจ็บจากการจราจร และ
การทํางาน พรอมทั้งการสงเสริมการเลิกบุหรี่ทั่วไทย  

แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 มุงเนนการสรางเสริมใหคนมีสขุภาพดีเนนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพ และการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพโดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแตละ 
ชวงวัย การใชมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและสงเสริมอาหารและผลิตภัณฑที่สงผลเสีย 
ตอสุขภาพ การสรางกลไกในการจัดทํานโยบายสาธารณะที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพที่จะนําไปสูการ
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี พรอมทั้งการเสริมสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 
โดยการสรางโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ พรอมทั้งการกระจายการจัดบริการดานการสาธารณสุขที่เขาถึงการบริการประชาชนอยางทั่วถึง  
โดยมีเปาหมายหลักสําคัญคือตองการใหคนไทยมีคุณลักษณะของการเปนคนไทยที่สมบูรณ มีสุขภาพกายและ
ใจที่ดีใหบรรลุเปาหมายของการที่ประชากรอายุ 15-79 ป มีภาวะน้ําหนักเกินลดลง, การตายจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนต่ํากวา 18 คน ตอประชากรแสนคน, ประชาชนเลนกีฬาและเขารวมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น, 
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคนลดลง, การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ 15-19 ปลดลง, รายจาย
สุขภาพทั้งหมดไมเกินรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และผูสูงอายุที่อาศัยในบานที่มี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมเปนรอยละ 20 
 
2. วัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1) เพื่อพัฒนาใหหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกแหงมีมาตรฐาน สามารถจัดบริการสุขภาพแกประชาชน
ในพื้นที่ไดอยางมีคุณภาพ  

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกกลุมวัยใหไดรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
รักษาและฟนฟู อยางทั่วถึงจนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ  
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3. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 
1) หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกแหงมีมาตรฐาน สามารถจดับรกิารสุขภาพแกประชาชนในพื้นที่ไดอยาง

มีคุณภาพ ต้ังแตที่บาน ที่โรงเรียน และสถานที่ทํางานระบบการบริการเปนที่เชื่อมั่นและวางใจไดของ
ประชาชน 

2) ประชาชนในทุกกลุมวัยไดรบัการสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค รักษาและฟนฟู อยางทั่วถึงจนมีศักยภาพ
ในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ ปญหาสุขภาพในโรคที่ปองกันไดลดลงอยางตอเนื่อง 

4. ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ลําดับตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 3 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(ปงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู
พ.ศ. 2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

9 
 

1.รอยละของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

NA 50 60 70 80 90 

10 2.รอยละของคลินกิหมอ
ครอบครัวทีเ่ปดดําเนินการ
ในพื้นที่ ( Primary Care 
Cluster ) 

รอยละ 
100  

(2 แหง) 

รอยละ
36 
 

รอยละ
57 

รอยละ 
78 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

11 3.อัตราความสําเรจ็การ
รักษาผูปวยวัณโรคปอดราย
ใหม 

รอยละ 
71.11 

≥ รอย
ละ 85 

≥ รอย
ละ 85 

≥ รอย
ละ 85 

≥ รอย
ละ 85 

≥ รอย
ละ 85 

12 4.รอยละของรพ.สต. ที่ผาน 
เกณฑการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว  

10 15 20 25 30 25 

13 5.รอยละตําบลจัดการ
สุขภาพผานเกณฑตาํบล
จัดการสขุภาพตนเองแบบ
บูรณาการ ระดับดีขึน้ไป 

76 80 85 90 95 ≥95 

14 6.ระดบัความสาํเรจ็ของรพ.
เครือขาย มกีารจัด 
บรกิารอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิง่แวดลอมตาม
มาตรฐานที่กาํหนด 

NA ระดับ3 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ4 ระดับ5 

15 7.รอยละความสําเร็จของหนวย
บริการปฐมภูมิดําเนินการเฝา
ระวังปองกันควบคมุโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
 

NA ≥50 ≥55 ≥60 ≥65 ≥70 
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ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ลําดับตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 3 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(ปงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู
พ.ศ. 2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

16 8.ระดบัความสาํเรจ็ของ
หนวยงานในการสนบัสนุน
สถานประกอบการและ
วิสาหกจิชมุชนใหมกีาร
ดําเนนิงานตามโครงการ
สถานประกอบการ ปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข 

NA ระดับ2 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ4 

 
5. กลยุทธ 

5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพของหนวยบริการปฐมภูมิท่ีเนนการใหบริการแบบองครวม
ดวยจิตวิญญาณความเปนมนุษย ดวยการมีสวนรวมขององคกรภาคีในชุมชนอยางเขมแข็ง 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) การพัฒนาการจัดการสุขภาพเชิงรุกในทุกกลุมวัย โดยการบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย
ในชุมชน โดย 
- กลุมแมและเด็ก เนนการลดปญหาการตั้งครรภไมพรอม การลดปญหาพัฒนาการเด็ก 

ไมสมวัย และการจัดการภัยคุกคาม  
- กลุมวัยเรียน โดยการสงเสริมทักษะสติปญญาและอารมณ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่เสี่ยงดานอาหาร 
- กลุมวัยรุน โดยการสงเสริมทักษะการดูแลตนเองที่ถูกตองแกวัยรุน รวมกับสถานศึกษา 

ทองถิ่น ครอบครัว 
- กลุมวัยทํางาน เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองที่เขาถึงระดับบุคคลในสถานที่

ทํางาน และบาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ เสี่ยงดานบุหรี่  สุรา 
ความเครียด อาหาร และดูแลสุขภาพตนเองเพื่อเขาสูสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ  

- กลุมสูงอายุ โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลตนเองดานกายและจิตอยาง
ถูกตอง การสงเสรมิใหครอบครัว ผูดูแล (Care giver) และชุมชนมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ การจัดสิ่งแวดลอมที่บาน และในชุมชนใหปลอดภัย เหมาะสมกับ
สภาพผูสูงอายุ พัฒนาศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุของโรงพยาบาลใหมีขีดความสามารถที่สงูขึ้น เพื่อใหเปนแหลงอภิบาลผูสูงอายุ
แบบครบวงจร พรอมทั้งสนับสนุนประชาสัมพันธใหรับรูในภาพกวางเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพ  

- กลุมผูพิการและดอยโอกาส เนนการลดปญหาความไมตอเนื่องในการดูแลดานสุขภาพ 
และการจัดการภัยคุกคาม โดยเนนการสงเสริมใหครอบครัว ผูดูแล (Care giver) และ
ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ การจัดสิ่งแวดลอมที่บาน และในชุมชนใหปลอดภัย 
เหมาะสมกับสภาพผูพิการและดอยโอกาส และการสนับสนุนทางสังคม 
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2) การพัฒนาศักยภาพของทีมแพทยเวชศาสตรครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติ และทีม 
สหสาขาวิชาชีพ เพื่อรองรับความตองการในระบบบริการปฐมภูมิ โดย  
- การจัดทําแผนอัตรากําลัง โดยรับยาย/รับโอน/ผลิต แพทยเวชศาสตรครอบครัว 

พยาบาลเวชปฏิบัติ และสหสาขาวิชาชีพ 
- เพิ่มขีดความสามารถของทีมแพทยเวชศาสตรครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติและ 

สหสาขาวิชาชีพที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับการจัดบริการในอนาคตดานผูสูงอายุ  
- การเพิ่มขีดความสามารถความเชี่ยวชาญของพยาบาลเวชปฏิบัติโดยเฉพาะดานการ

กระตุนพัฒนาการเด็ก ดานการดูแลผูสูงอายุ ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
และดานการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 

- การดําเนินงานเชิงรุกดานการสงเสริมสขุภาพ ผานการตรวจสุขภาพเชิงพื้นที่โดยเฉพาะ
การตรวจสุขภาพชองปาก คัดกรองการมองเห็น คัดกรองมะเร็ง สิทธิบัตรทองผาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

3) พัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือขายในการเสริมสรางทักษะเฉพาะดาน เพื่อรองรับ
การมีสวนรวมในการดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชน  

4) พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโดยฟนฟูความรูเฉพาะสาขาวิชาชีพใหไดมาตรฐานบริการ โดย
มุงเนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การดูแลผูปวยระยะฟนฟู (Intermediate 
care) การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง และมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูง และบูรณาการรวมกับ
เครือขายสุขภาพ และกองทุนสุขภาพตําบล 

5) บูรณาการความรวมมือระหวางโรงพยาบาลแมขายกับหนวยบริการปฐมภูมิ ชุมชนและ
ครอบครัวในการรวมใหการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องที่บานเปนรายบุคคล จนคืนสูภาวะ
ปกติ และการจัดบริการผานโปรแกรมThai COC และระบบบริการ on line  

6) การวางแผนเพื่อจัดสรางโรงพยาบาลชุมชนในอําเภอเมือง เพื่อลดความแออัดของ
โรงพยาบาล (ภายใตการดูแลของโรงพยาบาลสุรินทร) 

 
5.2 เสริมสรางอัตลักษณการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่โดดเดนดานการดูแลสุขภาพผูปวย

เรื้อรัง และการอภิบาลสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ในระดับแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศ 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) การสรางอัตลกัษณการบรกิารสขุภาพระดับปฐมภูมิ ภายใตคานิยมรวมทางการบริการของ
เครือขาย “ทํางานดวยความรัก รักษาดวยความรู ดูแลดวยความเมตตา ปรารถนาดี 
ดั่งสมาชิกในครอบครัว” โดย 
- เสริมสรางความรูความเขาใจในทักษะการบริการที่สอดคลองกับวัฒนธรรม 

ความสามารถดวยการสื่อสารในภาษาถิ่น  
- การสรางอัตลักษณการบริการแบบมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ภาคีเครือขาย และ 

จิตอาสาในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูง 
- การสื่อสารอัตลักษณการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ใหรับรูทั่วทั้งองคกร และ

ประชาชนทั่วไป  
- กําหนดใหบุคลากรหนวยบริการปฐมภูมิ ปฏิบัติตามมาตรฐานอัตลักษณการบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิ 
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2) การดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรัง และการอภิบาลสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวมในระดับ 
แนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศ โดย 
- การพัฒนาครอบครัวที่มีผูปวยโรคเรื้อรังและมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงในครอบครัว

ดวยรูปแบบของ Home Ward มาตรฐานระดับแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศ 
- การสรางชุดองคความรูที่ไดมาตรฐานเพื่อการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและผูสูงอายุ  
- เพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกในครอบครัว ผูดูแล (Care Giver) ใหมีศักยภาพ 

ในการดูแลสุขภาพของผูปวยเรื้อรัง และผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงไดอยางมีมาตรฐาน
ตอเนื่องและปลอดภัย 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับปฐมภูมิเพื่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองเบื้องตนของประชาชน ที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูง 
สามารถเรียนรูผานโทรศัพทมือถือ (Application) 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการผูดูแล (Care Giver) อยางมืออาชีพ Home Health 
Services 

- การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยทั้งการสงเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการ
ฟนฟู เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ มุงเนนการจัดบริการที่เขาถึงในรายครัวเรือนผาน
เครือขายสุขภาพในระดับปฐมภูมิและเครือขายของชุมชน 

3) การพัฒนาระบบบริการดูแลตอเนื่องที่บาน โดยเนนการมีสวนรวมของอาสาสมัครสุขภาพ
ระดับ หมูบาน โดยการสรางระบบจิตอาสาสุขภาพในการรวมดูแลผูปวยในชุมชน มีระบบ
การติดตาม ประเมินผล และยกยองการทํางานใหเปนที่ประจักษ และรับรูอยากวางขวาง 
 

5.3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรวมสรางชุมชนสุขภาพดี อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีสุขภาพดี วัฒนธรรมสุขภาพเขมแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพไดอยางยั่งยืน 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) การปรับบทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมกับการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่  
แบบบูรณาการในการดําเนินการควบคุม กํากับ ปจจัยคุกคามทางสุขภาพของการสงเสริม
และปองกันเพื่อลดความเสี่ยงดานสุขภาพ 

2) การพัฒนาระบบการบริการสุขภาพดานอาชีวอนามัย โดย 
- การสรางชุมชนตนแบบในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล และพื้นที่เสี่ยงจากการ

จัดการโรคที่เกิดจากการทํางาน และภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
- การสรางมาตรการเพื่อการลดปญหาการเจ็บปวยในโรคจากการทํางาน อุบัติเหตุ 

ในการทํางาน ผานการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ 
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธบริการสุขภาพของคลินิกโรคจากการทํางาน ใหเขาถึงกลุม

วัยแรงงาน ภายใตมาตรการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ 
เปนสุข และการสรางสรรคการบริการเชิงรุกที่เขาถึงสถานประกอบการ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
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- การสรางเครือขายนักเฝาระวังภาวะภัยสุขภาพจากสิ่งแวดลอม และพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรของโรงพยาบาลในการรองรับปญหาของโรคจากการ
ทํางาน 

- การพัฒนาระบบการลดปญหาการเจ็บปวยในกลุมเกษตรกร โดยเนนการทํางานเชิง
บูรณาการรวมกับหนวยงานดานการเกษตร ในการสงเสริมการเกษตรอินทรีย การรวม
สรางมาตรการในการลดปญหาการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีทาง 

- พัฒนาระบบการจดับรกิารดานงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดลอม ใหคนทํางาน
และประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบจากมลพิษสิง่แวดลอม เขาถึงการบริการที่ไดมาตรฐาน 

3) การจัดระเบียบสุขภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ เครือขายสุขภาพ ครอบครัว
ตนแบบสุขภาพใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ 

4) การจัดสภาพแวดลอม และสรางระบบนิเวศนสุขภาพในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลใหเปนตนแบบที่ดี  

5) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและภัยคุกคามทางสุขภาพของพื้นที่บริการปฐมภูมิ  
6) ปรับสภาพแวดลอมของชุมชนใหเอื้อตอการสรางสุขภาพตามบริบทของชุมชนหนุนเสริม

การพึ่งตนเองทางสุขภาพ ( Health literacy) โดย 
- สรางหมูบานจัดการสุขภาพตนแบบรอบ โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
- ปรับสภาพแวดลอมในครอบครัว เพื่อปองกันและลดการเกิดโรคของสมาชิกใน

ครอบครัว 
- การสื่อสารความรูสุขภาพแกประชาชนในทุกกลุมวัย เนนการเขาถึงระดับครัวเรือน 

รายบุคคลกลุมเสี่ยง โดยการใชสื่อบุคคล โซเซียลมีเดีย และการบูรณาการรวมกับ
สื่อมวลชนในพื้นที่ 

- การเสริมสรางความรูในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในพื้นที่บริการที่ทันตอ
สถานการณ 

 

6. แผนงานและโครงการที่สําคัญ 
 

 
 

 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบมีสวน
รวมและยั่งยืน 

1. โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่ยอดเยี่ยม 
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูปวย

เรื้อรัง  
3. โครงการอภิบาลสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
4. โครงการสรางสภาพแวดลอมสุขภาพดีประชาชน

สุขภาพดียั่งยืน 
5. โครงการลดปญหาการเจ็บปวยจากการทํางาน

และภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร และเสรมิสรางวัฒนธรรมคานิยมรวม 
อยางเขมแข็งสูองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน 

 
1. แนวคิด และกระบวนการดําเนินงาน 

ปญหาสําคัญในปจจุบันและความทาทายในอนาคตของการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการ
เสริมสรางวัฒนธรรมคานิยมรวมอยางเขมแข็งสูองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน คือ กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดนโยบายในการเติบโตภายใตยุทธศาสตรความเปนเลิศดานบุคลากร (People Excellent) โดยการ
มุงเนนดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อการรองรับภารกิจสุขภาพและนโยบายการพัฒนาตามแผนบริการ 
(Service Plan) ซึ่งโรงพยาบาลสรุนิทรมคีวามเกี่ยวของในการพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพื่อรองรับการจัดบริการ
ตามแผนการบริการที่เปนเลิศดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง การจัดบริการสุขภาพแก
ผูสูงอายุ โดยเนนการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ การผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการคนดานสุขภาพ การพัฒนาเครือขายภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 
ดานสุขภาพ  

บุคลากรทางการแพทยเฉพาะทาง ของโรงพยาบาลในปจจุบันคิดเปนสัดสวนรอยละ 79.16 จาก
บุคลากรทางการแพทยทั้งหมดซึ่งยังมีความจําเปนในการสรรหา และพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติม
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย เพื่อรองรับศูนยความเปนเลิศของโรงพยาบาล และความจําเปนในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาบริการเพื่อสนองตอบตอความตองการของพื้นที่และการเชื่อมโยงการบริการกับพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการคาชายแดน 

 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดคานิยมรวม MOPH โดยแตละตัวน้ันคือ M : Mastery O : Originality  
P : People centered approach H : Humility เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพ 
ที่ยั่งยืน พรอมทั้งไดกําหนดเปาหมายสําคัญในการเสริมสรางเจาหนาที่ทุกระดับใหมีความสุขในการทํางาน จาก
การประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับรอยละ 74 โดยมี
ประเด็นที่สําคัญที่เปนความตองการของบุคลากรคือ สวัสดิการในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน และคาตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับความจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลที่ผานมามีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทยในอัตรา
รอยละ 5 ซึ่งกระทบตอคุณภาพการจัดบริการของโรงพยาบาลและการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการ
บริการของศูนยความเปนเลิศ โดยปญหาหลักที่เปนตนเหตุสําคัญคือความสมเหตุสมผลของคาตอบแทนและ
สวัสดิการ 

 
 

2. วัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 
1) เพื่อสงเสรมิใหบคุลากรทางการแพทยไดมีโอกาสในการไดรับการเสริมสรางขีดความสามารถและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยางทั่วถึง ตอเนื่อง  
2) เพื่อสงเสรมิใหบคุลากรทุกระดับมขีีดสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานของโรงพยาบาล และมีความพรอม

สมบูรณในทักษะสากล 
3) เพื่อเสริมสรางความสุขในการปฏิบัติงานแกบุคลากรทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ใหบุคลากร 

มีความรักและความผูกพันตอองคกร 
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3. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1) บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความมุงมั่นในการพัฒนาบริการสูง มีความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อการบริการสุขภาพแกประชาชน 

2) บุคลากรทุกระดับมีขีดสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานของโรงพยาบาล และมีความพรอมสมบูรณ 
ในทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม วัฒนธรรมไทย สากล
และประเทศเพื่อนบาน)  

3) บรรยากาศการทํางานในองคกรเอื้อตอการทํางานอยางมีความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสุขในการทํางาน 
 

4. ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ลําดับตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 4 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู
พ.ศ.2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

17 1.รอยละของบุคลากรทาง
การแพทยทีเ่ปนบุคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขา
วิชาชีพ 

รอยละ 
43.24  
 

รอยละ 
60 

รอยละ 
65 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

18 2.รอยละของบุคลากรที่ผาน
เกณฑสมรรถนะองคกร 

NA รอยละ 
60 

รอยละ 
65 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

19 3.รอยละของบุคลากรมี
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตที่ดแีละ
ความสุขในการทาํงาน 
(Happinometer)   

รอยละ
62.07  
 

รอยละ 
63 

รอยละ 
64 

รอยละ 
65 

รอยละ 
66 

รอยละ 
67 

20 4.อัตราการคงอยูของบุคลากร
ดานสขุภาพ (Retention 
Rate) 
 

N/A ≥ รอยละ
85 

≥ รอยละ
88 

≥ รอย
ละ91 

≥ รอยละ
94 

≥ รอยละ
97 

21 5.จาํนวนอุบัตกิารณทีไ่ม
เปนไปตามเกณฑคานิยมรวม 
“SURIN” 

2 เรื่อง  ≤ 2 เรื่อง ≤ 1 เรื่อง ≤ 1 
เรือ่ง 

ไมมี
อุบัติการณ 

ไมมี
อุบัติการณ 
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5. กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน 
5.1 เสริมสรางขดีความสามารถและความเชีย่วชาญเฉพาะทางแกบุคลากรทางการแพทยอยางทั่วถึง

และตอเน่ือง รองรับความเปนเลิศในการบริการ การจัดบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ และ
การบริการในระดับ Convenient Health Care 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) วางแผนจัดการอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับการเปน Excellence center ทั้ง 5 สาขา 
ไดแก มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด และการรับบริจาคและปลูกถายอวัยะ โดยใช
ระบบสารสนเทศดานกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางดังนี้ 
- จัดทําแผนอัตรากําลังของศูนยความเปนเลิศ และแผนอัตรากําลังของโรงพยาบาลใน

ระยะ10 ป 
- การจัดทําฐานขอมูลดานบุคลากรโดยใช IT บุคลากรมีทักษะ และสามารถเขาถึงได 
- การจัดทํา JD JS รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับภารกิจหนาที่ การบูรณาการกับระบบ

คุณภาพ AHA JCI การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโรงพยาบาล และการบริหารสมรรถนะ
บุคลากร 

2) วางแนวทางเพื่อการแกวิกฤติการบริหาร และการใชประโยชนจากบุคลากรทางการแพทย
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามแนวทางดังนี้ 
- การเพิ่มสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลที่สูงกวาสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ เพื่อดึงดูด 

จูงใจ และรักษาบุคลากรทางการแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- พัฒนาระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมโดยการประเมิน KPI 

รายบุคคลของบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทาง  
3) ตอยอดความสําเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทยเพื่อรองรับ

ความเปนเลิศในการบริการ การจัดบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ และการบริการ 
ในระดับ Convenient Health Care ตามแนวทางดังนี้ 
- บูรณาการการจัดการความรูโดยสหสาขาวิชาชีพเพื่อนําสูการพัฒนา Best practice  
- ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรใหมีทักษะสากล : ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การจัดการสมัยใหม และวัฒนธรรมสากล 
- การเพิ่มทักษะการบริการ Convenient Health Care พรอมปรับปรุงและพัฒนา

บุคลิกภาพ และภาพลักษณการบริการระดับ Convenient Health Care 
4) สรางสรรคระบบการบริหารสมรรถนะบุคลากรทางการแพทยรายบุคคล โดยมุงเนนการ

เติมเต็มความเชี่ยวชาญคูขนานกับความภาคภูมิใจในวิชาชีพการบริการสุขภาพแก
ประชาชนตามแนวทาง ดังนี้ 
- จัดระบบการประเมินสมรรถนะโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยผานทาง Intranet 
- จัดศูนยปฏิบัติการจําลองทางดานการแพทยและพยาบาล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรทางการแพทยใหไดตามมาตรฐาน 
5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสูความเปนเลิศในการบริการ การจัดบริการทางการแพทยที่มี

คุณภาพ และการบริการในระดับ Convenient Health Care ตามแนวทางดังนี้ 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการศึกษาดูงานระหวางประเทศในแถบเอเชีย เชน สิงคโปร 

เกาหลี ใตหวัน ญี่ปุน ฮองกง เปนตน  
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- บันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันสุขภาพในระดับเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาลเฉพาะทางดาน การพยาบาลผูสูงอายุ การดูแลผูปวยระยะสุดทาย การ
พยาบาลผูปวยวิกฤต การพยาบาลทารกแรกเกิด 

6) สรางนวัตกรรมในการเสริมสรางขีดความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
แกบุคลากรทางการแพทย ตามแนวทาง ดังนี้ 
- จัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ โดยใชระบบ IT (E-HR system) 
- จัดตั้งศูนยเรียนรูและออกแบบโปรแกรมการเรียนรูและฝกทักษะ เพื่อใหเกิดองคความรู

และความชํานาญเฉพาะดานแกบุคลากร โดยบุคลากรสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 
- ออกแบบโปรแกรมการฝกทกัษะเสมอืนจริงโดยใชเครือ่ง VR-BOX เชน ทักษะการฉีดยา 

การลางมือ การ CPR 
- การสรางระบบ Coaching and Mentoring แกบุคลากรทางการแพทย 

 
5.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  และระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานระดับแนว

ปฏิบัติที่ดี ทันสมัย และเปนมืออาชีพ รองรับการพัฒนาบริการตามภารกิจและยุทธศาสตร
โรงพยาบาล 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) พัฒนาการจัดเก็บฐานขอมูลใหสามารถนํามาบริหารจัดการไดแบบ real-time ผูบริหาร
สามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา ตามแนวทางดังนี้ 
- นําระบบ IT มาจัดการฐานขอมูลสารสนเทศดานบุคลากร โดยมีผูเชี่ยวชาญดาน

สารสนเทศกํากับดูแลและสามารถเอื้อตอการบริหาร บริการ วิชาการและพัฒนา
คุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) วางแผนจัดการอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับการเปน Excellence center  
ทั้ง 5 สาขา ไดแก มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ รับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ และทารกแรก
เกิด โดยใชระบบสารสนเทศดานกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ  

3) ปรับระบบการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล โดยปรับระบบการคัดสรรบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถเขามาทํางาน การจัดฝกอบรมกอนและระหวางปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ และพัฒนาหัวหนางานและหัวหนาหนวยเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ ภาระงาน การมอบหมายงาน การกํากับดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พรอมทั้งการพัฒนาระบบประเมนิผลสมรรถนะในการปฎิบัติงานใหเขาใจและปฏิบัติไดงาย 
และมีความเปนธรรม โดย 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในชื่อ " Talent Acquisition " ภายใตแนวคิดที่วา  

" Bring out the talent in you " โดยมีหลักปฏิบัติมุงมั่นในการพัฒนาดานการศึกษา 
การเรียนการสอนการเพิ่มศักยภาพและระบบสวัสดิการที่ดีตอแพทยและบุคลากร
โรงพยาบาล รวมถึงมีการสราง Career Path หรือความกาวหนาทางวิชาชีพ
เพื่อใหพนักงานทุกระดับมีความสนใจในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ภายใตแนวความคิด “I Learn, I Grow”  
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- การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล ภายใตแนวคิด “Surin Hospital Way”  
ซึ่งประกอบดวย Care – Smart – Clear เพี่อใหพนักงานทุกคนสามารถใหบริการได 
เปนมืออาชีพและไดรับมาตรฐานสากล  

- เสริมสรางขีดความสามารถในการใชภาษาถิ่น ภาษาเขมร แกบุคลากรของโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะการสื่อสารกับผูใชบริการกลุมผูสูงอายุ และผูใชบริการจากประเทศเพื่อนบาน 

- มีการจัดหลักสูตร YLDP (Young Leadership Development Program) YNLDP 
(Young Nurse Leadership Program) เพื่อเตรียมผูบริหารระดับตนและหลกัสตูรผูนํา
ดานการพยาบาล ซึ่งถือวามีความสําคัญตอโรงพยาบาลเปนอยางมาก เพราะเปน
ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งขององคกรและหลักสูตร Admin Residency Program  
เพื่อพัฒนาผูนําระดับกลางโดยใชรูปแบบการฝกบริหารโครงการและการจัดการ 
ดานธุรกิจ รวมถึงการบริหารดานการเงิน 

- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
และการใหทุนสําหรับงานวิจัยรวมถึงการนําเสนอผลงานเชิงวิชาการการศึกษาดูงาน 
ทั้งในและตางประเทศ พัฒนาศักยภาพกําลังคนในภาคีเครือขายใหมีสมรรถนะที่
เหมาะสม ตามแนวทางดังนี้ 
     * พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายใหมีศักยภาพตามมาตรฐานสอดคลองกับการเปน    
Excellence center ทั้ง 5 สาขาโดยผูเชี่ยวชาญทางการแพทย 
     * การสรางระบบ Coaching and Mentoring แกบุคลากรทางการแพทยใน
เครือขาย 

- เสริมสรางการมีสวนรวมดานการจัดการกําลังคนในภาคีเครือขายโดยใชระบบ
สารสนเทศ 

- กําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามบันไดอาชีพใหครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ 
โดยใชฐานขอมูลทางดานการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล และติดตามประเมินการ
พัฒนาตามแผนที่กําหนด 

- การสรางสรรคระบบการใชทรัพยากรบุคคลภายในโรงพยาบาลรวมกันในรูปแบบของ 
Projective และภายนอกในรูปแบบระบบเขตสุขภาพ 

- สรางระบบในการพัฒนาบุคลากรโดยใชระบบ e-learning และ เชื่อมโยงการเขาเรียนรู
ของบุคลากรผานมาตรการคาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูล 

5.3 เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวมสูวัฒนธรรมองคกรท่ียั่งยืน เพื่อหนุนเสริมความสุขและ
ความสุขในการทํางานแกบุคลากรทุกระดับ 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) พัฒนารูปแบบการเสรมิสรางสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลตลอดอายุการปฏิบัติงาน โดยมี
การทบทวนทุก 5 ป เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญและทันยุคทันเหตุการณ และตอบสนอง
ความกาวหนาในอาชีพ (Succession Plan) 

2) พัฒนาโรงพยาบาลสูการเปนโรงพยาบาลแหงความสุข โดยใชเกณฑมาตรฐาน 8 Happy 
เพื่อการดูแลความสุขที่ยั่งยืนแกบุคลากรของโรงพยาบาล เปนรายบุคคล 

3) จัดระบบการประเมินความพึงพอใจ ความยึดมั่นผูกพันตอองคกร นํามาวิเคราะหเชิงลึก 
และแกปญหาเฉพาะดาน เฉพาะกลุมไดอยางเหมาะสม สรางระบบ Engagement and 
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Retention Strategy ใหมีโปรแกรมหลากหลายในการเพิ่มความผูกพันของบุคลากร เชน 
Town Hall Meeting เพื่อลดชองวางในการสื่อสารระหวางผูบริหารระดับสูงกับพนักงาน
และสรางความเขาใจในเรื่องทิศทางและนโยบายองคกร  

4) ริเริ่มใหมีการจัดสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล เพื่อหนุนเสริมความสุข ความมั่นคงแก
บุคลากร โดยเนนเพิ่มสุขและเพิ่มผลิตภาพ โดย 
- สนับสนุนใหมีเวทีเรื่องเลาความสําเร็จจากการทํางานทุก 4 เดือน (3 ครั้ง/ป) โดยมี

ผูบริหารเขารวมรับฟงและมีการรวบรวมเพื่อเผยแพรผานทางระบบสารสนเทศ และมี
การคัดเลอืกเรื่องที่ดี1เรื่องตอปรับรางวัล Best Of Year และรับใบประกาศเกียรติคุณ 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากรในโรงพยาบาล 
เพื่อใหบุคลากรไดผอนคลายและมีความสุขในการทํางาน สรางความรักความสามัคคี 
ในองคกร เชน ชมรมลีลาศ ดนตรีสากล แอโรบิค   

- จัดสรางหอเกียรติยศบุคลากรที่มีผลงานเดน และสรางคุณูปการแกโรงพยาบาล 
- จัดเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งสรางระบบการใหรางวัลตาม

ผลงาน การจัดทําระบบตัวช้ีวัดระดับบุคคล พรอมการพัฒนาระบบสวัสดิการที่สูงกวา
สวัสดิการพื้นฐานของรฐั เพื่อการเสรมิสรางความพงึพอใจ ความมั่นคง และความสุขแก
บุคลากร และใหความสําคัญกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ ลูกจาง เพื่อการดูแลความ
สมดุลของการมีวิถีชีวิต คาครองชีพ และความมั่นคงในชีวิต  

- การสรางระบบสวัสดิการเพื่อรองรับผูที่จะเกษียณอายุใหมีความมั่นคงในชีวิต พรอมมี
สุขภาวะที่ดี 

- สรางบนัไดความกาวหนาในวิชาชพีของบคุลากรทกุกลุมงาน โดยเฉพาะในกลุมบุคลากร
ทางการแพทยเพื่อหนุนเสริมความเปนเลิศของโรงพยาบาล 

- จัดสถานที่ทํางานและสิ่งแวดลอมตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสม เพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีความสุขเต็มตามศักยภาพ สรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการทีเ่ปนเลศิใหบุคลากรทุกกลุม โดยการการพัฒนาหองออกกําลงักาย ใหมีความ
เพียงพอและทันสมัย  

 
6. แผนงานและโครงการที่สําคัญ 

 
 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานที่ 1 บริการและพัฒนาบุคลากร และ
การเสริมสรางวัฒนธรรมคานิยมรวมมุงสูองคกร
แหงความสุข 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางแกบุคลากรทางการแพทย 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนในภาคีเครือขาย  
3. โครงการองคกรแหงความสุข 
4. โครงการสงเสริมการออมและบริการการเงินสวนบุคคล 

(Happy Money หมดหนี้มีออม) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับประเทศ 

 
1. แนวคิด และกระบวนการดําเนินงาน 

โรงพยาบาลสุรินทรเปนหนวยการจัดการศึกษา เปนสถาบันรวมผลิตแพทยกับสํานักวิชาแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ีรองรับการเรยีนการสอนในระดับชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย ซึ่งสํานักวิชาการ
แพทยไดกําหนดวิสัยทัศนวา “เปนสถาบันชั้นนําที่ เปนที่ยอมรับระดับอาเซียน ในการผลิตบัณฑิต 
นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนผูนําในการดูแลสุขภาพแบบองครวมของชุมชน ในป 2569 ” ความทาทาย
ของโรงพยาบาลที่สําคัญ คือการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการศึกษา ในการผลิตนักศึกษาแพทยที่
เปนผูนําในการดูแลสุขภาพแบบองครวมของชุมชน ซึ่งโรงพยาบาลไดใหความสําคัญกับการผลิตแพทย 
เวชศาสตรครอบครัว ความสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของนักศึกษาที่ผานมาอยูที่รอยละ 89.66 และ 
ความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ TQF 5 ดาน คือ  
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
คาเฉลี่ยรวมที่ผานมาของทั้ง 5 ดาน อยูที่ระดับ 3.82 และผลงานวิจัยเดนที่ผานมาคือ  Factors influencing 
alcohol consumption in adolescent at Khwao Sinarin district, Surin, Thailand 2016 นําเสนอวันที่ 
15-18 มิถุนายน 2016 ในงาน WONCA Europe conference 2016 เมือง Copenhagen, Denmark 

ปญหาสําคัญในปจจุบันและความทาทายในอนาคตของการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มี
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ คือ นักศึกษามีปญหาผลการเรียน ขอบเขตการทํางานของเจาหนาที่
ในศูนยแพทยเองไมชัดเจน สวนความทาทายในอนาคต คือ การสรางระบบอาจารยที่ปรึกษา การสนับสนุน 
ทีมเจาหนาที่อยางมืออาชีพทางการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1) เพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษาจากโรงพยาบาลมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑอุดมศึกษา เปนที่
เชื่อมั่นและพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของโรงพยาบาลใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษา 
ชั้นนํา 

 
3. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1) บัณฑิตที่จบการศึกษาจากโรงพยาบาลมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑอุดมศึกษา เปนที่เชื่อมั่น
และพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และบัณฑิตมีความโดดเดนดานการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

2) ระบบบริหารการศึกษาของโรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นนํา มีความ
ทันสมัยและความสมบูรณของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาแกนักศึกษา 
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4. ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 5 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู
พ.ศ.2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

22 1.รอยละของนักศึกษาที่
สํ า เ ร็ จการศึกษาตาม
กําหนด 

รอยละ 
93.33 

รอยละ
100 

100 100 100 100 

23 2.รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาแพทยชั้นป
ที่ 6 

รอยละ 
89.66 

≥90 ≥91 ≥92 ≥93 ≥94 

24 3.รอยละความพึงพอใจ
ขอ ง ผู ใ ช บั ณฑิ ตต า ม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค 

รอยละ 
80.07  

≥80 ≥81 ≥82 ≥83 ≥84 

25 4.จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพในระดับ
นานาชาติ 

5 เรือ่ง 6 เรื่อง 7 เรือ่ง 8 เรื่อง 9 เรือ่ง 10 เรือ่ง 

 
5. กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน 

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพทยชนบทที่มีคุณภาพ โดดเดน ดานเวชศาสตรครอบครัวดวย
คุณภาพ อาจารยแพทยระดับเชี่ยวชาญ และระบบการจัดการศึกษาที่เนนหัวใจความเปน
มนุษย 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) ผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพิ่ม โดย  
- เขารวมเปนสถาบันหลักในการผลิตแพทยประจําบานเวชศาสตรครอบครัว 
- หลักสูตรแพทยประจําบาน 3 ป (in-service training) 
- หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะเวชปฏิบัติครอบครัว (family practice learning) 1 ป 
- หลักสูตรอบรมระยะสั้นตางๆ short course for primary care cluster 

2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย 
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาแพทยทุกชั้นปมีชั่วโมงการศึกษากับ

ชุมชน  
- พัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทของแพทยชนบท 
- พัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนและองคความรูอาจารยแพทยอยางตอเนื่องมี

การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยทุกสาขาอบรมดานเวชศาสตรครอบครัวใน
ตางประเทศ 

- มีการประเมินและติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทยอยางตอเนื่อง 
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- การแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตบุคลากรทางการแพทยระหวางกัน 

3) สรางสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอน โดย 
- ปรับระบบการฝกอบรมและพัฒนาของศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่มี

ประสิทธิภาพ ปรับปรุง หองเรียน หองปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย 
- สรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในและภายนอกที่เอื้อตอการ

เรียนการสอนโดยใชแนวคิด clean and green 
- พัฒนาหองเรียนทุกหองใหมีความทันสมัยในยุคดิจิตอลที่มีโสตทัศนูปกรณ และ 

สิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมเสริมประสิทธิภาพแกนักศึกษาในการเรียนรูผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พัฒนาระบบการประเมิน จัดระบบการพัฒนาทักษะของนักศึกษา โดยรวมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ เพื่อการเพาะบมคุณลักษณะ S-K-I-L-L-S 
ของนักศึกษาแพทย ไดแก จิตวิญญาณของการเปนแพทย (Soul) ความรูของวิชาชีพ
แพทย (Knowledge) ทักษะการใชขอมูล สื่อ เทคโนโลยี (Information) การเรียนรู
และการสรางสรรคสิ่งใหม (Learning) ความเปนผูนํา (Leader) และทักษะทาง
วิชาชีพ (Skills) ในผูเรียน และใหความสําคัญกับการพัฒนาความเปนสากลภายใต
บริบทความเปนไทย และการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

- รวมสงเสริมนักศึกษาในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของเครือขายโรงพยาบาล 
 

5.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกดวย
วิทยาการในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา และความทันสมัยของระบบการเรียนการสอน 
หนุนเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขเรียนรูที่ยั่งยืน และการเปนศูนยกลางความเปนเลิศในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยเชื่อมโยงอาเซียน 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) เปดหลักสูตรแพทยแบบ international 
2) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่ทันสมัย โดยการเปดหอง learning เสมือนจริง 

(Simulator) และการพัฒนาบริการหองสมุด Electronic  สามารถเขาถึงไดทุกที่ 
- Tele-conference collaborating system/Live website live เพื่อการศึกษา 
- High-sky operation room 
- Drone for health 
- โรงพยาบาลจําลอง สําหรับการสอนสหสาขาหุนจําลอง Anatomy High technology/

สรางสถานการณ 
3) พัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีของบุคลากรดานการเรียนการสอน e- health 
4) พัฒนา จัดหา สิง่อํานวยความสะดวกรองรับการเรียนรูในยุคดิจิตอลแกนกัศึกษา 
5) บริหารจัดการสุขภาพนักศึกษาในรายบุคคลใหเปนตนแบบของคนสุขภาพดี ลดปญหา

ความเครียดแกนักศึกษาดวยกิจกรรมเสริม และการใชหลักธรรมบูรณาการกับการเรียน
การสอน 
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- พรอมทั้งการเตรียมความพรอมในการเปดโอกาสใหมีนักศึกษาจากประเทศเพื่อบาน 
ในอาเซียนมาแลกเปลี่ยนหรือมาศึกษา 

- สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาแพทยของโรงพยาบาลศึกษาวิจัย เพื่อการรวมพัฒนาทาง
การแพทยแกประเทศเพื่อนบาน 

6) บูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการแสวงหาโอกาสในการผลิตและการ
พัฒนาการแพทย เชื่อมโยงการบริการกับประเทศกัมพูชา 
 

5.3 สรางสรรคองคความรู นวัตกรรมการจัดการศึกษานักศึกษาแพทยชั้นคลินิก หนุนเสริมภารกิจ
การจัดบริการสุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1)  สร างระบบสนับสนุนพื้นฐาน เพื่ อความเปนเลิศของการวิจั ยแบบครบวงจร
(หองปฏิบัติการ – การบริการรักษา – สังคม) (Create a research infrastructure to 
excel bi-directional research bench - bedside community) 

2) สงเสริมองคกรใหเปนที่ยอมรับดานความเปนเลิศดานการวิจัยและเปนผูนําการวิจัย  
สรางระบบสนับสนุนพื้นฐานการวิจัยอยางครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย 
มุงเปางานวิจัยแบบสหสาขาวิชา งานวิจัยแบบแปลงานวิจัยพื้นฐานสูงานวิจัยคลินิก และ 
สูงานวิจัยเพื่อสังคม เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ไปใชประโยชนในระดับเขตสุขภาพ และ
ระดับชาติ 

3) ผลักดันงานวิจัยดานนโยบาย พัฒนาระบบการบริหารนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา
และแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนอยางครบวงจร สรางเครือขายวิจัยระดับชาติและ 
นานาชาติ สงเสริมเครือขายวิจัยและผลิตผลงานวิจัยรวมกับสถาบันทางการแพทย
ระดับประเทศ รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งหลักสูตรการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติ และ
การจัดตั้งศูนย Surin Academic Community Enterprise (SACE) เพื่อเปนหนวยงาน
ที่อํานวยความสะดวกในการประชุมวิชาการของเขตสุขภาพดานการแพทยและ
สาธารณสุข รวมทั้งการนําความรวมมือของเครือขายวิชาการระดับนานาชาติมา
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการระหวาง
ศูนยฯกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ และนานาชาติ 

4) พัฒนาขีดความสามารถแกนักศึกษาในการสรางสรรคองคความรู การวิจัย เพื่อการสราง
นวัตกรรม ผานรูปแบบการนําระบบการเรียนการสอน ที่หลากหลายมาใชในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา เนนการเรียนรูผาน Best practice in teaching การสรางระบบ 
coaching and mentoring เพื่อการดูแลสมรรถนะนักศึกษารายบุคคล 

5) พัฒนาความรูงานวิจัยและนวัตกรรมดานเวชศาสตรครอบครัวที่สามารถใชประโยชน 
ในชุมชนและสากล โดยกําหนดใหมีการสงผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศสาขาละ  
1 เรื่องตอป และตีพิมพเผยแพรในวารสาร 

6) สงเสริมใหนักศึกษารวมในการคิดคนกระบวนการบริการใหม เพื่อการพัฒนาการบริการ
ของโรงพยาบาล 

7) จัดใหมีเวทีการแสดงนวัตกรรม ผลงานของนักศึกษา และการศึกษาเรียนรูจากภายนอก 
อยางตอเนื่อง 
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5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และบุคลากร รองรับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยแพทย

ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสูความเปนเลิศ 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) สงเสริมบุคลากรใหมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง และเปนองคกรแหงการเรียนรู 
โดย 
- กําหนดความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ เพื่อการพัฒนาศูนยมุงสู

ความเปนเลิศในระดับสากล วิเคราะหและกําหนดอัตรากําลังขีดความสามารถของ
บุคลากรที่เหมาะสม พรอมทั้งพัฒนาบุคลากร 
ของศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก ใหมีขีดความสามารถเทาเทียมโรงเรียนแพทย
ขนาดใหญ โดยเฉพาะสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของอาจารยแพทยในระดับสากล 

- เสริมสรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการทํางาน เนนการทํางานเพื่อสวนรวม 
ปลูกฝงวัฒนธรรม สรางบรรยากาศในการทํางานที่สมดุลใหเกิดความสุขและสราง
ความผูกพันตอองคกร  

- จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงและผูสืบทอดตําแหนง พรอมการพัฒนาระบบบริหาร
บุคลากร คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตามผลงานหรือความสามารถ 
และธํารงรักษาบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง 

- เสริมสรางศูนยฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อความเปนเลิศ โดยมีการพัฒนา
ปรับปรุง และสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางตอเนื่อง 

2) ยกระดับสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (Implement Performance –driven 
Organization) 
- การบริหารจัดการมุงสูความเปนเลิศทั้งในดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ  

การพัสดุ การบริหารทรัพยสิน โดยรักษาความมั่นคงและสมดุลระหวางรายจายและ
รายได เพื่อใหเกิดความยั่งยืนขององคกร 

- จัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
เพื่อขับเคลื่อนองคกร การจัดทําแผนแมบทดานสารสนเทศที่สําคัญ 

- การสงเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการสูความเปนเลิศดวยขอมูลการบริหาร
จัดการผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร  

- สรางมาตรการ กระบวนการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง 
- บูรณาการการจัดการองคกรตามมาตรฐานสากลดวยเกณฑ TQA เพื่อสนับสนุนใหเปน

องคกรแหงความเปนเลิศ โดยผานการรับรอง TQC ในป พ.ศ. 2565 และผานการ
รับรอง TQA ภายใน 10 ป 

3) สรางองคกรแหงการเรียนรูสูความเปนเลิศ และรักษาภาพลักษณของศูนย (Enhance 
Learning Organization towards Excellence) โดย 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูมีอุปการคุณ ซึ่งประกอบดวยผูอุปการะ ผูบริจาคเงิน  

ผูบริจาคโลหิต สื่อมวลชน ผูทําคุณประโยชนและศิษยเกา เพื่อนําพลังจากผูอุปการะ
ดังกลาวมาสนับสนุนในการทํากิจกรรมของศูนย 
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- การประเมินประสิทธิภาพ การรับรูของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร โดย
การสื่อสารภายในองคกร เนนการพัฒนาความรวมมือของอาจารยโรงพยาบาลและ
หนวยงานภายในโรงพยาบาล 

- การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการทํางาน โดยดําเนินโครงการที่เปน
แบบอยางดานนโยบายสาธารณะหรือชี้นําสังคมและชุมชนโดยรอบ 

- เผยแพรวิทยาการดานการศึกษา วิจัย วิชาการ และการบริการสุขภาพสูสังคมใหเปน 
ที่ประจักษ รวมทั้งเปนแหลงอางอิงของจังหวัด เขตสุขภาพ ประเทศทางดานสุขภาวะ 

 

6.  แผนงานและโครงการที่สําคัญ 
 
 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานที่ 1 ผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทย
ที่มีมาตรฐานการจัดการศกึษาระดับประเทศ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยชั้น
คลินิกที่ทันสมัย International 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบทที่มีคุณภาพดานเวชศาสตรครอบครัว 

3. โครงการเรียนรูอยางมีความสุข และสุขภาพดี 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจิทัล องคกรนวัตกรรม  
และองคกรสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

 
1. แนวคิด และกระบวนการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป มุงเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศดวยการพัฒนาใหประเทศไทยเปนองคกรดิจิทลั ดานสุขภาพและทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรของ
แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมุงเนนการเสริมสรางความพรอมในการเปนศูนยกลางการ
จัดบริการทางการแพทยของภูมิภาค และในสวนของแผนดิจิทัล และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปดาน
สาธารณสุขมุงเนนความเปนเลิศดานการบริการจัดการและธรรมาภิบาลโดยมุงพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
สุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบธรรมาภิบาล 

แนวโนมการพัฒนาของโรงพยาบาลและระบบการดูแลสุขภาพใหความสําคัญกับการพัฒนา
โรงพยาบาลและระบบบริการสุภาพที่สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการพลิกโฉมวงการแพทยที่ชวยใหผูเชี่ยวชาญสามารถวินิจฉัย ผาตัด สั่งยา 
จายยา และจัดยาไดอยางถูกตองแมนยํา ทั้งยังสามารถลดตนทุนในการตรวจรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความสะดวกสบายและความทั่วถึงในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษาและฟนฟู
ผูปวยและการคุมครองผูบริโภคไดอยางตอเนื่องและทันทวงที การพัฒนาโรงพยาบาลสูโรงพยาบาลดิจิทัลจึงจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการยกระดับคุณภาพของการจัดบริการและการเตรียมพรอมในการเชื่อมโยงบริการใน
จังหวัด เขตสุขภาพ และนานาชาติ และที่สําคัญคือความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช
เพื่อยกระดับการดูแลรักษาใหมีความสมบูรณเปนไปในเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตอผูปวยแตละคน
มากขึ้น 
 องคกรนวัตกรรม ความจําเปนในการพัฒนานวัตกรรมของโรงพยาบาลเปนความจาํเปนในการสนองตอ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 และกระทรวงสาธารณสุข 4.0 ที่มุงสรางคุณคา
ของระบบสุขภาพ Value Based Health Care ในดานของ Inclusive Growth Engine ที่มุงเสริมสรางระบบ 
Digital Health และ Productivity Growth เนนการนํา Health Technology และ Medical Technology และ
เครื่อง Robotic มาใชในการจัดบริการทางการแพทยแกผูใชบริการ พรอมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบ Biotechnology และ Biomedical เพื่อการหนุนเสริมการเติบโตอยางตอเนื่องของการจัดบริการทาง
การแพทยของประเทศ 
 
 
2. วัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1) เพื่อสรางความสําเร็จในการพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูงตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  
เปนองคกรนวัตกรรมที่พัฒนาอยางตอเนื่อง  

2) เพื่อสงเสริมใหโรงพยาบาลมีความเขมแข็งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมาตรฐานการเปน
โรงพยาบาลดิจิทัลในระดับประเทศและสากล 

3) เพื่อพัฒนาระบบการเงิน การคลัง ของโรงพยาบาลใหเขมแข็ง โดดเดน ดานการนําองคกรอยางมี
ธรรมาภิบาล และยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 
1) โรงพยาบาลประสบความสําเร็จในการพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูงตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ เปนองคกรนวัตกรรมที่พัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถรองรับภารกิจตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขและความจําเปนในการพัฒนาของพื้นที่ 

2) โรงพยาบาลมีความเขมแข็ง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมาตรฐานการเปนโรงพยาบาลดิจิทัล
ในระดับประเทศและสากล 

3) โรงพยาบาลมีระบบการเงิน การคลัง ที่เขมแข็งโดดเดนดานการนําองคกรอยางมีธรรมาภิบาล และ
ยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
ลําดับ
ตัวชี้วัด 
(KPI 

Profile) 

ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 6 

คาเปาหมายตามแผนการพัฒนา 5 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฐานขอมลู
พ.ศ.2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

25 1.ระดับความเสี่ยงดาน
การเงินการคลัง  

ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0 

26 2.ระดบัความสาํเรจ็ใน
การพฒันาโรงพยาบาล
สูองคกรสมรรถนะสงู
ตามเกณฑรางวัล
คุณภาพมาตรฐาน 

ผาน 
reaccredit 
HA ครั้งที่ 4 

- ผาน การ
ประเมิน

AHA 

- - ผานการ
ประเมิน
AHA+JC

I 

27 3.ระดับความสําเร็จใน
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดมาตรฐานการเปน
โรงพยาบาลดิจิทัลใน
ระดับ ปร ะ เ ทศแล ะ
สากล 

NA สามารถ
แลกเปลี่
ยนขอมลู
สุขภาพ
ระดับ
พื้นที่ได  
ระดบั � 

สามารถ
แลกเปลี่
ยนขอมลู
สุขภาพ
ระดับ
พื้นที่ได 
ระดบั � 

สามารถ
แลกเปลี่
ยนขอมลู
สุขภาพ
ระดับ
พื้นที่ได 
ระดบั � 

สามารถ
แลกเปลี่
ยนขอมลู
สุขภาพ
ระดับ
พื้นที่ได 
ระดบั � 

สามารถ
แลกเปลี่
ยนขอมลู
สุขภาพ
ระดับ
พื้นที่ได  
ระดบั � 

 4.จํานวนขอรองเรียน/
ก า ร ฟ อ ง ร อ ง จ า ก
ผูรับบริการ 

จํานวนการ
รองเรยีนของ
ผูรบับรกิาร 
157 ราย 

ลดลง
จากปที่
ผานมา
รอยละ 
20 

ลดลง
จากปที่
ผานมา
รอยละ 
20 

ลดลง
จากปที่
ผานมา
รอยละ 
20 

ลดลง
จากปที่
ผานมา
รอยละ 
20 

ลดลง
จากปที่
ผานมา
รอยละ 
20 

จํานวนการ
ฟองรองของ
ผูรบับรกิาร 0 

ราย 

 0 ราย  0 ราย  0 ราย  0 ราย  0 ราย 
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5. กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน 
5.1 พัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจิทัลที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง บุคลากร

ที่มีขีดความสามารถ และความทันสมัยของระบบฮารดแวรและซอฟทแวร เชื่อมโยง
โรงพยาบาลการพัฒนาไทยแลนด 4.0 อยางเขมแข็ง 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) ใชโปรแกรม OPEN Source Office เพื่อลดคาใชจายในการซื้อโปรแกรม และมีโปรแกรม 
Antivirus มีการอัพเดทฐานขอมูล Antivirus ตอ License ทุกป 

2) เชื่อมโยงฐานขอมูลระบบบริการสุขภาพ (Hos XP) ในจังหวัดใหครอบคลุมทั้งเครือขาย  
เขตบริการสุขภาพเขต 9 และระดับประเทศ 
- การจัดทํา Data Center โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลของโรงพยาบาลในจังหวัด

ใหครอบคลุมทั้งเครือขาย เขตบริการสุขภาพเขต 9 และระดับประเทศ 
- พัฒนาระบบรายงานของโรงพยาบาลใหทันสมัย  สํารวจ ปรับปรุงระบบรายงาน  

เพื่อรองรับการวินิจฉัยโรครายกลุมโรค  
- พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลการจัดเก็บ และการกระจายภาพทางการแพทย (PACS.)  

โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลของโรงพยาบาลในจังหวัดใหครอบคลุมทั้งเครือขาย 
เขตบริการสุขภาพเขต 9 และระดับประเทศ 

- พัฒนาโปรแกรม การดูแลผูปวยระยะประคับประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรม
การสงตอผูปวย (Thai Refer) โปรแกรมเยี่ยมบาน (Thai COC.) เปน Application  
บนสมารทโฟนและแท็ปเล็ต เพื่อสะดวกตอการเขาถึงและใหบริการ  

- พัฒนาโปรแกรมการประเมินความพึงพอใจในการบริการดวยระบบดิจิตอล ทั้งใน
โรงพยาบาลในทุกจุดบริการ และการประเมินความพึงพอใจผานระบบอินเตอรเน็ต 

- พัฒนาระบบการใหบริการตามลําดับคิวเดียวกันทุกหนวยบริการ โดยใชระบบบารโคด   
3) พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูดูแลระบบ (Administrator) และผูใชงาน 

(User) ใหทันสมัยตลอดเวลา  
- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการใชโปรแกรม การดูแลผูปวยระยะ

ประคับประคองและระยะยาว (LTC) โปรแกรมการสงตอผูปวย (Thai Refer) โปรแกรม
เยี่ยมบาน (Thai COC.)  

- จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย ใหสามารถใชโปรแกรมบันทึกขอมูลทาง
การแพทย (HIS) ใหครอบคลุมในทุกจุดบริการของโรงพยาบาล  

- เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดการขอมูล (Administrator, Reporter)  
และวิเคราะหเพื่อเปนสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริการและการบริหาร 

- การสงเสริม และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (User) รองรับ
การเชื่อมโยงฐานขอมูลในจังหวัดใหครอบคลุมทั้งเครือขาย เขตบริการสุขภาพเขต 9 
และระดับประเทศ 

- การใหความรูที่จําเปนดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชบริการ เพื่อประโยชนสูงในการ
จัดบริการแบบออนไลน ทั้งกอน ระหวาง และหลังจําหนาย 

4) จัดทําระบบ OPD Card Online (EMR) เพื่อสะดวกตอการเขาถึงของผูใหบริการ  
ลดระยะเวลารอคอย Paperless  
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5) เปลี่ยนระบบบริการทางโทรศัพท จากระบบ Analog เปน IP Telephone เพื่อลดตนทุน
คาใชจาย / การเพิ่มขีดความสามารถของระบบโทรศัพท เชน การจัดตั้ง Call Center / 
การ Forward โทรศัพท เปนตน  

6) ปรับปรุง Website ของโรงพยาบาลเปน Website 3 ภาษา เพื่อพรอมรับการเปด
ประชาคมอาเซียน  ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อการสื่อสารความรูทางสุขภาพใหกับประชาชน  
โดยเนนความครอบคลุมของทุกกลุมวัย และทุกโรคที่สําคัญของพื้นที่บริการ พรอม
พัฒนาเว็ปไซตใหเปนหองบริการสุขภาพแบบออนไลน  

7) การจัดบริการฟรี Wifi ที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก เพื่อการรองรับผูรับบริการ
ในโรงพยาบาล และจุดบริการอินเตอรเน็ตฟรี และสื่อสารใหรับรูในภาพกวาง 
 

5.2 เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรใหมีความเขมแข็ง และมุงเติบโตทางการเงินการคลังสูการ
พึ่งตนเองอยางยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) เสริมสรางโรงพยาบาลใหมีความเขมแข็งทางการบริหารบนฐานธรรมาภิบาล และการเงิน
การคลัง ตามแนวทางดังนี้ 
- การสรางสรรคระบบบริการใหมๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงินการคลัง 
- การดําเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงาน โดยการนําพลังงานธรรมชาติเขามาปรับ

ใชในระบบสาธารณูปโภค เชน การใชโซลาเซลลเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา  
- สรางผลิตภัณฑภายใต Brand ของโรงพยาบาลสุรินทร และการแสวงหาประโยชนจาก

ผลิตภัณฑและทรัพยากรที่มีอยูในโรงพยาบาล พรอมเชื่อมโยงกับโอกาสในการเพิ่ม
มูลคาของการบริการจากการจัดบริการเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน 

- การเพิ่มชองทางการหารายไดจากการจัดบริการ Premiums เชน การตรวจสุขภาพ
ประจําป การทํา Member Card การเปนแหลงศึกษาดูงานทางสุขภาพแบบครบวงจร 
แหลงทองเที่ยวทางสุขภาพ และการเชื่อมโยงสระโบราณของโรงพยาบาลกับเสนทาง 
การทองเที่ยวของจงัหวัด การพัฒนาพืน้ที่เพือ่รองรับแหลงจําหนายพืชผกัปลอดสารพิษ 
เปนตน 

- เพิ่มชองทางการรับบริจาคมีสวนรวมจากประชาชนที่เนนความสะดวก และเขาถึงงาย 
การระดมงบประมาณจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในจังหวัดสุรินทร  
ผานองคกรภาคเอกชน คหบดีในพื้นที่ พระเถรานุเถระชั้นผูใหญ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสวนราชการ  

- จัดทําแผนการเงินและงบประมาณพัฒนาระบบการคิดตนทุนและการกําหนดอัตรา
คาบริการที่ เหมาะสม และพัฒนาระบบจัดเก็บเงินและบริหารการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ลดตนทุนและคาใชจายทีไ่มสรางคุณคาในทกุหนวยบริการ และทุกหนวยงานโดยการนํา
ระบบ Lean Management มาใชทั้งโรงพยาบาล 

- พัฒนาระบบหวงโชอุปทานการบริการใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประเภทการบริการ
รักษาพยาบาลตามความตองการของผูรับบริการและเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มการ
บริการกลุมผูปวยประกันเอกชนและองคกรตางๆ 
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- การนําหลักการความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาบริการทาง
การแพทยของโรงพยาบาลที่มกีารใชประโยชนรวมกนั (Public Private Partnership) 

- การรวมสนับสนุนและการประสานงบประมาณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาโรงพยาบาล 

2) เสริมสรางการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
- การนํากระบวนการควบคุมภายในมากาํกับการจดัซือ้จดัจาง การเงินการคลัง ใหถูกตอง

เปนไปตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามแผนงาน 
- การใชกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเฝาติดตามระบบการเงินการคลัง เพื่อทราบ

สถานะปจจุบัน 
 

5.3 เสริมสรางโรงพยาบาลสูองคกรสมรรถนะสูง พรอมปฏิรูประบบงานสนับสนุนที่มีคุณภาพสูง
ทันสมัย  
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) โรงพยาบาลสรางความมุงมั่นในการใหบริการดวยมาตรฐานระดับโลก โดยนําเกณฑ 
Malcolm Baldrige National Quality และ Magnet มาเปนกรอบเพื่อใหบรรลุผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายขององคกรในภาพรวม โดยมีกรอบการประเมินและเทียบเคียง 
ผลการดําเนินงานตามเปาหมายขององคกรในภาพรวม โดยมีการประเมินและเทียบเคียง 
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลกับมาตรฐาน และ/หรอืเกณฑรบัรองคุณภาพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับประเทศและสากลสอดคลองกับจังหวัดสุรินทร ไดแก JCI, HA และ GAP 
เพื่อกาวสูความเปนเลิศดานความปลอดภัย และคุณภาพในการดูแลผูปวย เสริม
ประสิทธิภาพการนําองคกรดวยทีมนําระดับคุณภาพที่มีศักยภาพ พรอมการใชยุทธศาสตร
ในการขับเคลื่อนองคกรทั่วทั้งองคกร  

2) การพัฒนาศักยภาพใหหนวยบริการทุกหนวยของโรงพยาบาลดําเนินการสรางองคความรู 
จากงานประจําและการนําระบบการพัฒนาอยางตอเนื่อง (CQI) เพื่อการตอยอดระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาล 

3) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพิ่มความคลองตัว พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกหนวยใหเปนระบบเดียวกัน ในการประสานงานอยางตอเนื่องในระบบบริการ 

4) การสงเสริมการใช Internet Banking ในการเบิกจาย ชําระคาบริการ คารักษาพยาบาล 
รองรับนโยบายภาครัฐ prompt pay ระบบการเบิกจายผานกรมบัญชีกลาง GFMIS  
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการ 

5) พัฒนาระบบศูนยขอมูลขาวสาร ใหเปนปจจุบัน เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงการบริการ  
สิทธิข้ันพื้นฐานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 

6) บุคลากรมีสมรรถนะ มีความสุขในการปฏิบัติราชการ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของ
ตนเองและการเปนสมาชิกขององคกร วัฒนธรรมและคานิยมรวมขององคกรเขมแข็ง 
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5.4 พัฒนาสภาพแวดลอม และภูมิทัศนโรงพยาบาลสูองคกรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 
มีอารยสถาปตย และวางแผนระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับการเติบโตอีก 20 ป 
แนวทางการดําเนินงานของกลยุทธ 

1) จัดทําแผนการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต โดย 
- จัดทําแผนเปนลายลักษณอักษร และจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารทรงสูง  

เพื่อรองรบัการเจรญิเติบโตของประชากรเมืองและประชากร AEC มีระยะเวลาที่ชัดเจน
ภายใน 3 – 5 ป 

- จัดทําแผนและจดัสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารสนับสนุน (Facility) ใหถูกตอง
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกําหนดพื้นที่ใหมีความปลอดภัยถูกตองตามกฎหมาย 

- จัดทําแผน/โปรแกรมพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ 
รวมถึงติดตามและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง 

- จัดทําแผนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาคาร สถานที่ เพื่อเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยกับผูมารับบริการทุกประเภทและทุกกลุมวัย 

- วางแผนเพื่อการจัดหาพื้นที่ใหมรองรับความจําเปนในอนาคตของโรงพยาบาล 
- การเตรียมการในอนาคต เพื่อจัดสรางอาคารหอผูปวยอาเซียนและนานาชาติ รองรับ

การขยายตัวของอาเซียน การอยูอาศัยของชาวตางชาติในจังหวัดสุรินทรที่เพิ่มมากขึ้น 
2) ประสานงานกบัเครอืขาย จัดทําอาคารรองรบัผูมารับบริการนอกพื้นทีโ่รงพยาบาล 4 มุมเมือง  

เพื่อรองรับประชากร AEC 
3) จัดทําแผนงาน โครงการกอสราง พรอมวีดีทัศนในรูปแบบของดิจทิัล เพื่อการวางแผนการ

จัดระบบโครงสรางพื้นฐานของโรงพยาบาลในอีก 10 ปขางหนา  
4) จัดสรางอาคารผูปวยนอกเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผูใชบริการ และใหเปนอาคารผูปวย

นอกที่มีความสะดวกสบาย ทันสมัย รวมทั้งมีแผนที่ดิจิทัลภายในแสดงสถานที่ที่ใหบริการ
ภายในโรงพยาบาล พรอมการกอสรางสะพานลอยคนขามถนนในบริเวณถนนดานหนา
โรงพยาบาล ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ในโรงพยาบาล ทําทางเชื่อมอาคารระหวางชั้น, ปรับปรุง
ทางออกจากโรงพยาบาล 

5) การปรับภูมิทัศน และการตกแตงภายในของโรงพยาบาลใหม โดยเนนการปรับในพื้นที่
ผูปวยนอกใหมีความสะดวกสบาย สวยงาม และโอโถง เนนการเปนโรงพยาบาลสะอาด 
ที่มีบรรยากาศธรรมชาติภายใน ปรับปรุงหองน้ําใหมีความสะอาด สวยงาม ทันสมัย นาใช 

6) จัดสรางอาคารจอดรถเพื่อตอบสนองความตองการผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก 
พรอมการจัดระเบียบที่มีมาตรฐานที่ดี ปลอดภัย และสะดวก เนนการจัดที่จอดรถสําหรับ
ผูรับบริการ โดยกําหนดอัตรคาบริการที่เหมาะสมและบริหารจัดการใหผูปวยไดมีโอกาส
จอดรถมากที่สุด 

7) จัดสรางคอนโดมิเนียมสําหรับเปนที่พักเจาหนาที่โรงพยาบาล และจัดระเบียบที่พักอาศัย
ของเดิมใหมีมาตรฐานที่ดี (โครงการหนาบาน นามอง) 

8) การสรางสภาพแวดลอมการบริการในหนวยบริการผูปวยในอยางมีเอกลักษณที่แตกตาง 
ที่เนนความสะดวกสบาย สวยงาม ปลอดภัย และการออกแบบสภาพแวดลอมการบริการ
ที่สอดคลองกับผูปวยแตละประเภท ในระดับโรงพยาบาลชั้นนําเพื่อการดูแลผุปวยเฉพาะ
กลุม โดย 
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- การสรางสภาพแวดลอมภายในที่เอื้อตอการบริการผูสูงอายุ (Aged Friendly Hospital) 
- การสรางสภาพแวดลอมภายในทีเ่อื้อตอการบรกิารผูปวยเด็ก  

(Child Friendly Hospital) 
- การสรางสภาพแวดลอมภายในที่เอื้อตอการบริการคนพิการ (Disabled Friendly 

Hospital) 
- การสรางสภาพแวดลอมภายในที่เอื้อตอการบริการภิกษุ สามเณร (Buddhist Monks    

Friendly Hospital) 
- สรางสภาพแวดลอมภายในที่เอื้อตอการดูแลผูปวยจิตเวชที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยและเหมาะสมกับการดูแลผูปวย (Psychiatric Patient Friendly Hospital)  
- การสรางสภาพแวดลอมภายในที่เอื้อตอการดูแลผูปวยโรคไต (Kidney Disease 

Friendly Hospital) 
9) วางนโยบายสิ่งแวดลอม โดยสรางความมุงมั่นที่จะอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อรักษาไวซึ่งความปลอดภัย
และสุขอนามัยขององคกรชุมชน ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
- โรงพยาบาลกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดลอม

และอาชีวอนามัยที่ สอดคลองตามกฎระเบียบขอบั งคับตามกฎหมายและ 
มาตรฐานสากล รวมทั้งทําการฝกอบรมและใหความรูแกพนักงานและบริษัทคูสัญญา
เกี่ยวกับนโยบายดังกลาว 

- พนักงานและบริษัทคูสัญญาทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ดานความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย และรายงานปญหาที่
เกี่ยวของใหผูบริหารรับทราบเพื่อดําเนินการแกไขที่เหมาะสม 

- ควบคุมดูแลกิจการทีม่ีผลกระทบตอสิง่แวดลอมของชุมชน เชน การจัดการเกี่ยวกับขยะ
ติดเชื้อ การบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

- รับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน 
การประหยัดพลังงาน รณรงควิธีการ Recycle 

- ทําการตรวจสอบทบทวนวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมและวางแผน
แกไขปรับปรุงสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

10) ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐานรองรบัความตองการในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
ดังนี้ 
- แผนกอสรางอาคารสนับสนุน 5 ชั้น ไดแก หนวยงานจายกลาง ซักฟอก โภชนาการ 

งานซอมบํารุง คลังพัสดุ และอาคารเภสัชกรรม 
- แผนกอสรางอาคารผูปวยใน 10 ช้ัน ทดแทนบรเิวณอาคาร 1,3,5 เดิม  
- แผนออสรางอาคารจอดรถ 10 ช้ันสาํหรบัผูมารบับริการ เจาหนาที่ และผูมาเยอืน และ

มีศูนยบรกิารครบวงจร (Multi complex) เชนหองพัก ธนาคาร หางสรรพสนิคา ราน
เสรมิสวย Spa โรงหนงั สระวายน้ํา Fitness และสรางอาคารชุดสําหรบัเจาหนาที่
มากกวา 10 ช้ันพรอมทีจ่อดรถสําหรบัแพทย พยาบาล  และเจาหนาทีท่ี่ขึ้นเวร  

- ปรับปรุงหองพักผูปวยอาคารพิเศษใหเปนระดับ Premium ปรับปรุงสถานที่ดานหนา
อาคาร 9 ชั้น ตึก OPD ใหม ใหมีความสะดวกในการใหบริการ 
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- จัดสภาพแวดลอมภายในอาคารผูปวยที่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม มีการจัดสวนแนวตั้ง สวนหยอม นํ้าพุ ภายในอาคาร และระหวาง
อาคาร ปรับปรุง และบํารุงรักษา พุทธอุทยานสระโบราณใหรมรื่น และมีน้ําใส
ตลอดเวลา จัดใหมีสนามเด็กเลน สนามออกกาํลังกายกลางแจง สรางทางเชื่อมระหวาง
อาคารทรงสูงตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป  

- จัดระบบ solar cell ในตัวอาคาร ระหวางอาคาร และภายในอาคารกําหนดใหมี 
บันไดเลื่อน 

- ปรับปรุงถมที่ดานหนาโรงพยาบาลเพื่อปองกันน้ําทวม 
- ปรับปรุงอาคารหอผูปวยพิเศษ/หอผูปวยพิเศษสงฆอาพาธใหเปนระดับ Premium  

ตามหลัก Healing Environment ไดแก สวนหยอม ภายในอาคารสามารถมองเห็น
บรรยากาศภายนอกได และปรับปรุงสระโบราณให Spiritual plaza 

- จัดสร างอาคารที่พักญาติ พรอมสิ่ งอํ านวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม  
โดยคํานึงถึงวิถีชีวิตบริบทเชิงพื้นที่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการนําระบบการ
รวมมือกับภาคเอกชนในการบริหารเขามาใชในการจัดบริการอาคารที่พักญาติ 

แผนงานและโครงการที่สําคัญ 

 
 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาสิ่งกอสรางที่เอื้อตอการ
จัดบริการสุขภาพ 

1. โครงการจัดทําแผนผังโครงสรางพื้นฐานของรพ. ระยะ 
5 ป  

2. โครงการจัดระบบ Solar Cell ในตัวอาคาร และ
ระหวางอาคาร 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในโรงพยาบาล 
4. โครงการจัดการสภาพแวดลอมภายในอาคารผูปวย 
5. โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษา พุทธยุทธยานสระ

โบราณ 
6. โครงการจัดใหมีสนามเด็กเลน สนามออกกําลังกาย

กลางแจง 
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การแพทย 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพทจากระบบ 
Analog เปน IP Telephone 

2. โครงการสราง Application ของโปรแกรม Thai 
COC. 

แผนงานที่ 3 แผนพัฒนา Innovation 1. โครงการ Digital Hosital  
แผนงานที่ 4 แผนพัฒนาธรรมมาภิบาลและ
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 

1.โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ของเจาหนาที่ 
2. โครงการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชนทับ
ซอน (ITA) 
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บทที่ 5  
แผนปฏบิัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 

 การแปลงยุทธศาสตรสูการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ. 2561 – 2565 ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประกอบดวย โครงการหลัก 32 โครงการ ดังตอไปนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการสูสากล 
โครงการที่ 2 โครงการสรางสรรครูปแบบการบริการเพิ่มพิเศษสําหรับประชาชน  
  (Convenient Health Care) 
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยบริการสุขภาพ AEC 
โครงการที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบงานภายในโรงพยาบาล 
โครงการที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูปวยในดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ 6 โครงการจัดหาวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทยของศูนยความเปนเลิศ 
โครงการที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการของศูนยความเปนเลิศที่มีคุณภาพ  
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมการบริการของศูนยความเปนเลิศ 
โครงการที่ 9 โครงการเสริมประสิทธิภาพการบริการ Convenient Health Care ของศูนยความเปนเลิศ 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่ยอดเยี่ยม 
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรัง 
โครงการที่ 12 โครงการอภิบาลสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
โครงการที่ 13 โครงการสรางสภาพแวดลอมสุขภาพดีประชาชนสุขภาพดียั่งยืน 
โครงการที่ 14 โครงการลดปญหาการเจ็บปวยจากการทํางานและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกบุคลากรทางการแพทย 
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนในภาคีเครือขาย  
โครงการที่ 17 โครงการองคกรแหงความสุข 
โครงการที่ 18 โครงการสงเสริมการออมและบริการการเงินสวนบุคคล (Happy Money หมดหนี้มีออม) 

 โครงการที่ 19 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยช้ันคลินิกที่ทันสมัย International 
 โครงการที่ 20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทที่มี 
       คุณภาพดานเวชศาสตรครอบครัว 
 โครงการที่ 21 โครงการเรียนรูอยางมีความสุข และสุขภาพดี 
 โครงการที่ 22 โครงการจัดทําแผนผังโครงสรางพื้นฐานของรพ. ระยะ 5 ป  
 โครงการที่ 23 โครงการจัดระบบ Solar Cell ในตัวอาคาร และระหวางอาคาร 
 โครงการที่ 24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในโรงพยาบาล 
 โครงการที่ 25 โครงการจัดการสภาพแวดลอมภายในอาคารผูปวย 
 โครงการที่ 26 โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษา พุทธยุทธยานสระโบราณ 
 โครงการที่ 27 โครงการจัดใหมีสนามเด็กเลน สนามออกกําลังกายกลางแจง 
 โครงการที่ 28 โครงการพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพทจากระบบ Analog เปน IP Telephone 
 โครงการที่ 29 โครงการสราง Application ของโปรแกรม Thai COC. 
 โครงการที่ 30 โครงการ Digital Hospital 
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 โครงการที่ 31 โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของเจาหนาที่ 
    โครงการที่ 32 โครงการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชนทับซอน (ITA) 
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แผนปฏิบตักิารเพื่อการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรการพฒันาโรงพยาบาลสุรนิทร  
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และ

บริการสุขภาพในระดับ Convenient Health Care 
 ที่มีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนํา 

กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ  
(5 ป) 

โครงการที่ 1 โครงการสรางสรรครูปแบบบริการสุขภาพ Convenient Health Care 
1) สรางทีมบรหิารและบริการแบบ 

Convenient Health Care 
มีทีมบรหิารและบริการแบบ 
Convenient Health Care 
 

กลุมภารกจิดานทุติย
ภูมิและตติยภูม ิ

500,000 
 

2) จัดสรางอาคาร หนวยบริการ
ผูปวยนอก-ใน (บริการพิเศษ) 

มีโครงสรางอาคาร หนวยบริการผูปวย
นอก-ใน (บริการพิเศษ) 

กลุมบรหิาร 90,000,000 
 

3) จัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อตอบสนองการใชบริการแบบ 
Convenient Health Care 

มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อตอบสนอง
การใชบรกิาร Convenient Health 
Care 

กลุมบรหิาร 30,000,000 

4) จัดตั้งกลุมงานการบริการ
Convenient Health Care 

มีการ จัดตั้งกลุมงานการบริการ 
Convenient Health Care 

- กลุมบรหิาร 
- กลุมงานทรัพยากร

บุคคล 

5,000,000 

5) ประชาสมัพันธรปูแบบบรกิาร มีการประชาสัมพันธรปูแบบบริการ - กลุมบรหิาร 
- งานประชาสัมพันธ 
- โสตทัศนศึกษา 
- IT 

300,000 

6) จัดทําชุดสิทธิประโยชนความ
ตองการ เพื่อการตัดสินใจของผูมี
กําลังซื้อ 

มีชุดสิทธิประโยชนความตองการ - กลุมบรหิาร 
- งานประชาสัมพันธ 
- การเงิน 
 

300,000 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยบริการสุขภาพ AEC 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในดาน

การสือ่สาร 
สามารถสื่อสารในงานบรกิารได ศ.AEC 2,000,000 

2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
Premium Service 

มีบรกิารสุขภาพ Premium Service
แยกจากบริการทั่วไป (สถานที,่บุคลากร
, งบประมาณ) 

ศ.AEC, 
คกก.บริหารตติยภูมิ 

50,000,000 

3) การพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การใหบริการชาวตางชาติ 

มีเว็บไซด และระบบIT สําหรบัใหขอมลู, 
การประชาสมัพันธ และนัดหมาย 
Online 

ศ.AEC, ศ.IT Data 
center 

5,000,000 
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4) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
แรงงานตางดาว     

ชาวตางชาติทุกคนในพื้นที่เขาถึงระบบ
ประกันสุขภาพ 

ศ.AEC,งานประกัน
สุขภาพ 

1,000,000 

5) การจัดทําชุดสิทธิประโยชนในการ
รักษาสุขภาพ (Premium 
Package) 

Premium Package สําหรับบรกิาร
ตรวจและรักษา 

ศ.AEC, การเงิน. 
คกก.บริหารตติยภูมิ 

200,000 

6) การพัฒนาระบบสงตอผูปวย
ระหวางประเทศ       

มีโปรแกรมสงตอขอมลูผูปวยระหวาง
ประเทศ 

ศ.REFER, 
ศ.IT, 
ศ.AEC 

600,000 

7) การสงเสรมิผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียเพื่อสุขภาพ    

มีผลิตภัณฑเกษตรอินทรียใหบริการแก
ผูปวยและญาติในรปูแบบตางๆ 

ก.การพยาบาล, 
ศ.AEC, 
งานโภชนศาสตร 

200,000 

โครงการที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบงานภายในโรงพยาบาล 
1) จัดทําแผนผังสถานที ่  

ปายบอกทาง 
มีแผนผงั ปายตางๆ แบบ Digital เปน
ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา 

- กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

- กลุมภารกิจพรส. 
(IT) 

500,000 

2) จัดกลุมผูใชบริการและจัดบริการ 
One  Stop  Service 

มีบรกิาร One Stop Service ในกลุม 
Excellent Center และกลุม  NCD 

- กลุมภารกิจทุติย
ภูมิตติยภูมิ 

- กลุมภารกิจดาน
การพยาบาล 

500,000 

3) ปรับปรงุสถานที่ลดความแออัด
ของผูปวยนอกและผูปวยใน 

มี OPD Premium, OPD AEC IPD 
เพิ่ม ICU 20 เตียง, เพิ่ม IPD Med  4 
Ward 

- กลุมภารกิจทุติย
ภูมิตติยภูมิ 

- กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

200,000,000 

4) จัดประชุมทําแผนอัตรากําลังระยะ
สั้น/ระยะยาว 

มีแผนอัตรากําลงัระยะสั้นและระยะยาว กลุมภารกิจพรส. 
(HR) 

50,000 

5) สรางการมีสวนรวมของ 
สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวย
และพัฒนาศักยภาพเครือขาย 

โรงพยาบาลเครือขายใหการดูแลผูปวย
ตาม  Service Plan ได 

กลุมภารกิจทุติยภูมิ
ตติยภูมิ 

 

6) จัดประชุมระบบการคัดกรองและ
เฝาระวังผูปวยฉุกเฉิน 

มีการคัดกรองโดยการจําแนกประเภท
ผูปวย และใหบรกิารตามประเภทผูปวย 
มีแนวทางการเฝาระวังผูปวยฉุกเฉิน 

- กลุมภารกิจทุติย
ภูมิตติยภูมิ 

- กลุมภารกิจดาน
การพยาบาล 

50,000 

7) พัฒนาการนัดหมายผูปวยดวย
ระบบ Digital      

มีโปรแกรมการนัดหมายผูปวยดวย
ระบบ Digital 

กลุมภารกิจพรส. 
(IT) 

500,000 

โครงการที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูปวยในดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) พัฒนาการสื่อสารกระบวนการ มีศูนยบริการผูปวยในแบบ Digital - กลุมภารกิจทุติย 5,000,000 



   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 112 
 

 

รักษาและการบริการดวยระบบ 
Online 

ภูมิตติยภูมิ 
- กลุมภารกิจพรส. 

(IT) 
- กลุมภารกิจดาน

การพยาบาล 
2) จัดตั้งหนวยใหคําปรึกษาที่ดาน

หนา    
มีศูนยใหคําปรกึษา กลุมภารกิจทุติยภูมิ

ตติยภูมิ 
500,000 

3) จัดระบบจองเตียงผูปวยผานระบบ 
Online    

มีศูนย  Admit    500,000 

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
เทคโนโลยีและสรางการมีสวนรวม
ของสหสาขาดานการวเิคราะห
ขอมูล 

มี Data  Center  ที่มีสวนรวมของสห
สาขาวิชาชีพ 

- กลุมภารกิจทุติย
ภูมิตติยภูมิ 

- กลุมภารกิจพรส. 
(IT) 

50,000 

โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการสูสากล 
1) SWOT งานคุณภาพภายในองคกร

ตามเกณฑ AHA และ JCI (US) 
แผนพัฒนาคุณภาพองคกร คกก.บริหาร, ศูนย

คุณภาพ (QC) 
300,000 

2) เสริมสรางขีดความสามารถของ
บุคลากรใหสรางสรรคนวัตกรรม
ในระบบคุณภาพ  

บุคลากรมีความรูความเขาใจ 
กระบวนการคุณภาพ 

คกก.บริหาร, ศูนย
คุณภาพ (QC) 

850,000 

3) สรางแรงจูงใจแกหนวยงานให
สรางสรรคสิ่งใหม 

บุคลากร มีแรงจูงใจ และมสีมรรถนะ ใน
การสรางสรรคนวัตกรรม 

ศูนยคุณภาพ (QC)  

4) ใหความรูเรื่องกระบวนการ
คุณภาพแกบุคลากร และศกึษาดู
งานดานการพฒันาคุณภาพ 

มีระบบงานคุณภาพที่ยัง่ยืน คกก.บริหาร, ศูนย
คุณภาพ (QC) 

 

5) ทํา Gap analysis 
development planning 

 ศูนยคุณภาพ (QC)  

6) บูรณาการคุณภาพสูงานประจํา    
7) สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการติดตาม ประเมิน ปรับปรุง 
และพัฒนาระบบคุณภาพ 

มีศูนยขอมูลทีท่ันสมัย รายงานผลแบบ 
Real time เปน Digital hospital 

  

8) สรางสรรคนวัตกรรมในระบบ
คุณภาพ 

มีนวัตกรรมโมเดลระบบงานคุณภาพที่
เหมาะกับบรบิท 

หัวหนางาน, ศูนย
คุณภาพ (QC) 

200,000 

9) การพัฒนาระบบการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

คณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบงานคุณภาพ (IQA) 

หัวหนางาน, ศูนย
คุณภาพ (QC) 

100,000 

10) สรางโมเดลระบบงานคุณภาพของ
รพ.และหนวยงาน 

ไดโมเดลระบบงานคุณภาพ หัวหนางาน, ศูนย
คุณภาพ (QC) 

200,000 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความเปนเลิศในบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน   

กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ  
(5 ป) 

โครงการที่ 6 โครงการจัดหาวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทยของศูนยความเปนเลิศ 
1) พัฒนาระบบสารสนเทศ ให

สามารถเชื่อมโยงขอมูลใน 3 
ระบบ 

มีระบบ Hos xp, Thai coc, Thai refer กลุมภารกิจ  

2) เพิ่มบทบาทเครอืขายสงตอผูปวย
ในระบบ FAST TRACT 

ทํา MOU รวมกับระดับอําเภอ/ระดบั
จังหวัด 

กลุมภารกิจ  

3) จัดทําขอตกลงกบัโรงพยาบาล
คูสัญญาในการสงทีมแพทย/
บุคลากรทางการแพทย 

ทํา MOU รวมกับ รพ. ในเขต/นอกเขต
บริการ 

กลุมภารกิจ  

4) จัดหาเทคโนโลยีและอปุกรณ 
เครื่องมือทางการแพทยครอบคลมุ
ทั้ง 4 EC 

- ศูนยมะเรง็ จัดหาเครื่อง 
Intervention 1 เครือ่ง, เครือ่ง 
LINAC 1 เครื่อง, เครือ่ง U/S Mobile 
1 เครือ่ง, ยา Target Chemo 
therapy, ตูผสมยาเคมบีําบดั 4 มือ
สอด 1 เครือ่ง, เครื่อง Infusion 
pump สําหรบับรหิารยาเคมบีําบัด 
30 เครือ่ง 

กลุมภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

347 ลาน 
 
 
 
 
 
 
 

- ศูนยหัวใจ มรีะบบ Fast Tract และ
เครือขายการดูแลผูปวยโรคหัวใจและ
หลอดเลอืด (ACS) รอยละ100 

 
 
 

 
 

 
- ศูนยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน 

 -Telemed,  
  

10,000,000 

-อุปกรณใสทอชวยหายใจแบบติด
กลอง (Video laryngoscopes) 

 400,000 
 

-อุปกรณปมหนาอกอัตโนมัติ (Chest 
compression machine) 

 1,000,000 
 

 
-LAB serum lactate 
-ROTEM 

 101,500
รวมกับหัวใจ 

-Cell saver machine  รวมกับหัวใจ 
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-ชุดสวานไฟฟาความเร็วสงู ใชตัด
กะโหลกศีรษะ 

 1,500,000 
 

- ศูนยรบับรจิาคและเปลี่ยนถายอวัยะ
จัดหาเครื่องชวยหายใจชนิด 
ควบคมุปรมิาตร ( volume ventilator )  
เครื่องปรับหยดน้ําเกลือ (Infusion  
pump/Siring pump) เครือ่งตรวจ
วิเคราะหกาซในเลอืด  เครื่องควบคมุ
อุณหภูมริางกาย เครือ่งตรวจเลือดตาม
มาตรฐานธนาคารเลือด  เครือ่งติดตาม
การทาํงานของหวัใจ (EKG Monitor) 

 1,040,000 
 

- ศูนยทารกแรกเกิด จัดหาเครือ่ง 
Cooling System, Echo Mobile, 
Transport Incubator, Incubator, 
Ventilater Mobile, เครื่องชวย
หายใจชนิดความถี่สงู HFO  และ 
Conventional, เครื่อง Neopuff 

 12,000,000 

โครงการที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการของศูนยความเปนเลิศที่มีคุณภาพทาง 
1) สรางระบบบริการพเิศษตลอด 24 

ชม. 
มีศูนยบริการผูปวยแบบดจิิทลั   

2) จัดหลักสูตรเตรียมความพรอมใน
การประเมินผูปวยเบือ้งตน 

มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวย
เบื้องตนเฉพาะดาน 4 EC 

กลุมทุติยภูม ิ  

3) จัดหลักสูตรเตรียมความพรอมใน
การประเมินผูปวยเบือ้งตน 

   

4) พัฒนาระบบติดตามดูแลหลัง
จําหนาย 

มีโปรแกรม Thai COC.   

5) ออกแบบระบบบริการโดยใช
สารสนเทศทันสมัย 

   

6) พัฒนาคุณภาพบริการใหได
มาตรฐานระดับสากล 

   

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมการบริการของศูนยความเปนเลิศ 
1) ปรับปรงุสิง่แวดลอมในพื้นที่

บริการทีเ่หมาะสมกับการ
จัดบรกิารของ 4 Excellence 

มีหองพักระหวางรอรับบริการสําหรบั
ผูปวยมะเรง็ เชน จัดอาหารใหความรู 
บริการดานความงาม นวดสมุนไพร อบ
ซาวดนา รานขายของที่ระลึกเพื่อผูปวย
มะเร็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพใหประชาชนพึ่งตนเองทางสขุภาพได 

 
กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ  

(5 ป) 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่ยอดเยี่ยม 
1) การพัฒนาการจัดการสุขภาพ 

เชิงรุกทุกกลุมวัย 
ประชาชนเขาถึงบริการเชิงรุกทกุ 
กลุมวัย เนนการคัดกรองสุขภาพ 
ลดปญหาและการจัดการภัย คุกคามทาง
สุขภาพ  

วสค./คปสอ/ DHS 1,000,000 
 

2) การพัฒนาศักยภาพทีมแพทยเวช
ศาสตรครอบครัวและทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน 
ผูปวยไดรับบรกิารที่มีมาตรฐาน 

วสค./คปสอ/ DHS 1,500,000 
 

3) เสริมสรางอัตลักษณการบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูม ิ

ประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพอยางม ี
อัตลักษณของหนวยบรกิารสุขภาพปฐม
ภูมิ “ทํางานดวยความรกั รกัษาดวย
ความรู ดูแลดวยความเมตตา ปรารถนาดี
ดั่งสมาชิกในครอบครัว” 

วสค./คปสอ/ DHS 500,000 
 

2) พัฒนาระบบบรกิารและเพิม่สิง่
อํานวยความสะดวก 
- ระบบอินเตอรเน็ตไรสา 
- จัดสรางหองใหคําปรกึษา 
- บริการความรูผานเครือ่ง

อัตโนมัต ิ

- มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงไร
สาย 

- มีหองใหคําปรึกษาเฉพาะทางของ 4 
Excellence 

- มีเครื่องใหความรูผานเครื่องอัตโนมัต ิ
4  เครื่อง 

  

โครงการที่ 9 โครงการเสริมประสิทธิภาพการบริการ Convenient Health Care ของศูนยความเปนเลิศ 
1) จัดตั้งกลุมสมาชิก Member club มีสมาชิกกลุม Member club อยาง

นอย 100 คน/ป 
  

2) จัดใหมบีรกิารตรวจคัดกรองหา
มะเร็ง 4 โรค โดยแพทยเฉพาะ
ทาง 

มีผูรบับริการ 100 คน/ป   

3) จัดบรกิาร Convenient Health 
Care ที่เปนสัดสวนแบบ one 
stop service 

 

มีศูนยบริการแบบ one stop service   

4) สรางคุณคาเพิ่มจากการบรกิาร
สุขภาพที่ผสมผสานกับอัตลักษณ 

จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพรวมกับ
การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 
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4) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยใหสามารถเรียนรูผาน
โทรศัพทมือถือ 

ประชาชนเขาถึงบริการ การดูแล สุขภาพ
ออนไลน 

วสค./คปสอ/ DHS 1,000,000 
 

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรัง 
1) การพัฒนาครอบครัวที่มผีูปวยโรค

เรื้อรังและผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง
ดวยรูปแบบ Home Ward และ
พัฒนาอสค./หมอครอบครัว
ประจําครอบครัว  

- รอยละ 100 ของครอบครัวผูปวยโรค
เรื้อรังและผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง ไดรบั
การดูแลดวยรปูแบบHome Ward 

- รอยละ 100 ของครอบครัวมี อสค./
หมอครอบครัวประจําบาน 30,000 
หลงัคาเรือน   

ก.พยาบาลชุมชน 6,413,000 
 
 

2) การพัฒนาชุดองคความรูเพือ่ดูแล
ผูปวยโรคเรือ้รังและผูสงูอายุภาวะ
พึ่งพิง 

- สื่อใหความรูโรคเรื้อรัง จํานวน 
30,000 ชุด 

กลุมงานสุขศึกษา 1,000,000 
 

3) การพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง
ที่บาน โปรแกรมThai COC และ
อบรมฟนฟูอสค./CGและทมีสห
วิชาชีพ 

- รอยละ100 ของสถานบริการปฐมภูมิ
ในเครือขายฯใชโปรแกรมThai COC 

- รอยละ80 ของทีมสหวิชาชีพไดรับ
การฟนฟูความรูการดูแลตอเนื่องที่
บานและการใชโปรแกรมThai COC 

ก.พยาบาลชุมชน 250,000 
 

โครงการที่ 12 โครงการอภิบาลสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
1) การพัฒนาชุดองคความรูเพือ่ดูแล

ผูปวยโรคเรือ้รังและผูสงูอายุภาวะ
พึ่งพิง 

- สื่อใหความรูผูสูงอายุ จํานวน 
35,000 ชุด จํานวน 35,000 คน 

กลุมงานสุขศึกษา 1,000,000 
 

2) การพัฒนาผูดูแล (Care giver) 
- อบรมฟนฟCูG 

- รอยละ100ของผูดูแล(Care giver)
ไดรับการอบรมฟนฟ ู

- รอยละ100ของครอบครัวมผีูดูแล
(Care giver) ประจําบาน 

วสค./คปสอ/DHS/
อปท/ก.พยาบาล

ชุมชน 

400,000 
 

3) การสรางสิ่งแวดลอมสุขภาพใน
ครัวเรือนและชุมชนแกผูสูงอายุ 

- รอยละ 60 ของครอบครัวมกีารสราง
สิ่งแวดลอมสุขภาพในผูสูงอายุ 
จํานวน 35,000 คน  

วสค./คปสอ/DHS/
อปท 

472,500 

โครงการที่ 13 โครงการสรางสภาพแวดลอมสุขภาพดีประชาชนสุขภาพดยีั่งยืน 
1) เกิดหมูบานจัดการสุขภาพ

ตนแบบรอบดาน, อบรมครู ก. 21 
ตําบล, ประกวดหมูบานตนแบบ, 
ประกวดนวัตกรรมสุขภาพ, และ
ถอดบทเรียนหมูบานจัดการ
สุขภาพตนแบบรอบดาน 

- รอยละ 80 มีหมูบานจัดการสุขภาพ
ระดับดีขึ้น 
 21 ตําบล  
 289 หมูบาน 

วสค./คปสอ/DHS/
อปท 

1,063,700 
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2) เกิดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ/
ศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบดาน
สภาพแวดลอมและระบบนเิวศน
สุขภาพ, ปรบัปรงุภูมิทัศนรพ.สต/ 
ศสม, จัดอุปกรณสงเสริมสุขภาพ, 
และจัดสวนสมุนไพร 

- รอยละ 80 มีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ/ศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบ
ดานสภาพแวดลอมและระบบนเิวศน
สุขภาพ 

วสค./คปสอ/DHS 3,900,000 
27 แหง 

3) การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพ, อบรมแกนนําบุคคล
ตนแบบดานสุขภาพ, ประกวด
บุคคลตนแบบดานสุขภาพ, และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูบุคคลตนแบบ
ดานสุขภาพ 

- รอยละ 60 ของครอบครัวมผีูนําการ
เปลี่ยนแปลงสุขภาพ (47,616 
ครอบครัว)  

- รอยละ 60 จํานวน 79,359 
ครอบครัว 

วสค./คปสอ/DHS/
อปท 

5,211,600 
 

โครงการที่ 14 โครงการลดปญหาการเจ็บปวยจากการทํางานและภัยสขุภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม  
1) ชุมชนและสถานประกอบการ

ตนแบบในการเฝาระวังโรคจาก
การทํางานและภัยสุขภาพจาก
สิ่งแวดลอม 

1) ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่
เสี่ยง (Hot Zone) มีรปูแบบและ
แนวทางการดําเนินงานเฝาระวัง
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก 
- การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง   
- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- มวลชนสัมพันธ 
- การเยี่ยมบาน Return To Work  
- การจัดทํา EHIA/HIA เปนตน 
- รอยละ 100  

2) มีโปรแกรมเฝาระวังปญหาสุขภาพ
และปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที ่ 

3) สถานประกอบการผานการประเมินสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เปนสุข อยางนอยในระดับโลเงิน เพิ่มขึ้นป

ละ 1 แหง 

หนวยบริการปฐม
ภูมิ โรงพยาบาล

สุรินทร 

1,500,000 

2) สรางมาตรการลดปญหาการโรค
และอุบัตเิหตจุากการทํางาน และ
ภัยจากการใชเทคโนโลยีในกลุม
เด็ก เยาวชน และวัยแรงงาน 

  

3) ประชาสมัพันธการใหบริการ
คลินิกโรคจากการทํางานและ
สถานประกอบการมีการ
ดําเนินการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปน
สุข 

  

4) พัฒนาชุดขอมูลความรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  

5) สรางเครือขายเฝาระวังภัยสุขภาพ
จากสิง่แวดลอม 

  

6) สรางมาตรการการลดปญหาการ
เจ็บปวยจากการใชสารเคมทีาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
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7) สรางระบบการดูแลผูปวยที่
เจ็บปวยจากการทํางานตั้งแตใน
โรงพยาบาล ทีบ่าน และทีท่ํางาน 

 

   

8) พัฒนาการจัดบริการดานงานอาชี
วอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม
ใหผูรับบริการเขาถึงการบริการที่
ไดมาตรฐาน 

   

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารและพัฒนาบุคลากรและการเสริมสรางวัฒนธรรม คานิยมรวมอยางเขมแข็ง

สูองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน 
 

กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ  
(5 ป) 

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกบุคลากรทางการแพทย 

1) วางแผนจัดการอัตรากําลงัคน
ใหสอดคลองกบัการเปน 
Excellences center ทั้ง 4 
สาขา ไดแก มะเร็ง หัวใจ 
อุบัติเหตุ และทารกแรกเกิด 
โดยใชระบบสารสนเทศดาน
กําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ 

มีบุคลากรทางการแพทยครอบคลมุ
ครบถวนตามมาตรฐาน Excellences ทั้ง 
4 สาขา 

- กลุมภารกิจดาน
บริการทุติยภูมิ
และตติยภูม ิ

- ศูนย EC 4 สาขา 

10 ลานบาท 

2) วางแนวทางเพื่อการแกวิกฤติ
การบริหาร และการใชประโยชน
จากบุคลากรทางการ แพทยที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

บุคลากรทางการแพทยสามารถปฏิบัตงิาน
ตามภาระงานไดอยางเต็มศักยภาพ 

HR - 

3) ตอยอดความสําเร็จในการ
พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการแพทยเพื่อ
รองรับความเปนเลิศในการ
บริการ การจัดบริการทาง
การแพทยที่มีคุณภาพ และ
การบริการ Convenient 
Health Care 
 

บุคลากรทางการแพทยมีทักษะสากลใน
การใหบริการ 

HR 500,000 
บาท 
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4) สรางสรรคระบบการบรหิาร
สมรรถนะบุคลากรทาง
การแพทยรายบุคคล โดย
มุงเนนการเตมิเต็มความ
เชี่ยวชาญคูขนานกับความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพการบริการ
สุขภาพแกประชาชน 

มีศูนยปฏิบัติการจําลองทางการแพทย
และพยาบาล 

MSO , NSO, HRD 2,400,000 
บาท  

5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู
ความเปนเลิศในการบริการ  
การจัดบรกิารทางการแพทยที่
มีคุณภาพ และการบริการ 
Convenient Health Care 

มีบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางในการ
ใหบรกิารผูสงูอายุ, การดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย, การดูแลผูปวยวิกฤต และการ
ดูแลทารกแรกเกิด ตามมาตรฐานของ 
สปสช. 

HR 2,500,000 
บาท 

6) สรางนวัตกรรมในการ
เสริมสรางขีดความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แกบุคลากรทางการแพทย 

มี E-HR System HR + IT 100,000 
บาท 

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและภาคีเครือขาย 
 พัฒนาการจัดเก็บฐานขอมูลให
สามารถนํามาบรหิารจัดการได
แบบ real-time ผูบรหิารสามารถ
เขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา 
 
 

มีระบบฐานขอมลูโดยใช IT HR + IT+ ก.
พยาบาลชุมชน 

100,000 
บาท 

2) พัฒนาศักยภาพกําลงัคนใน
ภาคีเครือขายใหมสีมรรถนะที่
เหมาะสม 

มีระบบ Coaching and Mentoring แก
บุคลากรทางการแพทยในเครือขาย 

คณะกรรมการ
Service Plan 18

สาขา 

400,000 
(เงิน

สนับสนุน 
Service 
Plan) 

3) การสรางสรรคระบบการใช
ทรัพยากรบุคคลภายใน
โรงพยาบาลรวมกันในรูปแบบ
ของ Projective และภายนอก
ในรูปแบบระบบเขตสุขภาพ 
 
 
 

มีระบบการใชทรพัยากรรวมกันใน
เครือขาย 

CSO + HR + คกก.
Service Plan ทุก

สาขา 

5,000,000 
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โครงการที่ 17 โครงการองคกรแหงความสุข 
1) พัฒนาความกาวหนาบุคลากร

ตามบันไดอาชีพ 
มี Career Path ของบุคลากร HR  

2) จัดระบบการประเมินความพึง
พอใจ ความยึดมั่นผูกพันตอ
องคกรสูการวิเคราะหเชิงลึก
และแกปญหา 

มีการนําผลความพงึพอใจมาแกปญหา
เฉพาะกลุม 

HR  

3) สนับสนุนการเผยแพรผลงาน
ของบุคลากร 
- เวทีเรือ่งเลา 
- หอเกียรติยศผลงาน 
- มี E-Learning แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

มีการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับ
จังหวัด ระดบัเขต และประเทศ 

มี Community of Practices (COPs)  

HRD + IT + 
ศูนยวิจัย 

 
 

4) สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดตั้งชมรมตามความสนใจ
ของบุคลากรในโรงพยาบาล 

มีชมรมและการดําเนินการของชมรมอยาง
ตอเนื่อง 

รองผูอํานวยการ 
ดานกิจกรรมพิเศษ 

170,000 
บาท 

โครงการที่ 18 โครงการสงเสริมการออมและบริการการเงินสวนบุคคล (Happy Money หมดหนี้มีออม) 
 

 1) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดาน
การบริหารการเงิน สรางเสริม
วินัยทางการเงิน 

บุคลากรมีความรูดานการบริหารการเงิน งานกิจกรรมพเิศษ 61,000 
บาท 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษา

ระดับประเทศ 
 

กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(5 ป) 

โครงการที่ 19 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกท่ีทันสมัย International 
1) เปดหองเรียนเสมอืนจริง มี ร ะบ บ ก า ร เ รี ย นก า ร ส อนที่ มี

คุณภาพ 
กลุมภารกิจดานผลิต
บุคลากรทางการแพทย 

10,000,00
0 

2) พัฒนาการเรียนการสอนแบบBest 
practice 

 

นักศึกษาแพทยสามารถเรียนรู ได
ดวยตนเอง 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกโรงพยาบาล
สุรินทร 

2,500,000 

3) พัฒนาหองสมุดElectronicแบบ นักศึกษาแพทยมีสมรรถนะและ ศูนยแพทยศาสตรศึกษา 2,500,000 
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กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(5 ป) 

สามารถเขาถึงไดทุกที ่ ทักษะดานการรักษารายบุคคล 
 

ชั้นคลินิกโรงพยาบาล
สุรินทร 

 

4) สรางโรงพยาบาลจําลองสําหรบั
การสอนสหสาขา 

 

บัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐานตาม
เกณฑสากล 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกโรงพยาบาล
สุรินทร 

 

5) พัฒนาศักยภาพการใชเทคโนโลยี
ของบุคลากรดานการเรียนการ
สอน 

 ผูอํานวยการศูนย
แพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิกโรงพยาบาล
สุรินทร 

 

โครงการที่ 20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพทยเพื่อขาวชนบทท่ีมีคุณภาพดานเวชศาสตรครอบครัว 
1) สงอบรมแพทยเวชศาสตร

ครอบครัว 
ผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวปละ 
1 คน 

งานการศึกษาหลัง
ปริญญา 

500,000 

2) พัฒนาความรูงานวิจัยและ
นวัตกรรมดานเวชศาสตร
ครอบครัวทีส่ามารถใชประโยชน
ในชุมชนและสากล 

มีผลงานดานนวัตกรรมอยางนอย  
1 เรื่องตอคน 

กลุมภารกิจดานการ
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย 

- 

3) มีการติดตามประเมินแพทยเวช
ศาสตรครอบครัวอยางตอเนื่อง 

แพทยของหนวยงานเปนแพทยเวช
ศาสตรครอบครัวอยางมีคุณภาพ 

หัวหนางานการศึกษา
หลงัปริญญา 

- 

โครงการที่ 21 โครงการเรียนรูอยางมีความสุขและสขุภาพด ี
1) ปรับปรงุหองเรียนสภาพแวดลอม

การเรียนรูโดยใชแนวคิด  clean 
and green 

บรรยากาศภายในและภายนอก
หองเรียนที่เอื้อตอการเรียนการสอน 

กลุ มภารกิ จดานการ
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย 

2,500,000 

2) พัฒนาหองเรียนใหทันสมัยในยุค
ดิจิทัล 

นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีการ
การเรียนการสอนได 

กลุมภารกิจดานการผลิต
บุคลากรทางการแพทย 

2,000,000 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรดิจิทัล  

องคกรนวัตกรรม และองคกรสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 
 

กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
(5 ป) 

22 โครงการจัดทําแผนผังโครงสรางพื้นฐานของโรงพยาบาล ระยะ 5 ป 
1) แผนกอสรางอาคารสนับสนุนสูง 

10 ชั้น ไดแก  หนวยงานจ าย
กลาง ซักฟอก โภชนาการ  งาน
ซอมบํารุง คลังพัสดุ และอาคาร

มีอาคารสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ที่มี
ความสูง 10 ช้ัน 1 หลัง 
 

กรรมการบรหิาร
โรงพยาบาล และรอง
ผูอํานวยการดาน 
ตติยภูมิ  

80,000,0
00 
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กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
(5 ป) 

เภสัชกรรม 

2) มีแผนกอสรางอาคารสูง 10 
ชั้น บริเวณอาคาร 1,3,5,7 เดิม   

 มีอาคารหอผูปวยความสงู 10 ช้ัน  
1 หลัง 

กรรมการบรหิาร
โรงพยาบาล 

100,000,
000 

โครงการที่ 23 โครงการจัดระบบ solar cell ในตัวอาคาร และระหวางอาคาร 
จัดระบบ solar cell ทางเดิน
ระหวางอาคาร สถานที่จอดรถ 
เพื่อเปนมาตรการในการประหยัด
พลังงานเพื่อชวยลดคาใชจายใน
การใชไฟฟาในระยะยาว  

มี solar cell ทางเดินระหวางอาคาร 
สถานที่จอดรถ 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ENV 

2,000,00
0 

โครงการที่ 24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในโรงพยาบาล 
ปรับปรุงถมที่ดานหนาโรงพยาบาล
เพื่อปองกันน้ําทวม และปรับพื้นที่
ใหมีระดับของพื้นดินสูงขึ้น จัดสรร
ที่จอดรถรวมถึงจัดการภูมิทัศนใหมี
ความสวยงาม 

พื้นที่ บรเิวณดานหนาโรงพยาบาล มีความ
สูง นํ้าไมทวมขัง 
 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ENV 

5,000,00
0 

ปรับปรุงสถานที่ดานหนาอาคาร  
9 ชั้น ตึก OPD ใหมใหมีความสะดวก
ในการใหบริการ 
 

พื้นที่ที่สามารถใหการบริการทีส่ะดวก
และมีความรมรื่นหนาอยูเพื่อเสรมิสราง
ความนาอยูในโรงพยาบาล 

คณะกรรมการบรหิาร 
โรงพยาบาล 

2,000,00
0 

โครงการที่ 25 โครงการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารผูปวย 
จัดสภาพแวดลอมภายในอาคาร
ผูปวย ที่สามารถมองเห็นบรรยากาศ
ภ า ย น อ ก แ ล ะ เ ป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม มีการจัดสวนแนวตั้ง 
สวนหยอม น้ําพุ ภายในอาคาร และ
ระหวางอาคาร 

ปลูกไมดอก ไมประดับ และจัดสวน
พักผอนหยอนใจ 
 

กลุมงานโครงสรางและ
สิ่งแวดลอม 

1,000,00
0 

โครงการที่ 26 โครงการปรับปรุง และบํารุงรักษา พุทธอุทยานสระโบราณ 
ปรับปรุ ง  และบํ ารุ งรั กษา พุทธ
อุทยานสระโบราณ ใหรมรื่น และมีน้ํา
ใสตลอดเวลา (Spiritual  plaza) 

มีภูมิทัศนของพุทธอทุยานสระโบราณให
เปนจุดเดน เพื่อใชในการพักผอนหยอน
ใจ  
 

กลุมงานโครงสรางและ
สิ่งแวดลอม 

500,000 

โครงการที่ 27 โครงการจัดใหมีสนามเด็กเลน สนามออกกําลังกายกลางแจง 
จัดใหมีสนามเด็กเลน สนามออก
กําลังกายกลางแจง เพื่อสง เสริม

มีสนามเด็กเลน ที่ปลอดภัย และมี
สนามออกกําลงักาย  

กลุมงานโครงสรางและ
สิ่งแวดลอม 

300,000 
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กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
(5 ป) 

สุขภาพจิตและสุขภาพกายใหแกผู
มารับบริการ 
โครงการที่ 28 โครงการพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพทจากระบบ Analog เปน IP Telephone 
1) สํารวจพื้นที่อาคารศูนยมะเร็ง 

(นํารอง)  
 ศูนยคอมพิวเตอร - 

2) ออกแบบระบบ IP Telephone มีระบบ IP Telephone ศูนยคอมพิวเตอร 2,000,00
0 

3) จัดหา จัดซือ้ จัดจาง  ศูนยคอมพิวเตอร  
4) จัดอบรมบุคลากรเรื่องการใช

งาน IP Telephone 
 ศูนยคอมพิวเตอร  

โครงการที่ 29 โครงการสราง Application ของโปรแกรม Thai COC. 
1) จัดหา Web Maste - มี Application Thai COC. ใน 

App Store (Apple) และ Play Store 
(Android) 

- บุคลากรใชงาน Thai COC. ได 

ศูนยคอมพิวเตอร 
กลุมงานการ

พยาบาลชุมชน 

500,000 

โครงการที่ 30 โครงการ Digital Hospital 
การทําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริการจัดการขอมูลสุขภาพของ
ผูรับบริการ โดยใช  
โปรแกรม Hos Xp 

เปนโรงพยาบาล Digital ลดการใช
กระดาษในการพิมพประวัติการรักษาของ
คนไข  

คณะกรรมการบรหิาร 
โรงพยาบาล 

20 ลาน 

โครงการที่ 31 โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของเจาหนาที่ 
จั ด อบ ร มก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง วิ นั ย 
คุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาที่ 

บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรูความ
เขาใจในการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

คณะกรรมการ
คุณธรรมจริยธรรม  

200,000 

โครงการที่ 32  โครงการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชนทับซอน ( ITA ) 
จัดอบรมใหความรู ก ารป องกั น 
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ผลประโยชนทับซอน 

บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรูในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และผ
ผลประโยชนทับซอน 

งานนิติการ 20,000 
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      บทที่ 6   
ระบบติดตามประเมินผล 

การแปลงยุทธศาสตรสูการพัฒนาของโรงพยาบาล (พ.ศ. 2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองใหความสําคัญ
ตอการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทําแผนงาน
และโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบขอมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 
 
6.1 วัตถุประสงค 

 1) เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของในเรื่องแนวคิด และสาระสําคัญของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาล 

 2) เพื่อปรับกระบวนการและการบริหารจัดการใหสามารถสนบัสนุนการแปลงยุทธศาสตรการพฒันา
โรงพยาบาลไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) เพื่อใหมีการติดตามแผนอยางเปนระบบโดยมีการกําหนดดัชนีช้ีวัดเปนเครื่องมือ    
 
6.2 เปาหมาย 

 1) องคกรที่เกี่ยวของประกอบดวย กลุมภารกิจ และภาคสวนภายนอกที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

 2) มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงานและโครงการ
ขององคการที่เกี่ยวของในทุกระดับ ที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวช้ีวัด 

 3) กําหนดดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม 
 
6.3 แนวทางในการดําเนินการ  
 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง การแปลงแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1) เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก ใหมีความ
พรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดย 
 สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการจัด

เวทีสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาใหกับกลุม 
ภารกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางของแผนงานและ
โครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก 
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 ปรับวิธีการวางแผนงานเพื่อการบริหารจัดการในแตละระดับ และการจัดทํางบประมาณ  

โดยการกําหนดพื้นที่ หรือเปาหมายรวมกัน (Area/Function/Participation: AFP) ที่เนนการ
มีสวนรวมและการไดรับประโยชนของการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเปนหลัก 

 สงเสริมใหกลุมภารกิจจัดทําแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
โรงพยาบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตร 
ที่กําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากตนสังกัดไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

 จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสรางพันธะสัญญาทางยุทธศาสตรทั่วทั้งองคกร
คือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนากลุมภารกิจ ทั้งระบบ พรอมทั้งเชื่อมโยงผลงานตาม
แผนยุทธศาสตร สูการประเมินผลงาน และอุดหนุนทรัพยากรจากโรงพยาบาลตอไป 

 มาตรการในการประชาสัมพันธ และสรางบรรยากาศยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง ผานสื่อภายใน
องคกร ผานกิจกรรมตางๆ ที่กระตุนปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรอยาง
ตอเนื่องและสื่อสารวิสัยทัศนใหบุคลากรทกุคนรับรู รับทราบ เพื่อใหเกิดความมุงมั่นและศรัทธา
ในองคกร 

 จัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับผูบริหาร ฉบับผูปฏิบัติการ และฉบับสื่อสารแกประชาชน เพื่อใหทุก
คนไดเขาใจในแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล 

2) พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ พรอม
กับมีการจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ 
 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ และ

ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของ
กับภารกิจและยุทธศาสตรการพัฒนาของโรงพยาบาล 

 กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ใหชัดเจนมุงเนนที่การสราง
กระบวนทัศนใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจและ
กิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธ์ิ กับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินงาน 

 การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ไดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการวาสามารถตอบสนอง 
ตอยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม ทันสมัย
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร โดย 
 บูรณาการระบบการจัดการความเสี่ยง กับระบบแผนยุทธศาสตร 
 ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเปน

เครือขายเชื่อมโยงกัน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอยาง
เปนระบบ 

 สนับสนุนใหหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ  
มีการกําหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เนนผลลัพธของงานเปนหลัก 
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 นําผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการกําหนดดัชนีชี้
วัด ใหแกหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถ
นํามาใชประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม 

 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา อยาง
ตอเนื่อง และสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อใชประโยชนรวมกันในทุกระดับ
โดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูล เพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ และการติดตาม
ประเมินผล และเชื่อมโยงสูการตัดสินใจทางการบริหาร 

 กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุกๆไตรมาส พรอมให
ผูรับผิดชอบในภารกิจทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพื่อนําสูการ
ตัดสินใจของผูบริหารทุกๆเดือน (ในเวทีการประชุมของผูบริหาร) 

 เสริมสรางศักยภาพของกลุมภารกิจซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการใหเปนนักจัดการ
ยุทธศาสตรมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตรของโรงพยาบาล  สามารถติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานของรายการตามแผนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จน
สามารถนําสงผลสัมฤทธิ์แกยุทธศาสตรการพัฒนา 

 สรางทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร (Strategic Assessor Team: SAT) เพื่อทําหนาที่เปน
ผูตรวจประเมินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยจะทําการคัดเลือกบุคลากรหัวหนางาน 
หัวหนาฝาย มาอบรมพัฒนาสมรรถนะและแตงตั้งอยางเปนทางการใหทํางานคูขนานกับ
โรงพยาบาล 
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะที่ 1  
โดยทีมคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรุินทร 

ระหวางวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2560 

ณ หองประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสรุินทร  

 

- ร่วมกนัศกึษาความจําเป็นทางยทุธศาสตร์ 

 (Strategic need analysis) 

- กําหนดจดุยืนการพฒันาของแผนยทุธศาสตร์ 

(Strategic Position) 
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะที่ 2  
โดยทีมคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรุินทร 

ระหวางวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2560 

ณ หองประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสรุินทร  

- กําหนดทิศทางการพฒันาวิสยัทศัน์ (Vision) 

- การแปลงยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตั ิ

- กําหนดกลยทุธ์ (Strategy) 
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะที่ 3  
โดยทีมคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรุินทร 

ระหวางวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560 

ณ หองประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสรุินทร  

- การกําหนดระบบวัดผล – ตัวชี้วัด 

- การดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร 
-การสรปุผลการดําเนินงานการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ประชาพิจารณรางแผนยุทธ โดยทีมคณะผูบริหาร,คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสุรนิทร , ผูมีสวนไดสวนเสียกบัโรงพยาบาล 

ระหวางวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 

ณ หองประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสรุินทร 

- การประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีกบัการพฒันาโรงพยาบาลสริุนทร์  

- ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง)  แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ระยะ � ปี 

พ.ศ.���� – ���� โดยมีรองผู้ ว่าราชการจังหวัดสริุนทร์ 

ท่านดวงพร บญุครบ เป็นประธาน 
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รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Profile) 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1  อัตราการเสียชีวิตของผูปวยกลุมโรคสําคัญในโรงพยาบาล 
หนวยวัด : อัตรา 
คําอธิบาย  : 

1) ผูเสียชีวิตกลุมโรคสําคัญ หมายถึง ผูที่เสียชีวิตในกลุมโรคสําคัญ 5 อันดับแรก ของโรงพยาบาล
สุรินทร ไดแก STIME  Sepsis/Septic Shock Pheumonia Stroke และ Alcoholic Cirrholic 
of liver 

(1) อัตราการเสียชีวิตของผูปวย STEMI หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุผูปวยใน
ที่รับไวนอนพักรักษาใน รพ.(ผูปวยadmit) นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป  (อายุ    ≤ 18 ป 
ที่มี Principal Diagnosis (pdx) เปนโรคกลามเนื้อหัวใจตาย เฉียบพลัน หรือผูปวย
ที่อยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ที่มี pdx   I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.4,I21.9 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ   sdx = I21.0, I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.4, I21.9 และเสียชีวิตดวยสาเหตุจาก AMI                  

(2) อัตราการเสียชีวิตของผูปวย  Sepsis/Septic Shock หมายถึง ผูปวยที่เสียชีวิต
จากโรคติดเชื้อ (Sepsis /septic shock) ของโรงพยาบาลสรุินทร มี Quick SOFA 
score มากกวา 2 หรือ  SOS score มากกวา 4   ( ตามรหสัICD10  A40-41, 
R650, R651 ) ทั้งโรคหลกัและโรครวม 

(3) อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Pneumonia หมายถึง  ผูปวยที่เสียชีวิตจากโรค 
Pheumonia ของโรงพยาบาลสุรินทร ที่อยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10  J12.0 - 
J18.0 ทั้งโรคหลักและโรครวม 

(4) อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Stroke หมายถึง ผูปวยที่เสียชีวิตจากโรค Stroke 
ของโรงพยาบาลสุรินทร ที่อยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 I60-I69 ทั้งโรคหลักและ
โรครวม   

(5) อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรค Alcoholic Cirrholic of liver หมายถึง การ
เสียชีวิตจากโรค Alcoholic Cirrholic of liver ของโรงพยาบาลสุรินทรตามรหัส 
ICD -10 TM  คือ K70.3 ทั้งโรคหลักและโรครวม 

สูตรการคํานวณ :  
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย STEMI 

                                             A = จํานวนผูปวยที่เสยีชีวิตจาก 
B = จํานวนผูปวย STEMI ทั้งหมด     

  A/B X 100 
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย  Sepsis/Septic  Shock 

A = จํานวนผูปวยทีเ่สียชีวิตจาก Sepsis /septic shock 
B = จํานวนผูปวย Sepsis /septic shock ทั้งหมด 

A/B X 100 
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อัตราการเสียชีวิตจาก Pneumonia (ตอแสนประชากร) 
A = จํานวนผูปวยทีเ่สียชีวิตจาก Pneumonia ทั้งหมดในปนั้น 

B = จํานวนผูปวย Pneumonia ทั้งหมด     
A/B X 100 

อัตราการเสียชีวิตจาก Stroke (ตอแสนประชากร) 
A = จํานวนผูปวยทีเ่สียชีวิตจาก Stroke ทั้งหมดในปนั้น 

B = จํานวนผูปวย Stroke ทั้งหมด     
A/B X 100 

อัตราการเสียชีวิตจาก Alcoholic Cirrholic of liver (ตอแสนประชากร) 
A = จํานวนผูปวยทีเ่สียชีวิตจาก Alcoholic Cirrholic of liver ทั้งหมดในปนั้น 

B = จํานวนผูปวย Alcoholic Cirrholic of liver ทั้งหมด     
A/B X 100 

เกณฑการใหคะแนน1 :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 อัตราการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 20  
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Sepsis/Septic Shock รอยละ 34 
อัตราการเสียชีวิตจาก Pneumonia รอยละ11 
อัตราการเสียชีวิตจาก Stroke  รอยละ 9 
อัตราการเสียชีวิตจาก Alcoholic Cirrholic of liver รอยละ 13 

เทากับ   1   คะแนน 

 อัตราการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 15  
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Sepsis/Septic Shock รอยละ 32 
อัตราการเสียชีวิตจาก Pneumonia รอยละ10 
อัตราการเสียชีวิตจาก Stroke  รอยละ 8 
อัตราการเสียชีวิตจาก Alcoholic Cirrholic of liver รอยละ 12 

เทากับ   2   คะแนน 

 อัตราการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 10  
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Sepsis/Septic Shock รอยละ 30 
อัตราการเสียชีวิตจาก Pneumonia รอยละ9 
อัตราการเสียชีวิตจาก Stroke  รอยละ 7 
อัตราการเสียชีวิตจาก Alcoholic Cirrholic of liver รอยละ 11 

เทากับ   3   คะแนน 

 อัตราการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 5  
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Sepsis/Septic Shock รอยละ 28 
อัตราการเสียชีวิตจาก Pneumonia รอยละ8 
อัตราการเสียชีวิตจาก Stroke  รอยละ 6 
อัตราการเสียชีวิตจาก Alcoholic Cirrholic of liver รอยละ 10 

เทากับ   4   คะแนน 

 อัตราการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 0  
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Sepsis/Septic Shock รอยละ 26 
อัตราการเสียชีวิตจาก Pneumonia รอยละ7 
อัตราการเสียชีวิตจาก Stroke  รอยละ 5 
อัตราการเสียชีวิตจาก Alcoholic Cirrholic of liver รอยละ 9 

เทากับ   5   คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
อัตราการเสียชีวิตของผูปวย  STEMI   รอยละ  12.2 12.50 12.69 

อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Sepsis/Septic  
Shock  

รอยละ 2.45 24.38 24.25 

อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Pneumonia รอยละ 12.11 11.47 9.76 

อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Stroke รอยละ  6.51 6.58 6.25 

อัตราการเสียชีวิตของผูปวย Alcoholic 
cirrhosis of liver  

รอยละ  18.21 14.77 11.42 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ผูจัดเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลผูปวยใน 43 แฟม และในฐานขอมลู HosXP ทุกวันที่ 30 

ของเดือนและรายงานขอมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
2 ฐานขอมูลประชากรกลางป ณ 1 กรกฎาคม ของปจากสํานักทะเบียนราษฎร  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานบริการทุติยภูมิและตติยภูม ิ 
ผูจัดเก็บขอมูล : กลุมงานอายุรกรรม,ศูนยหัวใจ และงานผูปวยใน 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอรับบริการของผูปวยนอก  
หนวยวัด : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยเปนนาท ี
คําอธิบาย :  

1)  ระยะเวลาเฉลีย่ของการรอรับบริการของผูปวยนอก หมายถึง  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการรบับริการ
ของผูรับบริการนับเวลาตั้งแตผูรบับริการลงทะเบียนเขารับบริการจนถงึไดรับยา 

สูตรการคํานวณ :  
ระยะเวลาในการรับบรกิารของผูรับบริการครัง้ที่ 1 + ครั้งที่ 2 + ครั้งที่ 3 +………. 

จํานวนครั้งทีร่ับบริการของผูใชบริการ 
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เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 20 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอรับบรกิารของผูใชบริการผูปวยนอก  
≥ 140 นาท ี

เทากับ   1   คะแนน 

 ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอรับบรกิารของผูใชบริการผูปวยนอก  
121-140 นาท ี

เทากับ   2   คะแนน 

 ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอรับบรกิารของผูใชบริการผูปวยนอก  
101-120 นาท ี

เทากับ   3   คะแนน 

 ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอรับบรกิารของผูใชบริการผูปวยนอก   
 81-100 นาที 

เทากับ   4   คะแนน 

 ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอรับบรกิารของผูใชบริการผูปวยนอก  
 ≤ 80 นาที  

เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอรับบรกิารของ
ผูใชบริการผูปวยนอก 

ระยะเวลา
เฉลี่ย 

88 นาที 
 

113 นาที 
 

162 นาที 
 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ทุกหนวยบริการผูปวยนอกและผูปวยในรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลในโปรแกรม HosXP ทุกวันที่ 30 

ของเดือนและรายงานขอมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานทุติยภูมิและตติยภูม ิ
ผูจัดเก็บขอมูล : กลุมงานผูปวยนอก  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละการเพิ่มขึ้นของผูมารับบริการเพิ่มพิเศษสําหรับประชาชน  
              (Convenient Health Care : CHC)  
หนวยวัด : รอยละการเพิ่มขึ้นของผูมารบับริการ 
คําอธิบาย :  
ผูมารับบริการสุขภาพเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชน (Convenient Health Care : CHC ) หมายถึง 
จํานวนผูที่มารับบรกิารใน CHC ของโรงพยาบาลสรุินทร  
บริการเพิ่มพิเศษสําหรับประชาชน ( Convenient Health Care : CHC) หมายถึง การใหบริการเพิ่ม
พิเศษสําหรับประชาชน โดยจัดบริการเบื้องตน 3 ประเภท คือ 1. บริการผูปวยนอกและบริการตรวจพิเศษ    
2. บริการผูปวยใน 3. บริการผาตัดและหตัถการที่ไมวิกฤตและไมฉุกเฉิน โดยการจัดบริการทั้ง 3 ประเภท ตอง



  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 136 
 

ผานการประเมินตามแบบแสดงความจํานงการขอจัดบริการเพิ่มพิเศษสําหรับประชาชนของหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (แบบ พฉ.01) 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนผูมารับบริการใน CHC ในปปจจบุัน X 100 
จํานวนผูมารับบริการทัง้หมดในปจจุบัน 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ผูมารบับริการ CHC เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอ ป เทากับ   1   คะแนน 

 ผูมารบับริการ CHC เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอ ป เทากับ   2   คะแนน 

 ผูมารบับริการ CHC เพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอ ป เทากับ   3   คะแนน 

 ผูมารบับริการ CHC เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอ ป เทากับ   4   คะแนน 

 ผูมารบับริการ CHC เพิ่มขึ้นรอยละ 25 ตอ ป เทากับ   5   คะแนน 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละการเพิ่มขึ้นของผูมารับบรกิาร
ระดับ Convenient Health Care 

รอยละ NA NA NA 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ขอมูลการมารับบริการระดบั Convenient Health Care จากกลุมงานยุทธศาสตรบริการและสารสนเทศ

ทางการแพทย  โรงพยาบาลสุรินทร โดยจัดเกบ็ขอมลูเมื่อสิน้ปงบประมาณ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบบรกิารและสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานยทุธศาสตรบริการและสารสนเทศทางการแพทย   
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 4  รอยละคาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและวางใจไดของประชาชนที่มีตอคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลสุรินทรท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน 
 หนวยวัด : รอยละคาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน 
คําอธิบาย :  

1) ความเชื่อมั่นและไววางใจ หมายถึง การวัดความพึงพอใจผูรบับริการของโรงพยาบาลสุรินทรทัง้
ผูปวยนอกและผูปวยใน ประกอบดวย 2 ดาน 
(1) ดานความเชื่อมั่น รอยละ 60   (2) ดานการตัดสินใจใชบริการ รอยละ 40   

- คุณภาพการบริการ   - ใชบริการซ้ํา    
- ความไววางใจ    - ความพึงพอใจ   
- ภาพลักษณขององคการ   
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2) คุณภาพบริการ  หมายถึง ระดับการใหบริการที่ปราศจากขอบกพรองและตอบสนองความตองการ
เปนที่พึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการและเกิดประโยชนตามความตองการของลูกคา โดยปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งตองมีมิติตางๆ ในดานความรูความสามารถของ
ผูใหบริการ ความเหมาะสมของการใหบริการ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีการ
เขาถึงบริการ หรือมีบริการเมื่อจําเปนรวมถึงการมีความเทาเทียมและความตอเนื่องในการรับบริการ   

สูตรการคํานวณ :  
จํานวนปชช.ที่มารบับริการมีความเชื่อมั่นและไววางใจ ≥ 80 ×100 

จํานวนปชช.ที่มารบับริการทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ...5...หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ70 ของคาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและไววางใจของปชช.ที่มีตอ
คุณภาพบริการ 

เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ75 ของคาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและไววางใจของปชช .ที่มีตอ
คุณภาพบริการ  

เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ80 ของคาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและไววางใจของปชช .ที่มีตอ
คุณภาพบริการ 

เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ85 ของคาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและไววางใจของปชช .ที่มีตอ
คุณภาพบริการ 

เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ90 ของคาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและไววางใจของปชช .ที่มีตอ
คุณภาพบริการ 

เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :   
1. นับจํานวนประชาชนที่มารับบริการในหนวยบริการชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน เทานั้น 

รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละของคาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นและ
ไววางใจของ ประชาชนที่มีตอคุณภาพบริการ 

รอยละ NA NA NA 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากผลการประเมินความพึงพอใจผูรบับริการในหนวยบรกิารปฐมภูมิชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการดานทุติยภูมิและตตยิภูมิ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนางานOPD หัวหนาหอผูปวยในทุกหอ 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ  
 จัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
   5.1 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
             5.2 รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 

คํานิยาม :  
5.1 RDU เปนการประเมินโรงพยาบาล/เครอืขายบรกิารสุขภาพระดับอําเภอ ซึง่ประกอบดวยการ

ประเมิน RDU1 และ RDU2 
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแมขาย (โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล

ชุมชน) เปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ตามเกณฑเปาหมาย 
- RDU 2 หมายถึง หนวยบริการลูกขาย (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หนวยบริการ

ปฐมภูมิ) มีการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑเปาหมายระดับการ
พัฒนาสูการเปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี ้

 
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การดําเนินการผานเงื่อนไขตอไปนี ้

RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 
1. อัตราการสั่งใชยาในบญัชียาหลกัแหงชาตผิานเกณฑ

ที่กําหนด 
2. การดําเนินงานของ PTC ผานเกณฑระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึง่

ยังคงมีอยูในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไมเกิน 
1 รายการ 

 4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผานเกณฑระดบั 3 
5. การสงเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการ

สงเสริมการขายยา ผานระดบั 3 

1. จํานวน รพ.สต.ไมนอยกวา
รอยละ 40 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือขายระดับ
อําเภอที่มีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในกลุมโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอจุจาระรวง
เฉียบพลันผานเกณฑ
เปาหมายทั้ง 2 โรค 

 

 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดาํเนินการผานเงือ่นไขตอไปนี ้
RDU 1 RDU 2 

1. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด จํานวน 5 ตัวชี้วัดตาม 
RDU ขั้นที่ 1 

2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบน โรคอจุาระรวงเฉียบพลัน แผลสด
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกาํหนดคลอดทาง
ชองคลอด ผานเกณฑทัง้ 4 ตัวชี้วัด  

3. การใชยา NSAIDs ผูปวยโรคไตเรือ้รงัระดับ 3 ขึ้นไป    
ไมเกินรอยละ 10  

4. การใชยา glibenclamide ในผูปวยสงูอายุ หรือไต
ทํางานบกพรอง ไมเกินรอยละ 5 

1. จํานวน รพ.สต. ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือขายระดบั
อําเภอ ที่มีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดนิหายใจสวนบนและ
โรคอจุจาระรวงเฉียบพลัน
ผานเกณฑเปาหมายทัง้     
2 โรค 
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5. การไมใชยาทีห่ามใชในสตรีตัง้ครรภ ไดแก warfarin*, 
statins, ergots  (* ยกเวนกรณีใส mechanical 
heart valve) 

 
 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการดําเนินการผานเงื่อนไขตอไปนี ้

RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผานเงื่อนไขตอไปนี ้

1. ตัวชี้วัด RDU ผานเกณฑทั้ง 18 ตัวชี้วัด  
 

1. จํานวน รพ.สต./หนวย
บริการปฐมภูมิทุกแหงใน
เครือขายระดับอําเภอ ที่มี
อัตราการใชยาปฏิชีวนะ
ในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบนและโรค
อุจจาระรวงเฉียบพลัน
ผานเกณฑเปาหมายทัง้   
2 โรค 

5.2 AMR เปนการประเมินระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (Integrated AMR 
Management System) ของโรงพยาบาล ซึ่งดําเนินการทั้ง 6 กิจกรรมสําคัญ ดังนี ้ 

กิจกรรม AMR 
1 กําหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบรหิารจัดการ AMR 

โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ที่ประกอบดวยองคประกอบอยางนอย คือ (1) 
ผูบริหารโรงพยาบาล (2) แพทยที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการในการจัดการ 
AMR (3) ประธาน Patient Care Team (PCT) (4) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (5) 
เจาหนาที่รบัผิดชอบงานระบาดวิทยา (6) เภสัชกร (7) เจาหนาที่หองปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ  
หมายเหตุ 
* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (1) คณะกรรมการ AMR ทีโ่รงพยาบาลตัง้ขึ้นใหม 
หรือ (2) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มอียูเดิม แตปรบัปรงุโครงสรางและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเดิมทีม่ีอยูใหครอบคลุมองคประกอบขางตน โดยมี
ผูบริหารโรงพยาบาล และแพทยที่ไดรบัมอบหมายจากผูอํานวยการในการจัดการ 
AMR เปนผูรบัผิดชอบหลักในการดําเนินการ 

2 การควบคุม กํากับ และดูแลการใชยาตานจุลชีพในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดทํารายงานติดตามปริมาณและคาใชจายของยาตานจุลชีพทีส่ําคัญ 
เชน กลุมยา Carbapenems, Third and fourth generation of  
cephalosporins, Fluoroquinolones, Colistin และ กลุม 
Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เชน Cefoperazone-
Sulbactam, Piperacillin/tazobactam, Amoxicillin-Clavulanic acid  

3 การเฝาระวงั ปองกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดทํารายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence 
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surveillance) ปละ 1 ครั้ง (2) อัตราการติดเชื้อแทรกซอนหลักในโรงพยาบาล เชน VAP, 
CA-UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อกอโรค และความไวยาของการ    
ติดเชื้อแตละตําแหนง ปละ 1 ครัง้ ตามมาตรฐานที่กําหนด และสงขอมลูอัตราการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลของตนยังสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค  

4 การเฝาระวงัทางหองปฏิบัติการ 
4.1 โรงพยาบาลจัดทํา (1) antibiogram อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่
กําหนด เพื่อใชในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการ
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและสงขอมลู (1) และ 
(2) มายังกรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขตรับผิดชอบ 

 4.2 โรงพยาบาลจัดทํารายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ไดแก 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae           
ตามมาตรฐานทีก่ําหนด และสงมายังกองบริหารการสาธารณสุข                
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

5 วิเคราะห/สงัเคราะหขอมลูอยางบรูณาการ 
โรงพยาบาลมกีารวเิคราะหสถานการณตางๆ ดาน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพ
ปญหา และนําไปสูมาตรการที่เหมาะสมในการแกปญหา AMR ในโรงพยาบาล 

 
เกณฑเปาหมาย  
 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

RDU ขั้นที่ 2 
80% 

RDU ขั้นที่ 2 80% 
RDU ขั้นที่ 3 20% 

RDU ขั้นที่ 3 
80% 

RDU ขั้นที่ 3 
85% 

AMR: รอยละ 70 ของ
โรงพยาบาล         มีระบบ
การจัดการ AMR อยาง
บูรณาการ  

    

 
ประชากรกลุมเปาหมาย :  
 DRU : โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหนวยบริการปฐมภูมิใน
เครือขายระดับอําเภอ 
 AMR : โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป   
วิธีจัดเก็บขอมูล : รายงาน  
แหลงขอมูล :  ขอมูลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  
   RDU :  (A/Bx100) 
 AMR :  (C/Dx100) 
 A = จํานวนโรงพยาบาลผาน RDU ขั้นที่ 2 
 B = จํานวนโรงพยาบาลทั่งหมด 
 C = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปที่ดําเนินกิจกรรม AMR ตามที่กําหนด 
 D = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
RDU ขั้นที่ 1 60% 
RDU ขั้นที่ 2 5% 

RDU ขั้นที่ 1 70% 
RDU ขั้นที่ 2 10% 

RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 15% 

RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

  AMR: รอยละ 40 ของ
โรงพยาบาลที่มรีะบบการ
จัดการ AMR อยางบรูณา
การ 

AMR: รอยละ 70 ของ
โรงพยาบาลที่มรีะบบการ
จัดการ AMR อยางบรูณา
การ 

ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   RDU ขั้นที่ 2 80% 
    

ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   RDU ขั้นที่ 2 80% 
RDU ขั้นที่ 3 20% 

    

ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   RDU ขั้นที่ 3 80% 
    

 
ป 2565 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   RDU ขั้นที่ 3 85% 
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วิธีการประเมิน : การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล 
เอกสารสนับสนุน : รายงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริมการใชยา 
     อยางสมเหตุผล 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  
 

Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละของ
โรงพยาบาลที่
ใชยาอยางสม
เหตผุล 
(เปาหมาย 
รอยละ 80)  

รอยละ - - รอยละ 82.4 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการดานบริการทุติยภูมิและตติยภูม ิ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี  6 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 
หนวยวัด : รอยละ 
คํานิยาม :  

 One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผาตัดผูปวยที่ไมตองรบัเปนผูปวยในและอยูโรงพยาบาล
ไมเกิน 24 ช่ัวโมง ตามหลักเกณฑการพจิารณาโรค จํานวน 12 โรค หัตถการตามรายละเอียดแนบทาย 

1. Inguinal hernia , Femoral hernia 
2. Hydrocele  
3. Hemorrhoid 
4. Vaginal bleeding 
5. Esophagogastric varices 
6. Esophageal stricture 
7. Esophagogastric cancer with obstruction 
8. Colorectal polyp 
9. Common bile duct stone 
10. Pancreatic duct stone  
11. Bile duct stricture 
12. Pancreatic duct  stricture 
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เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 35 
 
ประชากรกลุมเปาหมาย : ผูปวยที่เขาหลักเกณฑรายโรค One Day Surgery 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : โรงพยาบาลจัดเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยตามแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน 
แหลงขอมูล : Health Data Center ของโรงพยาบาลสุรินทร 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด :  
    ( A/B x 100 ) 
 A = จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรบัการผาตัดแบบ One Day Surgery 
 B = จํานวนผูปวยที่เขาเงื่อนไขในการเขารบัการผาตัดแบบ One Day Surgery ดวยโรคที่กําหนด  

      ( Priinciple diagnosis ) 
ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 

ป 2565: 

 
วิธีการประเมิน : วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการพฒันาระบบบรกิาร  

          One Day Surgery (ODS) 
เอกสารสนับสนุน : 1.คูมือแนวทางการดําเนินงาน One Day Surgery (ODS) 
      2.คูมือมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety)    
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 รอยละ 15  รอยละ 15 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 รอยละ 20  รอยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 รอยละ 25  รอยละ 25 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 รอยละ 30  รอยละ 30 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 รอยละ 35  รอยละ 35 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน         
Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
- รอยละ NA NA NA 

       
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทยคนที่ 2 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานศัลยกรรม  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี  7 ระดับความสําเร็จในการสรางความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทย ใน 5 สาขาโรค ตาม
เกณฑของกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดยอยที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศในสาขาโรคมะเร็งตามเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุข  
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ (ผานเกณฑตาม ระดับความเชี่ยวชาญ) 
คําอธิบาย :  

1) ระดับความสําเร็จสาขาโรคมะเร็ง หมายถึง มีขีดความสามารถขั้นสูงครอบคลุมการรักษาผูปวยใน
สาขาโรคมะเร็งไดเกือบทั้งหมด และเปนโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูปวยที่ตองการการ
รักษาที่ยุงยากซับซอนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูงและมีราคาแพง และประกอบดวยแพทย
ผูเชี่ยวชาญครบทุกสาขา  

2) การบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพสาขาโรคมะเร็ง หมายถึง ผานการประเมินและไดรับการ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  
 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ไมผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขามะเร็ง ระดับ 3 1 คะแนน 
ระดับ 2 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขามะเรง็ ระดับ 3 2 คะแนน 
ระดับ 3 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขามะเรง็ ระดับ 2 3 คะแนน 
ระดับ 4 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขามะเรง็ ระดับ 1 

 (มีบรกิารดานรงัสรีักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร) 
4 คะแนน 

ระดับ 5 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขามะเรง็ ระดับ 1+ 
 (มีบรกิารเพิ่มจากระดับ 1 คือ รังสรีวมรกัษาและมกีารวินิจฉัยโดยใชเครื่อง 
PECT SCAN) 

5 คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปน
เลิศดานการบริการทางการแพทยที่มคีุณภาพ
มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของ
ประเทศในสาขาโรคมะเร็ง     

ระดับ 3 3 3 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ไดรับการรายงานผลการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
2. ขอมูลการรบัสงตอเพื่อการรักษา 
3. ขอมูลการสงตอผูปวยเพื่อการรักษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนาศูนยมะเร็ง  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 7.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศในสาขาโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดตาม
เกณฑของกระทรวงสาธารณสุข   
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ (ผานเกณฑตาม ระดับความเชี่ยวชาญ) 
คําอธิบาย :  

ความเปนเลิศดานการบริการ หมายถึง ศูนยความเชี่ยวชาญระดับตติยภูมิขั้นสูงสาขาโรคโรคหัวใจ
และหลอดเลือดที่สามารถยกระดับระบบบริการโรงพยาบาลสุรินทรสูความเปนเลิศ  
เกณฑการใหคะแนน1 : 

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ไมผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาโรคหัวใจและหลอด

เลือด ระดับ 3 
1 คะแนน 

ระดับ 2 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ระดับ 3 

2 คะแนน 

ระดับ 3 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ระดับ 2 

3 คะแนน 

ระดับ 4 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ระดับ 1 

4 คะแนน 

ระดับ 5 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ระดับ 1+ 

5 คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปน
เลิศดานการบริการทางการแพทยที่มคีุณภาพ
มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของ
ประเทศในสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด  

ระดับ 2 2 3 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รวบรวมขอมูลโดย คณะกรรมการ Service plan โรงพยาบาล 
2. ความถี่ในการจัดเกบ็ 1 ครั้งตอป  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนาศูนยโรคหัวใจ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 7.3 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศในสาขาทารกแรกเกิดตามเกณฑของ
กระทรวงสาธารณสุข  
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ (ผานเกณฑตาม ระดับความเชี่ยวชาญ) 
คําอธิบาย :  

1) ระดับความสําเร็จสาขาทารกแรกเกิด หมายถึง มีขีดความสามารถขั้นสูงครอบคลุมการรักษาผูปวย
ในสาขาทารกแรกเกิด ไดเกือบทั้งหมด และเปนโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูปวยที่
ตองการการรักษาที่ยุงยากซับซอนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูงและมีราคาแพง และ
ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญครบทุกสาขา  

2) การบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพสาขาทารกแรกเกิด หมายถึง ผานการประเมินและไดรับการ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ไมผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาทารกแรกเกิด ระดับ 3 1  คะแนน 
ระดับ 2 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาทารกแรกเกิด ระดับ 3 2  คะแนน 
ระดับ 3 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2 3  คะแนน 
ระดับ 4 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาทารกแรกเกิด ระดับ 1  4  คะแนน 
ระดับ 5 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดบัสงูสาขาทารกแรกเกิด ระดับ 1+  5  คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปน
เลิศดานการบริการทางการแพทยที่มคีุณภาพ
มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของ
ประเทศในสาขาทารกแรกเกิด 

ระดับ 2 3 3 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ไดรับการรายงานผลการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
2. ขอมูลการรบัสงตอเพื่อการรักษา 
3. ขอมูลการสงตอผูปวยเพื่อการรักษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนาหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต ิ 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 7.4 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศในสาขาโรคอุบัติเหตุตามเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุข 
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ (ผานเกณฑตาม ระดับความเชี่ยวชาญ) 
คําอธิบาย :  

1) ระดับความสําเร็จสาขา โรคอุบัติเหตุ หมายถึง มีขีดความสามารถขั้นสูงครอบคลุมการรักษาผูปวยใน
สาขาโรคอุบัติเหตุไดเกือบทั้งหมด และเปนโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูปวยที่ตองการการ
รักษาและผาตัดบาดเจ็บที่ซับซอนไดทุกประเภทตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีราคาแพงและ
ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญครบทุกสาขา  
2) การบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพสาขาโรคอุบัติเหตุ หมายถึง ผานการประเมินและไดรับการ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ1 ไมผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 3 1   คะแนน 
ระดับ2 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 3 2   คะแนน 
ระดับ3 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 2 3   คะแนน 
ระดับ4 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 1 4   คะแนน 
ระดับ5 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 1+ 5   คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปน
เลิศดานการบริการทางการแพทยที่มคีุณภาพ
มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของ
ประเทศในสาขาโรคอุบัติเหตุ     

ระดับ 3 3 3 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ไดรับการรายงานผลการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
2. ขอมูลการรบัสงตอเพื่อการรักษา 
3 ขอมูลการสงตอผูปวยเพื่อการรักษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย  
ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมอุบัตเิหตหุญงิและฉุกเฉิน   
หมายเหตุ :  1 รปูแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละ 
 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 7.5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปนเลิศดานการบริการทางการแพทย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศในสาขาบริจาคและปลูกถายอวัยวะตาม
เกณฑของกระทรวงสาธารณสุข 
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ (ผานเกณฑตาม ระดับความเชี่ยวชาญ) 
คําอธิบาย :  

1) ระดับความสําเร็จสาขาบริจาคและปลูกถายอวัยวะ หมายถึง มีขีดความสามารถขั้นสูงครอบคลุมการ
ดูแลผูปวยในสาขาบริจาคและปลูกถายอวัยวะ  และเปนโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูบริจาค
อวัยวะที่ตองการบริจาคอวัยวะและอยูในภาวะสมองตายครบถวนตามกระบวนการที่แพทยสภากําหนด
และญาติยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอรมของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดและไดมีการลงมือ
ผาตัดนําอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพื่อการนําไปปลูกถาย 
 2) การบริการทางการแพทยทีม่ีคุณภาพสาขาบรจิาคและปลูกถายอวัยวะ หมายถึง ผานการประเมินและ
ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ1 ไมผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 3 1   คะแนน 
ระดับ2 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 3 2   คะแนน 
ระดับ3 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 2 3   คะแนน 
ระดับ4 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 1 4   คะแนน 
ระดับ5 ผานเกณฑมาตรฐานศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาโรคอุบัติเหตุระดับ 1+ 5   คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเปน
เลิศดานการบริการทางการแพทยที่มคีุณภาพ
มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลชั้นนําของ
ประเทศในสาขาโรคอุบัติเหตุ     

ระดับ 3 3 3 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ไดรับการรายงานผลการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
2. ขอมูลการรบัสงตอเพื่อการรักษา 
3 ขอมูลการสงตอผูปวยเพื่อการรักษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย  
ผูจัดเก็บขอมูล    : ศูนยรับบรจิาคอวัยวะ   
หมายเหตุ :  1 รปูแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละ 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลสมัฤทธิ์การบรกิารทางแพทยของแตละสาขาความเปนเลิศ 

ตัวชี้วัดยอยที่ 8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทยสาขาโรคมะเรง็ : อัตราตายของผูปวยโรคมะเร็งตบั  
หนวยวัด : ตอแสนประชากร 
คําอธิบาย : อัตราตายของผูปวยโรคมะเร็งตบั 

    อัตราตายจากโรคตับ หมายถึง ผูปวยเสียชีวิตดวยโรคตบัและทอน้ําดีในตับตามรหสั C22 ไดแก 
22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.7 และ 22.9  

เปาหมาย : ไมเกิน 24 ตอ แสนประชากร    
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนผูปวยเสียชีวิตจากโรคมะเรง็ตับ X 100,000 
ประชากรกลางป 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 อัตราตายของผูปวยโรคมะเร็งตบั ไมเกิน 24 ตอแสนประชากร เทากับ   1   คะแนน 

 อัตราตายของผูปวยโรคมะเร็งตบั ไมเกิน 23 ตอแสนประชากร เทากับ   2   คะแนน 

 อัตราตายของผูปวยโรคมะเร็งตบั ไมเกิน 22 ตอแสนประชากร เทากับ   3   คะแนน 

 อัตราตายของผูปวยโรคมะเร็งตบั ไมเกิน 21 ตอแสนประชากร เทากับ   4   คะแนน 

 อัตราตายของผูปวยโรคมะเร็งตบั ไมเกิน 20 ตอแสนประชากร เทากับ   5   คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
อัตราตายของผูปวยโรคมะเร็งตบั ไมเกิน 24 

ตอแสน
ประชากร 

NA NA NA 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. สถิติจากสํานักนโยบายและยทุธศาสตร กระทรวงสาธารณสขุ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนาศูนยมะเร็ง  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 8.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทยสาขาโรคหัวใจ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
หนวยวัด : ตอประชากร แสนคน  
คําอธิบาย :  

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จํานวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25)
ทุกกลุมอายุตอประชากรแสนคนในชวงปนั้น เปาหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ป
2560 – 2564) คือลดอัตราตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงรอยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline ในป 
2555 โดยเริ่มรายงานต้ังแตป 2560 เปนตนไป และวัดผลลัพธสุดทายในป 2564 

สูตรการคํานวณ :  

(A/B) x 100,000 

A = จํานวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) 
B = จํานวนประชากรกลางในชวงเวลาเดียวกัน 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 10 ตอประชากร แสนคน เทากับ   1   คะแนน 

 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ   9 ตอประชากร แสนคน เทากับ   2   คะแนน 

 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ   8 ตอประชากร แสนคน เทากับ   3   คะแนน 

 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ   7 ตอประชากร แสนคน เทากับ   4   คะแนน 

 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ   6 ตอประชากร แสนคน เทากับ   5   คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ตอ

ประชากร 
แสนคน 

7.73 11.9 8.48 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. วิเคราะหจากฐานขอมลูการตายของ สํานักนโยบายและยุทธศาสตรจากขอมลูเบือ้งตนของทะเบียน 

ราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 
2. ระยะเวลาประเมินผลไตรมาส 4 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนาศูนยโรคหัวใจ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 8.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทยสาขาโรคหัวใจ : รอยละการเสียชีวิตของผูปวย STEMI 
                                  (I210- I213) 
หนวยวัด : รอยละ  
คําอธิบาย :  

ผูปวยโรคหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการ
ตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated Myocardial Infarction) 
 
สูตรการคํานวณ :  
 

 
A = จํานวนผูเสียปวยที่เสียชีวิตจาก STEMI 

B = จํานวนผูปวย STEMI ทั้งหมดในโรงพยาบาลสุรินทรในชวงเวลาเดียวกัน 
รอยละการเสียชีวิต = A/B * 100 

 
 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 16-18 เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 14-15.9 เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 12-13.9 เทากับ   3   คะแนน 
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 รอยละการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 10-11.9 เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 10 เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละการเสียชีวิตของผูปวย STEMI รอยละ 12.28 12.50 9.78 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานขอมลูโรคหัวใจจากโรงพยาบาลทกุแหงในจังหวัดสรุนิทร 
2. ความถี่ในการจัดเกบ็ขอมลูทุกเดือน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย   
ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนาศูนยโรคหัวใจ   
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 8.4 ผลสมัฤทธิ์ทางการแพทยสาขาทารกแรกเกิด : อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิด    
                       ภายใน 28 วัน  

หนวยวัด : ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
คําอธิบาย :  

1) การตายของทารกแรกเกิด หมายถึง การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดมีชีวิตภายใน 28 วันหลังการ
คลอด (นับรวมทารกเกิดมีชีวิตที่ตายปริกําเนิดดวย) 

2) ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่เกิดจากการคลอดมีชีวิตของหญิงตั้งครรภที่คลอดขณะมาโรงพยาบาล
หรือขณะอยูในโรงพยาบาลโดยไมนับรวมทารก ซึ่งตอมาจากโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสง
ตอทารกไปยังโรงพยาบาลอื่นและทารกตายภายใน 28 วันหลังคลอดใหนับรวมเปนการตายของทารก
แรกเกิดของโรงพยาบาลผูสงตอทารก ( โดยโรงพยาบาลผูสงตอตองติดตามผลการมีชีวิตรอดของ
ทารกเมื่อครบกําหนด 28 วันหลังคลอด) 

 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนทารกแรกเกิด (Neonate) ที่เสียชีวิตภายใน 28 วันหลงัคลอดในชวงเวลา 1 เดือน X 1000 
จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพทัง้หมดในเดือนเดียวกัน 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน อยูในเกณฑ 3.5 – 4.0 เทากับ   1   คะแนน 

 อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน อยูในเกณฑ 3.0 – 3.49 เทากับ   2   คะแนน 
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 อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน อยูในเกณฑ 2.5 – 2.99 เทากับ   3   คะแนน 

 อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน อยูในเกณฑ 2.0 – 2.49 เทากับ   4   คะแนน 

 อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน อยูในเกณฑ 1.5 – 1.99 เทากับ   5   คะแนน 
เงื่อนไข : ทารกน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตใน สป.สธ. (รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต.) 
 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิดอายุตํ่ากวา
หรือเทากบั 28 วัน 

ตอพันเกิด
มีชีพ 

2.16 2.74 2.6 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ฐานขอมูลการตายมรณะบัตรและหนังสือรบัรองการตายจากการรายงานสํานกังานสาธารณสุขจงัหวัด 
2. ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเชื่อมโยงฐานขอมูลของสํานกันโยบายและยุทธศาสตรสํานักการบรหิาร

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย เพื่อประมวลผลขอมูลการตายของทารกแรกเกิด  
เก็บขอมูลจากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาลทกุแหง สังกดัสป.สธ. และ/หรือโรงพยาบาลนอกสังกัด 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนาหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต ิ 
 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 8.5  อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ท้ังท่ี ER และ Admit)  
คํานิยาม :  
 ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ) 
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปองกันภาวะ
ทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบดวย การดูแลผูปวยกอนถึง
โรงพยาบาล (EMS) การดูแลในหองฉุกเฉิน (ER) การสงตอระหวางสถานพยาบาล (Referral System) การ
จัดการสาธารณภัยดานการแพทยและสาธารณสุข (Disaster) 

แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “หวงโซคุณภาพ (Chain of Quality)” ไดแก EMS 
คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสราง “หวงโซแหงการรอดชีวิต (Chain 
of Survival)” ของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเปาประสงค 1) เพิ่มการเขาถึงบริการของผูเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ปองกันได (Preventable Death) จากการเจ็บปวย
ฉุกเฉิน                3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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การพัฒนา ECS ในป 2561-2565 จะมุงเนนการพัฒนา ER คุณภาพ 
“ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผูมารับบริการ ณ หองฉุกเฉินและไดรับการคัดแยกเปน Triage Level 1 
และ 2 
“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผูปวยมาหองฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to 
Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในหองฉุกเฉิน 
 
เกณฑเปาหมาย  
 อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมงของผูเจบ็ปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉกุเฉินใน
โรงพยาบาลระดับ F2 นอยกวารอยละ *โรงพยาบาลชลบรุรีอยละ 14.7, โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
รอยละ 12.8  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 12* รอยละ 10 รอยละ 8 รอยละ 6 

 
ประชากรกลุมเปาหมาย : โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป  
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  HDC  

1. ผูเจ็บปวยเสียชีวิตจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงดวยรหัสบัตร
ประชาชน 

2. ระยะเวลาจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟม ACCIDENT 

แหลงขอมูล :  มาตรฐาน 43 แฟมกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด :  (A/B) X 100  
        A = จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง 
        B = จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด 
ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 4 
 
เกณฑการประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูเจบ็ปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลระดับ F2 นอยกวารอยละ 12 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ระบบขอมูล 
- มี National Triage 
- จัดทําคูมือ ER 
คุณภาพ และความ
ปลอดภัย(ER Safety 
Goals) 
- ปรบัปรุงเกณฑ
ประเมินคุณภาพระบบ
การรกัษาพยาบาล

1. ระบบขอมูล 
  - จํานวน รพ. F2    
ขึ้นไป สงขอมลูแฟม 
Accident รอยละ 40  
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล 
   - จํานวนโรงพยาบาล
ตั้งแต F2 ข้ึนไปที่
ประเมิน Hospital 

1. ระบบขอมูล 
  - จํานวน รพ. F2    
ขึ้นไป สงขอมลูแฟม 
Accident รอยละ 60 
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล 
   - จํานวนโรงพยาบาล
ตั้งแต F2 ข้ึนไปที่
ประเมิน Hospital 

1. ระบบขอมูล 
  - จํานวน รพ. F2   
ขึ้นไป สงขอมลูแฟม 
Accident รอยละ 80  
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล 
   - จํานวนโรงพยาบาล
ตั้งแต F2 ข้ึนไปที่
ประเมิน Hospital 
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ฉุกเฉิน (ECS) 
- จัดทํามาตรฐานขอมลู
หองฉุกเฉิน 
- สื่อสารนโยบายและ
การดําเนินงานพัฒนา
หองฉุกเฉิน 

Safety Index       
รอยละ 40 
3. ER คุณภาพ  
  - จํานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A        
มี TEA unit ที่ได
มาตรฐาน รอยละ 40 

Safety Index      
รอยละ 60 
- จํานวนของ
โรงพยาบาลตัง้แต F2 
ขึ้นไปผานเกณฑ ECS 
คุณภาพ รอยละ 70 
3. ER คุณภาพ  
  - จํานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A ม ี
TEA unit ที่ได
มาตรฐาน รอยละ 60 

Safety Index        
รอยละ 80 
3. ER คุณภาพ  
  - จํานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A ม ี
TEA unit ที่ได
มาตรฐาน รอยละ 80 

ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   รอยละ 10 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 8 

ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   รอยละ 6 
ป 2565 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 4 

 
 
วิธีการประเมิน :  
 ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล
และ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ ข้ึนไปเพือ่ทําหนาที ่

1.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
1.2 รวบรวมขอมูลการเสียชีวิตของผูเจบ็ปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉินภายใน 24 ช่ัวโมง 
1.3 วิเคราะหโรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4 Audit เพื่อคนหาโอกาสการพฒันา และจัดทําขอเสนอแนะ 
1.5 วางแผนการพฒันาโดยจัดลําดับความสําคัญ 
1.6 นําแผนไปปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม  
1.7 ติดตามและประเมินผลทกุ 1-3 เดือน 

ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
2.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล 
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     2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผูเจบ็ปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ตาม
ระดับโรงพยาบาล/จังหวัด 
     2.3 สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ การฝกอบรม 
ขั้นตอนที่ 3 สวนกลาง 
     3.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดบัการคัดแยกตามระดบัโรงพยาบาล/เขต 
     3.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผูเจบ็ปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ตามระดับ
โรงพยาบาล/เขต 
     3.3 วิเคราะหในระดับนโยบาย เชน สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ 
เอกสารสนับสนุน : 
   http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/ 

คูมือความปลอดภัยผูปวย (National Patient Safety Goal) SIMPLE 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :  
 

Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

 รอยละ N/A N/A N/A 
 
 
กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายการแพทย คนที่ 1 
ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน   
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 9  รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 
คํานิยาม :  
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยูใกลชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเปาหมาย ทิศทางและยุทธศาสตรรวมกัน
ระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางเปนองครวม เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
โดยมีพื้นที่เปนฐานและประชาชนเปนศูนยกลาง มีความเปนเจาของและภาวะการนํารวมกัน โดยบูรณาการ
และประสานความรวมมือในการนําไปสูการสรางเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต 
และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 

คุณภาพ หมายถึง มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
           1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตาม(ราง)ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. ....   
          2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดทําแผนการดําเนินการและ
คัดเลือกประเด็นที่สําคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดําเนินการพัฒนาหรือแกไข
ปญหา อยางนอย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและทองถิ่น ตามองคประกอบ 
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UCCARE และมีผลลัพธการพัฒนาระบบสขุภาพระดับอําเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกขอ หรือตั้งแต
ระดับสามขึ้นไปทุกขอ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 

อําเภอ หมายถึง เปนหนวยราชการบรหิารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครองและเปน
ผูนําในการทํางานรวมกับทองถิ่นและภาคสวนตางๆในการดูแลประชาชนและสงเสรมิใหประชาชนดูแลตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนรวมกัน โดยใชปญหาความทุกขยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ 
เปนเปาหมายรวมภายใตบริบทของแตละพื้นทีจ่ํานวน 1แหง 
เกณฑเปาหมาย : 

 1. มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ทุกอําเภอ  
 2. มีคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพรอยละ 50 
 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 

 
หมายเหตุ : 
เปาหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 

รอยละของอําเภอที่มี คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตาม(ราง)ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. ....ที่มีคุณภาพรอยละ 50 

(อําเภอที่มีคุณภาพ คือ อําเภอที่มี DHS ตามองคประกอบ UCCARE ต้ังแตระดับ 3 ขึ้นไปตาม
แนวทาง DHS-PCA เชื่อมโยงปญหาสุขภาพจาก Service Plan จน ถึงตําบลจัดการคุณภาพชีวิต) 
เปาหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome) 
 การใชกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในการแกไขปญหาระดับพื้นที่ 
อยางนอย  2 เรื่องโดยใชเกณฑตามบริบทพื้นที ่
ประชากรกลุมเปาหมาย : อําเภอที่มีคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : การรายงาน 
แหลงขอมูล : สํานักงานเขตสุขภาพ / สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด /สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/
โรงพยาบาล 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด :   (A/B) × 100 
  A = จํานวนอําเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (District Health     
                          Board : พชอ.) ผานเกณฑคุณภาพ 
  B = จํานวนอําเภอ 1 แหง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานบริการปฐมภูม ิ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 10 รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
หนวยวัด : รอยละ  
คํานิยาม :   

ระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุมของหนวยบริการปฐม
ภูมิให เปนเครือขายการดปูระชาชนที่อยูในเขตรบัผิดชอบรวมกันเปนการประจํา ตอเนื่องดวยทีมสหวิชาชีพ 
เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบรกิารใหมีมาตรฐานใกลเคียงกันและใหมีการบริหารจัดการ การใชทรัพยากรรวมกัน 
โดยเปนการพฒันาตอเนื่องจากนโยบายหมอประจําครอบครวัซึ่งไดจัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ใหการดูแล
ประชาชนประมาณ 10,000 คน  ±  20%  

ประกอบดวย แพทยเวชศาสตรครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน  
ทันตาภิบาล 1 คน เจาพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจาพนักงานสาธารณสุข 4 คน 
แพทยแผนไทย 1 คน รวมทีมใหบริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพื้นที่ของอําเภอ)  เปนกลุมเครือขายบริการปฐม
ภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster เพิ่มบุคลากรเพิ่มดูแลประชาชนในเครือขาย ทันตแพทย 1 คนเภสัช
กร 1 คน และนักกายภาพบําบัด 1 คน (ทั้งนี้สําหรับตําแหนงพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในป 2561 
อาจเริ่มตนที่ 50%) 

พื้นที่ท่ีมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จํานวนทีม    
ที่ดําเนินการใหบริการการแพทยปฐมภูมิในรปูแบบ คลินกิหมอครอบครัว ตามแผนการจัดตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัว 10 ป 
 
เกณฑเปาหมาย  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

รอยละ 30 
( 6 ทีม)  

(เปาหมายสะสม) 
เปาหมาย

ดําเนินการในป 61 
จํานวน 9  ทีม 

(เปาหมาย
ดําเนินการในป 61 
ของอําเภอเมือง
สุรินทร 6 ทีม) 

 (ทีมหมอครบอครัว
ในอําเภอเมือง 26 

ทีม) 

รอยละ 50 
( 6 ทีม) 

 

รอยละ 78 
( 6 ทีม) 

 

รอยละ 100 
( 5 ทีม) 

 

- 

 
ประชากรกลุมเปาหมาย : รพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : ระบบลงทะเบียน 
แหลงขอมูล : สํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 
                  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สูตรคํานวณตัวชี้วัด  :  ( A/B)x100 
  A = จํานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพ.สต. ดําเนินการใหบริการ 
            การแพทยปฐมภูมิ ในแตละป  

(จํานวนทีมที่เปดดําเนินการใหมในป 2561 จํานวน = 6 ทีม เปนขอมูลสะสมเดิม  จาก
ป 2560 จํานวน 3 ทีม ป 61 มีจํานวนทีมทั้งหมด 9 ทีม) 

  B = จํานวนทีม บริการการแพทยปฐมภูมิเปาหมาย (ป 2564 = 26 ทีม) 
วิธีประเมิน : ลงประเมินในพื้นที่ของแตละระดับ 
 
เอกสารสนับสนุน :  
 

Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

- - - ตั้งเปาไว 3 ทีม
และทําไดตาม
เปาแลวคิดเปน   
10 % 

เปด
ดําเนินการได 
3 ทีม คิดเปน 
10 % 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : รองผูอํานวยการดานบริการปฐมภูมิ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 11 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
หนวยวัด : อัตรา/รอยละ  
คําอธิบาย :  

1. ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง

หองปฏิบัติการยืนยันเมื่อ เริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคทาง
หองปฏิบัติการอยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา 

1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคที่รักษาครบกําหนดโดย
ไมมีหลักฐานที่แสดงวาการรกัษาลมเหลว ซึ่งผูปวยดังกลาวไมมีเอกสารทีแ่สดงผลการตรวจ
เสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุด
การรักษาเปนลบรวมทั้งผูปวยที่ไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ 

2. ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยที่รักษาวัณ
โรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติแบงเปน 2 กลุม คือ  
2.1 ผูปวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ  (Bacteriologically confirmed : B+) หมายถึง ผูปวยที่

มีผลตรวจและเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy หรือ 
culture หรือ Molecular หรือ วิธีการอื่นๆ ที่องคการอนามัยโลกรับรอง 
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2.2 ผูปวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-) หมายถึง ผูปวยที่มีผล
ตรวจเสมหะ เปนลบ แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรยรังสีทรวงอก หรือมี
ลักษณะทางคลินิกเขาไดกับวัณโรค 

3. กลุมเปาหมาย คือ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่เปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยใน
เรือนจํา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย  

 
สูตรคํานวณ  :  (A/B) x 100  
 เมื่อ A = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 
2561 ( เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) 
โดยครบรอบรายงานผลการรักษาไมเกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อนําผลการรักษา (Outcome) ไปรายงาน
ผลลัพธในสิ้นเดือนกันยายน 2561 
  B = จําวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2561 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
 
เกณฑการใหคะแนน  

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรคปอดราย
ใหม 

รอยละ NA NA NA 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ระบบขอมลูผูปวยวัณโรครายบุคคล 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : รองผูอํานวยการดานบริการปฐมภูมิ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
≤ รอยละ 81 รอยละ 82 รอยละ 83 รอยละ 84 ≥ รอยละ 85 
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ตัวชี้วัดที่ 12  รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
หนวยวัด : รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
คําอธิบาย :  
 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพฒันาคุณภาพใหไดตามเกณฑคุณภาพโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลติดดาวที่กําหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบดวย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีสวน
รวม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพด ี
มีเกณฑประเมินดงันี ้
    หมวด 1 การนําองคกรและการจัดการด ี
    หมวด 2 การใหความสําคัญกบัประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสีย 
    หมวด 3 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
    หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลมุประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
    หมวด 5 ผลลัพธ 
โดยมีการแปลผลระดบัดาว ดังนี้ 

รอยละ 60.00 - 69.99 เทากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจงัหวัด เพื่อการพฒันา) 
รอยละ 70.00 - 79.99 เทากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจงัหวัด เพื่อการพฒันา) 
รอยละ 80 ข้ึนไป        เทากับ 5 ดาว  (รายงานเปนตัวช้ีวัด PA)  
 

2. การรับรองผล จังหวัดและเขตรวมพฒันาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ป กอนเขารับการประเมินใหม 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล หมายถึง โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลในเขตอําเภอ
เมืองสรุินทร 24 จํานวน  

- โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลติดดาวระดับ 5 หมายถงึ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล
ที่ผานการประเมนิ รพ.สต.ติดดาว 5 องคประกอบ (ประกอบดวย 5 ดี)  

- สวนที่  1 บรหิารดี รอยละ30 
- สวนที่ 2 ประสานงานดี ภาคีมสีวนรวม รอยละ10 
- สวนที่ 3 บุคลากรดี รอยละ10 
- สวนที่ 4 บรกิารดี รอยละ 30 
- สวนที่  5 ประชาชนมีสุขภาพดี รอยละ20 

โดยรพ .สต . 5 ดาว ตองไดคะแนนแตละหมวด  ≥ 80% และคะแนนรวม ≥90% 
 
สูตรการคํานวณ :  

รพ.สต.ทีผ่านเกณฑรพ.สตติดดาวระดับ5×100 
รพ.สต. ทั้งหมดในเขตอําเภอเมืองสรุินทร 
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เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 < 5 % ของหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑรพ.สต ติดดาวระดับ5 เทากับ   1   คะแนน 

  5 % ของหนวยบรกิารปฐมภูมิทีผ่านเกณฑรพ.สต ติดดาวระดับ5 เทากับ   2   คะแนน 

 10 % ของหนวยบริการปฐมภูมทิี่ผานเกณฑรพ.สต ติดดาวระดับ5 เทากับ   3   คะแนน 

 20 % ของหนวยบริการปฐมภูมทิี่ผานเกณฑรพ.สต ติดดาวระดับ5 เทากับ   4   คะแนน 

 ≥ 25% ของหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑรพ.สต ติดดาวระดับ5 เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว5  

รอยละ NA NA 10 

 
เกณฑเปาหมาย : (สะสม) 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 25 รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากผลการประเมินหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑรพ.สต.ติดดาวเขตอําเภอเมืองในระดบัจงัหวัด 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานบริการปฐมภูม ิ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละตําบลจัดการสุขภาพผานเกณฑตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ  

      ระดับดีขึ้นไป 
หนวยวัด : รอยละตําบลจัดการสุขภาพผานเกณฑระดับดี 
คําอธิบาย :  

ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.) หมายถึง ตําบลที่มีกระบวนการสรางสุขภาพที่
ใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ทองถิ่น และทุกๆภาคสวนในทองถิ่น ที่มีการบูรณาการ
รวมกัน ชวยกันคนหา หรือกําหนดปญหาสุขภาพ กําหนดอนาคต ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพและ
มาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง ดวยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสํานึกสาธารณะ โดยใช
กระบวนการ 3 ก.(กรรมการ,กองทุน,กิจกรรม) 1 ข. (ขอมูลขาวสาร) 3 ส. (สรางความรวมมือ,สื่อสาร,สูความ
ยั่งยืน)เนนกระบวนการการมีสวนรวมและเรียนรูรวมกัน มีการสงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน โดยการลด
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รายจาย เพิ่มรายได เพื่อการพึ่งตนเองและรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อลดปญหาและปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพตาม
กลุมวัยตามบริบทของพื้นที่ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน 

 ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบรูณาการ  ผานการประเมนิตนเอง ในระดบัดี ตามกลไกปกติ ของ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รูปแบบการประเมินจะใชการบูรณาการการดําเนินงาน ใชแบบประเมินตนเอง

และ การเย่ียมเสรมิพลังใหภาคีเครือขายการดําเนินงานในพืน้ที่ (ประมาณไตรมาสที่ 3) 

 
สูตรการคํานวณ :  

ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการทีผ่านเกณฑการประเมนิตามที่กําหนด ×100 
จํานวนตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการทัง้หมด 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 60 ของหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑ ตจบ. เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 65 ของหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑ ตจบ. เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 70 ของหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑ ตจบ. เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 75 ของหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑ ตจบ. เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 80 ของหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑ ตจบ.  เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละตําบลจัดการสุขภาพผานเกณฑตําบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการระดับดีขึ้นไป 

รอยละ NA NA 76 

 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากผลการประเมินหนวยบริการปฐมภูมิทีผ่านเกณฑตําบลจดัการสุขภาพตนเองแบบบรูณาการ (ตจบ.) 

เขตอําเภอเมืองในระดับจังหวัด 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานปฐมภูม ิ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลเครือขาย มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานที่กําหนด  
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย :  

1) โรงพยาบาลเครือขาย หมายถึง โรงพยาบาลเครือขายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมของจังหวัด
สุรินทร ไดแก รพ.ปราสาท, รพ.สังขะ, รพ.รัตนบุรี, รพ.ทาตูม, รพ.ศีขรภูมิ และ รพ.ชุมพลบุรี 

2) เกณฑประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับ รพศ./รพท. 
หมายถึง เกณฑมาตรฐานที่สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมจัดทําขึ้นเพื่อใชเปน
เกณฑประเมินสถานพยาบาลใน รพศ./รพท. รายละเอียดดังนี้ 

 
3) เกณฑประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับ รพช. หมายถึง 

เกณฑมาตรฐานที่สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนเกณฑประเมิน
สถานพยาบาลใน รพช. รายละเอียดดังนี้  

ระดับ องคประกอบที่
1 

องคประกอบที่
2 

องคประกอบที่
3 

องคประกอบที่
4 

องคประกอบที่
5 

เริ่มตนพัฒนา 70 70 - - - 
ดี 70 70 70 - 50 
ดีมาก 70 70 70 - 60 
ดีเดน 70 70 70 70 70 

 
สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนโรงพยาบาลเครือขายอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดลอมผานเกณฑระดับดีขึ้นไป 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 รอยละ50 ของโรงพยาบาลเครอืขายผานเกณฑประเมินระดับดีเดนขึ้นไป  1   คะแนน 
ระดับ 2 รอยละ55 ของโรงพยาบาลเครอืขายผานเกณฑประเมินระดับดีเดนขึ้นไป 2   คะแนน 
ระดับ 3 รอยละ60 ของโรงพยาบาลเครอืขายผานเกณฑประเมินระดับดีเดนขึ้นไป 3   คะแนน 
ระดับ 4 รอยละ65 ของโรงพยาบาลเครอืขายผานเกณฑประเมินระดับดีเดนขึ้นไป 4   คะแนน 
ระดับ 5 รอยละ70 ของโรงพยาบาลเครอืขายผานเกณฑประเมินระดับดีเดนขึ้นไป 5   คะแนน 

ระดับ องคประกอบที่
1 

องคประกอบที่
2 

องคประกอบที่
3 

องคประกอบที่
4 

องคประกอบที่
5 

เริ่มตนพัฒนา 80 80 - - - 
ดี 80 80 80 - 50 
ดีมาก 80 80 80 - 70 
ดีเดน 80 80 80 80 80 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  
2556 2557 2558 2559 2560 

รอยละรพ.เครอืขาย ผานเกณฑ
ประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดลอม ระดบั
ดีเดน 

รอยละ - - n/a 16.67  

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. แบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม  
2. จากแบบประเมินตนเองของ รพ.Node 

โดยการลงพื้นทีส่นบัสนุน/นิเทศ ใหมีการดําเนินงาน ทุก  6 เดือน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :รองผูอํานวยการกลุมภารกจิบริการดานปฐมภูมิ  
ผูจัดเก็บขอมูล  :หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม  
หมายเหตุ : 1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 15 รอยละความสําเร็จของหนวยบริการดานปฐมภูมิดําเนินการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :  

1) โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดลอม หมายถึง โรคที่ เกิดจากการทํางานหรือโรค 
ที่เกี่ยวเนื่องจากการทาํงานและโรคทีเ่กิดจากสิง่แวดลอมหรือที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดลอม เชน โรคปวด
กลามเนื้อจากการทํางาน แบกหาม หรือกมๆเงยๆทําซ้ําๆติดตอกันเปนเวลานาน อาการวิงเวียน 
คลื่นไสอาเจียน หรือเกิดอาการผื่นคันจากการสัมผัสสารเคมีจากสารกําจัดศัตรูพืช เปนตน 

2) หนวยบริการปฐมภูมิ หมายถึง รพ.สต.ในอําเภอเมืองสุรินทร และ PCU ในเขตเมืองสุรินทร 
3) หนวยบริการปฐมภูมิในเขตอําเภอเมืองสุรินทรมีการดําเนินการเฝาระวังปองกันควบคมโรคจาก

 การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมโดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 
(1) คัดกรองผูมารับบริการทีส่งสัยวาจะเกิดโรคจากการทํางานหรือโรคจากสิ่งแวดลอม 
(2) ดําเนินการวินิจฉัยข้ันตนพรอมใหคําแนะนํา 
(3) บันทึกการวินิจฉัยตามรหสั ICD 10 

 โรคจากการทํางานหรือโรคเกี่ยวเนือ่งจากการทํางานลงรหสัรอง Y96 
 โรคจากสิ่งแวดลอมหรือโรคเกี่ยวเนื่องจากสิ่งแวดลอมลงรหสัรอง Y97 

(4) ดําเนินการสอบสวนโรคหากมกีารปวย/ตายที่ผิดปกติทีส่งสยัวาเกิดจากการทํางาน/
สิ่งแวดลอม  

(5) มีการจดทํารายงานสถานการณโรคและนําเสนอผูเกี่ยวของรายไตรมาส 
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สูตรการคํานวณ :  

จํานวนหนวยบรกิารดานปฐมภูมิดําเนินการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพฯ X 100 
จํานวนหนวยบรกิารดานปฐมภูมิในเขตอําเภอเมอืงสุรินทร 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 10 เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 20 เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 30 เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 40 เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 50 เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  
2556 2557 2558 2559 2560 

หนวยบริการดานปฐมภูมิมีการ 
ดําเนินการเฝาระวังปองกัน 
ควบคุมโรคจากการประกอบ 
อาชีพและสิง่แวดลอม 

รอยละ NA NA NA NA NA 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานทุกเดือนตามรายงาน 43 แฟม  
2. จากรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน /ลงพื้นที่นิเทศงาน ปละ 1 ครั้ง  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิบริการดานปฐมภูมิ  
ผูจัดเก็บขอมูล  : หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 16  ระดับความสําเร็จของหนวยงานบริการในการสนับสนุนสถานประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนใหมีการดําเนินงานตามโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข  
หนวยวัด : รอยละ  
คําอธิบาย :  

1) หนวยงานบริการ หมายถึง กลุมงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร 
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2) โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข หมายถึง โครงการที่กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายลดโรค เพิ่มสุขสาธารณสุขรวมใจเทิดไท 
องคราชัน โดยมุงเนนคนทํางานในกลุมสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

3) สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือบางสวนของสถานที่ที่มีที่ตั้งแนนอนและมีการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไมวากิจกรรมนั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เปนเจาของหรือควบคุมกิจการโดย
นิติบุคคล และไดรับการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยไมครอบคลุมถึงสํานักงาน และสถานที่
ทํางานของรัฐ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน โรงเรียน 

4) วิสาหกิจชุมชน หมายถึง 
- กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา และการใหบริการหรือการอื่นๆที่ดําเนินการโดย

คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจกรรมดังกลาว ไมวา
จะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อเปนการสรางรายไดและพึ่งพาตนเอง 
ของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน 

- ชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจกรรม มีสถานที่ทํางานรวมกัน ณ เวลาเดียวกัน 
5) เกณฑการพัฒนาตามมาตรฐานสถานประกอบการ /วิสาหกิจชุมชน หมายถึง เกณฑมาตรฐานที่กรม

ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกําหนดประกอบดวย 4 สวน  ไดแก  
- สวนที่  1  การใสใจตอสุขภาพและการสนับสนุนขององคกร การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน   

             การใสใจสิ่งแวดลอมระหวางองคและชุมชนตั้งแตขอ 1-12 
- สวนที่  2  ปลอดโรคตั้งแตขอ 13 - 34    
- สวนที่  3  ปลอดภัยตั้งแตขอ 35 - 57 
- สวนที่  4  กายใจเปนสุขต้ังแตขอ 58 - 77    

6) ผลการพัฒนาตามมาตรฐาน หมายถึง ผลการพัฒนาสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนโดยแบงผล/
การพัฒนาตามมาตรฐานแบงออกเปนระดับ 3 ระดับ ไดแก  

- ระดับพื้นฐาน     มีผลการประเมินคะแนนระหวาง 60 – 79 คะแนน  
- ระดับดี            มีผลการประเมินคะแนนระหวาง 80 – 89 คะแนน 
- ระดับดีเดน       มีผลการประเมินคะแนนระหวาง 90 คะแนนข้ึนไป   

7) ระดับความสําเร็จ หมายถึง  ผลการดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการ / วิสาหกิจ
ชุมชนของหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอโดยแบงระดับความสําเร็จออกเปนระดับ 5 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับ 1 มีขอมูลสถานประกอบการ / วิสาหกิจชุมชนที่เปนปจจุบัน  
- ระดับ 2   ดําเนินการตามขอ 1 และมีการประชาสัมพันธโครงการฯใหสถานประกอบการ

พนักงานจํานวน  5 คนขึ้นไป รับทราบโครงการอยางนอย รอยละ 50   
- ระดับ 3  ดําเนินการตามขอ2 และมีกระบวนการสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตรวจ

คัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง เชน สถานประกอบการมีการคัดกรอง ใหคําปรึกษา การเฝา
ระวังปองกันความเสี่ยง เปนตน   

- ระดับ 4 ดําเนินการตามขอ 3   และมีสถานประกอบการที่สมัครเขารวมโครงการและผาน
มาตรฐานระดับพื้นฐานข้ันขึ้นไป ตํ่ากวารอยละ 10 

- ระดับ 5   ดําเนินการตามขอ 3 และมีสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนที่สมัครเขารวม
โครงการ มีการดําเนินงานตามมาตรฐานและผานเกณฑตั้งแตระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ10   
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เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +1 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ดําเนินการไดระดับที่ 1 เทากับ   1   คะแนน 

 ดําเนินการไดระดับที่ 2 เทากับ   2   คะแนน 

 ดําเนินการไดระดับที่ 3 เทากับ   3   คะแนน 

 ดําเนินการไดระดับที่ 4 เทากับ   4   คะแนน 

 ดําเนินการไดระดับที่ 5 เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  
2557 2558 2559 2560 

รอยละของสถานประกอบการ 
ผานเกณฑประเมินตามมาตรฐาน 
โครงการฯ 

รอยละ N/A N/A N/A N/A 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากแบบประเมินตนเองของสถานประกอบการตามโครงการฯ 
2. จากแบบประเมินตนเองของสถานประการโดยการลงพื้นที่สนับสนุนใหมีการดําเนินงาน ทุก 3 เดือน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานปฐมภูมิ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 

 
ตัวชี้วัดท่ี 17 : รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่เปนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ  
หนวยวัด : รอยละของบุคลากร  
คําอธิบาย :  

1) บุคลากรทางการแพทย หมายถึง บุคลากรที่ใหการดูแลรักษา หรือฟนฟูสุขภาพ เปนหนาที่หลัก  
7 สายงาน ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย 
นักวิชาการสาธารณสุข 

2) เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ หมายถึง  ผูที่มีวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขานั้นๆ เชน วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทาง วุฒิบัตรพยาบาลเฉพาะทาง  
ที่สภาหรือสมาคมของวิชาชีพน้ันๆใหการยอมรับ 
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สูตรการคํานวณ :  
 

บุคลากรทางการแพทยที่เปนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ X 100 
บุคลากรทางการแพทยทั้งหมดในโรงพยาบาลสุรินทร 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +10 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 50 ของบุคลากรทางการแพทยที่เปนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ 1   คะแนน 

 รอยละ 60 ของบุคลากรทางการแพทยที่เปนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ 2   คะแนน 

 รอยละ 70 ของบุคลากรทางการแพทยที่เปนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ 3   คะแนน 

 รอยละ 80 ของบุคลากรทางการแพทยที่เปนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ 4   คะแนน 

 รอยละ 90 ของบุคลากรทางการแพทยที่เปนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ 5   คะแนน 

เงื่อนไข :  บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัตงิานจริงอยูในโรงพยาบาลสุรินทร 
 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละของบุคลากรทางการแพทยที่เปน
บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ 

รอยละ - NA 43.24 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ฐานขอมูลการศึกษาหรืออบรมเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ 
2. กลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส.)จัดเก็บขอมูลทุกปโดยรวบรวมจากขอมลูการศึกษาหรืออบรม

เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ และรายงานเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 18 : รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑสมรรถนะองคกร  
หนวยวัด : รอยละของบุคลากร 
คําอธิบาย :  

1) สมรรถนะองคกร หมายถึง ทักษะและคุณลกัษณะที่ทุกคนในองคกรตองมเีพื่อนําองคกรไปสูวิสัยทัศน
ที่กําหนด แบงออกเปน 2 ดาน 

(1) สมรรถนะหลัก 5 ดานของ กพร.(core competency) สมรรถนะเฉพาะดาน (Specific 
competency) : ความรู ทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัตงิานเฉพาะดาน 

สูตรการคํานวณ :  
รอยละของบุคลากรทีผ่านเกณฑสมรรถนะองคกร X 100 

บุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลสรุินทร 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

 รอยละ 50 ของบุคลากรที่ผานเกณฑสมรรถนะองคกร เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 55 ของบุคลากรที่ผานเกณฑสมรรถนะองคกร เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 60 ของบุคลากรที่ผานเกณฑสมรรถนะองคกร เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 65 ของบุคลากรที่ผานเกณฑสมรรถนะองคกร เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 70 ของบุคลากรที่ผานเกณฑสมรรถนะองคกร เทากับ   5   คะแนน 
เงื่อนไข : บุคลากรทัง้หมดที่ปฏบิัติงานจริงอยูในโรงพยาบาลสรุินทรเทานั้น 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑสมรรถนะ
องคกร 

รอยละ NA NA NA 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ผลการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรทุกคน 

โดยมีการกําหนดมาตรฐานในแตละวิชาชีพ 
2. กลุมงานทรพัยากรบุคคลรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทุก 6 เดือน ตามรอบการประเมิน 

- พรส.รวบรวมผลขอมลูการประเมินสมรรถนะเฉพาะ จากกลุมงานทุกสาขาวิชาชีพเปนรายป 
- HR วิเคราะหขอมลูสมรรถนะของบุคลากรรายป 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายบรหิาร 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 19  : รอยละของบุคลากรมีคาเฉลีย่คุณภาพชีวิตทีด่ีและความสุขในการทาํงาน (Happinometer)     
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :  

1) ความสุขในองคกร หมายถึง ผลการประเมินโดยใชแบบวัด Hapinometer ใน 9 ประเด็น ดังนี้ 
1. Happy Body  2. Happy Relax 3. Happy Heart 
4. Happy Soul  5. Happy Family 6. Happy Society 
7. Happy Brain  8. Happy Money 9. Happy Work Life 

สูตรการคํานวณ :  
รอยละของความสุขในองคกร (Happiness) X 100 

บุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลสรุินทร 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +10 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 30 ของความสุขในองคกร (Happiness) เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 40 ของความสุขในองคกร (Happiness) เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 50 ของความสุขในองคกร (Happiness) เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 60 ของความสุขในองคกร (Happiness) เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 70 ของความสุขในองคกร (Happiness) เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : บุคลากรทัง้หมดที่ปฏบิัติงานจริงอยูในโรงพยาบาลสรุินทรเทานั้น 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละของความสุขในองคกร (Happiness) รอยละ NA NA 62.07 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. บุคลากรทุกคนประเมิน Happinometer ในระบบออนไลน 
2. คณะกรรมการรวบรวมวิเคราะหขอมลู ปละ 1 ครั้ง 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูชวยผูอํานวยการดานกิจกรรมพิเศษ  
ผูจัดเก็บขอมูล : เลขาผูชวยผูอํานวยการดานกิจกรรมพเิศษ 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 20 อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสขุภาพ (Retention Rate) 
หนวยวัด : อัตรา 
คําอธิบาย :   1. อัตราการคงอยู (Retention Rate) หมายถึง จํานวนบุคลากรที่ปฏบิัติงาน 
ในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป (นับตามปงบประมาณ) โดยเริม่นับตัง้แต
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หนวยงานเดมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจาง) 
     - ขาราชการ  
      - พนักงานราชการ  
     - ลูกจางประจํา  
      - ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ /รายวัน/จางเหมาบริการ) 

 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหนวยงาน 
ในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทกุระดับ ทุกสายงาน  

3. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสขุ (Retention rate) ไมนอยกวารอยละ 85 
หมายถึง จํานวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจาง (ขาราชการ พนักงานราชการ  

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ) ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป (นับตามปงบประมาณ) โดยเริ่มนบัตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏบิัติงาน ณ 
หนวยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถงึวันที่เกบ็ขอมูล โดยมสีัดสวนไมนอยกวารอยละ 85 เมื่อ
เทียบกับจํานวนบุคลากร 5 ประเภทการจางที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด ณ ตนปงบประมาณ (1 ตุลาคม) 

4. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ลาออกจากการปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข จากระบบฐานขอมูล HROPS 

5. การถูกใหออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ถูกใหออกจากการปฏิบัติงานโดยมีความผิด  
จากระบบฐานขอมูล HROPS 
 

6. การโอน หมายถึง การใหบุคลาการสาธารณสุขโอนไปสังกัดใหมนอกสํานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข จากระบบฐานขอมูล HROPS 
 
เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
ไมนอยกวารอยละ 

85  
ไมนอยกวารอยละ 

88 
ไมนอยกวารอยละ 

91 
ไมนอยกวารอยละ 

94 
 
ประชากรกลุมเปาหมาย : ทุกหนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานผล 
แหลงขอมูล :  1. ฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)   
                         สป.สธ. 

 2. ฐานขอมูลอัตรากําลังของโรงพยาบาล 
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สูตรคํานวณตัวชี้วัด : (A/B) x 100  
  A = จํานวนบุคลากรทัง้หมด (ทุกประเภทการจาง) ที่ปฏิบัตงิานอยูจริง ณ วันที่เก็บขอมูล 
  B = จํานวนบุคลากรทั้งหมด (ทกุประเภทการจาง) ณ ตนปงบประมาณ (1 ตุลาคม) 
ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการฝายบริการ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนางานการเจาหนาที ่
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจัดการขอมูล
กําลังคนดานสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดแผน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
และธํารงรักษาบุคลากรให
คงอยูในระบบ เชน “HR 
Clinic” 

1. ดําเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

อัตราการคงอยูของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไมนอยกวารอยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจัดการขอมูล
กําลังคนดานสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดแผน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
และธํารงรักษาบุคลากรให
คงอยูในระบบ เชน “HR 
Clinic” 

1. ดําเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

อัตราการคงอยูของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไมนอยกวารอยละ 88 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจัดการขอมูล
กําลังคนดานสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดแผน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
และธํารงรักษาบุคลากรให
คงอยูในระบบ เชน “HR 
Clinic” 

1. ดําเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

อัตราการคงอยูของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไมนอยกวารอยละ 91 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจัดการขอมูล
กําลังคนดานสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดแผน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
และธํารงรักษาบุคลากรให
คงอยูในระบบ เชน “HR 
Clinic” 

1. ดําเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

อัตราการคงอยูของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไมนอยกวารอยละ 94 
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ตัวชี้วัดท่ี 21 : อุบัติการณท่ีไมเปนไปตามเกณฑคานิยมรวม “SURIN”  
หนวยวัด : เรื่อง 
คําอธิบาย :  

คานิยมรวม “SURIN” หมายถึง พฤติกรรมที่บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทรยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการทํางานรวมกัน ดังนี้ 
S = Safety หมายถึง ใหบริการดวยความปลอดภัยมีมาตรฐานการทํางาน 
U = Unity หมายถึง ทํางานเปนทีมแบบหนึ่งเดียวบนความรักความสามัคคี 
R = Respect หมายถึง ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน 
I  = Integrity หมายถึง ยึดมั่นในความถูกตองมีจริยธรรมปฏิบัติตามระเบียบวินัยองคกร 
N = Network หมายถึง รวมมือกับเครือขายบริการ  

สูตรการคํานวณ :  
 

แจงนบัจาํนวนอุบัตกิารณที่ไมเปนไปตามเกณฑคานิยมรวม “SURIN” 
 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 จํานวนอุบัตกิารณที่ไมเปนไปตามเกณฑคานิยมรวม “SURIN” > 16 เทากับ   1   คะแนน 

 จํานวนอุบัตกิารณที่ไมเปนไปตามเกณฑคานิยมรวม “SURIN” 11-15 เทากับ   2   คะแนน 

 จํานวนอุบัตกิารณที่ไมเปนไปตามเกณฑคานิยมรวม “SURIN” 6-10 เทากับ   3   คะแนน 

 จํานวนอุบัตกิารณที่ไมเปนไปตามเกณฑคานิยมรวม “SURIN” 1-5 เทากับ   4   คะแนน 

 ไมมีอบุัติการณที่ไมเปนไปตามเกณฑคานิยมรวม “SURIN” เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : จํานวนอุบัติการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสุรินทรเทานั้น 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
จํานวนอุบัติการณที่ ไม เปนไปตามเกณฑ
คานิยมรวม “SURIN” 

เรื่อง NA NA NA 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานอุบัตกิารณที่ไมเปนไปตามเกณฑคานิยมรวม “SURIN” 
2. คณะกรรมการรวบรวมวิเคราะหขอมลู ทุก 3 เดือน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการดานกจิกรรมพเิศษ  
ผูจัดเก็บขอมูล : ศูนยพัฒนาคุณภาพ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 



 

175 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 22 รอยละของนักศึกษาแพทยที่สําเร็จการศึกษาตามกาํหนด  
หนวยวัด : รอยละของนักศึกษาแพทย  
คําอธิบาย :  

นักศึกษาแพทยที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด หมายถึง นักศึกษาแพทยที่เรียนจบตามเกณฑที่กําหนด
ของแพทยสภา  
  
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนนักศึกษาแพทยทีส่ําเร็จการศึกษาในปทีก่ําหนด x 100 
จํานวนนักศึกษาแพทยทีส่ําเร็จการศึกษาทั้งหมดของปการศกึษา 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +3 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 88 ของนักศึกษาแพทยที่สําเรจ็การศึกษาตามกําหนด เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 91 ของนักศึกษาแพทยที่สําเรจ็การศึกษาตามกําหนด เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 94 ของนักศึกษาแพทยที่สําเรจ็การศึกษาตามกําหนด เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 97 ของนักศึกษาแพทยที่สําเรจ็การศึกษาตามกําหนด เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 100 ของนักศึกษาแพทยที่สําเรจ็การศกึษาตามกําหนด เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : นักศึกษาแพทยที่ศึกษาในช้ันคลินิกของโรงพยาบาลสรุินทรในปการศึกษาในชวงดําเนินการเทานั้น 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละของนักศึกษาแพทยที่สําเร็จการศึกษา
ตามกําหนด 

รอยละ 94 86.21 NA 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานจํานวนนักศึกษาแพทยที่จบประจําปการศึกษา 
2. ศูนยแพทยศาสตรศึกษาจัดเก็บขอมูลในทุกป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานผลิตบุคลากรทางการแพทย 
ผูจัดเก็บขอมูล : ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 23 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชัน้ปที่ 6  
หนวยวัด : รอยละความพึงพอใจของนกัศึกษาแพทยช้ันปที ่6 
คําอธิบาย :  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในรูปแบบการสอนของอาจารยผูสอน สถานที่เรียน สถานที่
ฝกปฏิบัติ สื่อการสอน จํานวนผูปวยที่หลากหลายเพียงพอ ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร
ตามเกณฑแพทยสภา   

สูตรการคํานวณ :  
คะแนนรวมความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ที่ได x 100 

คะแนนเต็มรวมของความพึงพอใจของนักศกึษาแพทยทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ  70 ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6     เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ  75 ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6     เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ  80 ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6     เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ  85 ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6     เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ  90 ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6     เทากับ   5   คะแนน 
เงื่อนไข : นักศึกษาแพทยที่ศึกษาชั้นปที่ 6 ของโรงพยาบาลสุรินทรในปการศึกษาในชวงดําเนินการเทานั้น 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6     รอยละ NA NA NA 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1 รายงานรอยละความพงึพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6     
2 ศูนยแพทยศาสตรศึกษาจัดเกบ็ขอมลูในทุกป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานผลิตบุคลากรทางการแพทย 
ผูจัดเก็บขอมูล : ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 24  รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  
หนวยวัด : รอยละความพึงพอใจ 
คําอธิบาย :  

1) ผูใชบัณฑิต หมายถึง บัณฑิตที่จบจากโรงพยาบาลสุรินทร ไปปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลอื่นๆ 
2) ความพึงพอใจ ประกอบดวย 6 ดาน  

- ดานพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  
- ดานทักษะในการติดตอสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพ 
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- ดานความรูพื้นฐาน 
- ดานทักษะทางคลินิก และการแกไขปญหา 
- ดานทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน และการทําหัตถการ 
- ดานการพัฒนาความรู ความสามารถ ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

สูตรการคํานวณ :  
 

คะแนนรวมความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต x 100 
คะแนนเต็มรวมของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทัง้หมด 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ  70 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ  75 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ  80 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ  85 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ  90 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : บัณฑิตที่จบจากรพ.สุรินทร ไปปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลอื่นๆ ในปการศึกษาในชวงดําเนินการ
เทานั้น 
 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต     รอยละ 70.8 80.07 NA 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานรอยละความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 
2. ศูนยแพทยศาสตรศึกษาจัดเกบ็ขอมลูในทุกป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานผลิตบุคลากรทางการแพทย 
ผูจัดเก็บขอมูล : ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 25 ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง  
หนวยวัด : ระดับ 0 - 7 
คําอธิบาย :   

1) ความเสี่ยงดานการเงินการคลัง คือ  คือระดับความเสี่ยงการเงินการคลัง ระดบั 0 คือ มีความเสี่ยง
ดานการเงนิการคลังต่ําทีสุ่ด โดยมีระดับความสัง่จาก ระดับ 0-7 
 

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้   

 ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง ระดับ 7  เทากับ   1   คะแนน 

 ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง ระดับ 5-6  เทากับ   2   คะแนน 

 ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง ระดับ 3-4 เทากับ   3   คะแนน 

 ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง ระดับ 1-2   เทากับ   4   คะแนน 

 ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง ระดับ 0   เทากับ   5   คะแนน 
 
 

รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง ระดับ 1 0 0 
 

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล   
1. กลุมงานการเงินและบญัชี 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : รองผูอํานวยการฝายบรหิาร  
ผูจัดเก็บขอมูล :  หัวหนากลุมงานบญัชี และ หัวหนากลุมงานการเงิน 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง ระดับ 7 เสี่ยงสงูสุด 
ระดับความเสี่ยงดานการเงินการคลัง ระดับ 0 เสี่ยงต่ําสุด 
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ตัวชี้วัดท่ี  26 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรสูองคกรสมรรถนะสูงตามเกณฑ  
      มาตรฐาน AHA  

หนวยวัด :  ระดับ  
คําอธิบาย :  

1) AHA หรือ Advanced Hospital Accreditation หรือ HA ขั้นกาวหนา หมายถึง  มาตรฐานที่
พัฒนาตอยอดมาจาก มาตรฐาน HA ซึ่งสถานพยาบาลที่ขอรับการรับรองในขั้นนี้จะเปน
สถานพยาบาลที่ตองผานการรับรอง HA และเปนองคกรที่มีความพรอม โดยมีการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องในทุกสวนการตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA โดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ทําหนาที่เปนผูตรวจประเมิน  

2) JCI ยอมาจาก The Joint Commission International หมายถึง องคกรอสิระที่ไมหวังผลกําไร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่อยูภายใตการกํากบัดูแลของ The Joint Commission มีวัตถุประสงค
ในการดําเนินงานคือสงเสริมการพฒันาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลใหกับ
สถานพยาบาลตางๆ ทั่วโลกอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการตรวจประเมินและใหการรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพแกสถานพยาบาลทีม่ีคุณสมบัติตามขอกําหนด ในปจจบุันมีสถานพยาบาลที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน JCI กวา 300 แหงทั่วโลก จาก 39 ประเทศ ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลทีผ่านการรบัรอง
มาตรฐาน JCI เพียง 11 แหงทั่วประเทศ 

สูตรการคํานวณ :  
การผานมาตรฐานตามนิยามที่กําหนดไว 

โดยที่ 
ระดับ 1 หมายถึง ผานการ Re-accreditation จาก HA ครัง้ที่ 4 ป 60 
ระดับ 2 หมายถึง มีการจัดทําแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ AHA ครบถวนทุกประเด็น และมีการดําเนินการ  
          แบบครบวงจรตามหลัก PDCA ในประเด็นที่ตองพฒันาใหมีความสมบรูณตามเกณฑ AHA 
ระดับ 3 หมายถึง ผานการรับรองมาตรฐาน AHA 
ระดับ 4 หมายถึง มีการสรางสรรคนวัตกรรมจากเกณฑมาตรฐาน AHA 
ระดับ 5 หมายถึง มีการนําเกณฑมาตรฐาน JCI มาใชในการวินิจฉัยองคกร และมีการจัดทําแผนการพัฒนาใน  
          ประเด็นที่เปนชองวางการพฒันาของโรงพยาบาลเมือ่เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน JCI 
 
เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 มีการดําเนินการสมบูรณตามเกณฑของระดบั 1  เทากับ   1   คะแนน 

 มีการดําเนินการสมบูรณตามเกณฑของระดบั 2 เทากับ   2   คะแนน 

 มีการดําเนินการสมบูรณตามเกณฑของระดบั 3 เทากับ   3   คะแนน 

 มีการดําเนินการสมบูรณตามเกณฑของระดบั 4 เทากับ   4   คะแนน 

 มีการดําเนินการสมบูรณตามเกณฑของระดบั 5 เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : - 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  
2558 2559 2560 

ผานการ Re-accreditation จาก 
HA 

ผาน/ไม
ผาน 

ผานครั้งที ่3 ผานครั้งที่ 3 ผานครั้งที่ 4 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานผลการรบัรองจากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)" หรือ สรพ. 
2. ศูนยคุณภาพเก็บขอมูลทุกครัง้ที่มกีารประเมิน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 27 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานการเปน  

      โรงพยาบาลดิจิตอลในระดับประเทศและสากล  
หนวยวัด :  ระดับ  
คําอธิบาย :  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบเครื่องมือที่ทําใหสามารถพัฒนาขอมูลตางๆในระบบ
สารสนเทศ ใหอยูในรูปของสารสนเทศทีส่ามารถนําไปใชงานไดทันที   
 โรงพยาบาลดิจิตอล หมายถึง โรงพยาบาลมรีะบบบริการจดัการขอมลูและการสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล  ซึ่งประกอบขึ้นจากกระบวนการทางคลินิกตางๆ เมื่อเชื่อมโยงกันอยาง
เหมาะสมแลวจะทําใหเกิดการประสานโดยไมมีรอยตอของผูปวย แพทย บุคลากรอื่นๆ เครือ่งมอือุปกรณ และ
ขาวสารขอมูลทั้งหมด ทั่วทั้งโรงพยาบาล  
เกณฑการใหคะแนน1 : 

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 โรงพยาบาลบาลมีการดําเนินงานการตามตัวช้ีวัดยอยที่ 29.1  1   คะแนน 
ระดับ 2 โรงพยาบาลบาลมีการดําเนินงานการตาม ตัวชี้วัดยอยที่ 29.1 +ตัวช้ีวัดยอยที่ 

29.2 
 2   คะแนน 

ระดับ 3 โรงพยาบาลบาลมีการดําเนินงานการตาม ตัวชี้วัดยอยที่  29.1 +ตัวช้ีวัดยอยที่ 
29.2 +ตัวช้ีวัดยอยที่ 29.3 

3   คะแนน 

ระดับ 4 โรงพยาบาลบาลมีการดําเนินงานการตาม ตัวชี้วัดยอยที่ 29.1 +ตัวช้ีวัดยอยที่ 
29.2 +ตัวช้ีวัดยอยที่ 29.3 ตัวช้ีวัดยอยที่ 29.4  

4   คะแนน 

ระดับ 5 โรงพยาบาลบาลมีการดําเนินงานการตาม ตัวชี้วัดยอยที่ 29.1 +ตัวช้ีวัดยอยที่ 
29.2 +ตัวช้ีวัดยอยที่ 29.3 ตัวช้ีวัดยอยที่ 29.4  ตัวช้ีวัดยอยที่ 29.5 

5   คะแนน 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานการเปน
โรงพยาบาลดจิิตอลในระดบัประเทศและ
สากล 

ระดับ NA NA NA 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากผลการประเมินโรงพยาบาลดจิิตอลของหนวยงาน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยผูอํานวยการดานเทคโนโลยี และสารสนเทศ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 27.1  รอยละของหนายงานบริการทางการแพทยปรับเปลีย่นโทรศัพทจากระบบ 
Analog เปนระบบ IP Telephone   
หนวยวัด : รอยละของหนวยงาน 
คําอธิบาย :  

1) ระบบแอนะล็อก (Analog) หมายถึง วิธีการเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดในลักษณะตอเนื่อง เชน  
วัดความเร็วของรถยนตจาการหมุนของวงลอ ตรงขามกับ ดิจิทัล (Digital) ซึ่งหมายถึงการเก็บขอมูล 
ที่เปนตัวเลข นาฬิกามีใชทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกตางระหวางแอนะล็อกและดิจิทัลไดชัดเจน 
กลาวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเปนตัวเลข สวนอีกแบบหนึ่งใชเข็มสั้นและเข็มยาวเปนตัวบอกเวลา 
เรียกวาแบบแอนะล็อก คอมพิวเตอรนั้นมีสองชนิด คือชนิดแอนะล็อกและชนิดดิจิทัล แตคอมพิวเตอร
ที่เรารูจักกันนั้นจะเก็บเฉพาะขอมูลที่เปนดิจิทัล 

2) ระบบ IP Telephone หมายถึง ในปจจุบัน คอมพิวเตอร และเครือขาย มีความสําคัญอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะสําหรับองคกร /ธุรกิจ ตางๆ ที่ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ชวยใหธุรกิจ สามารถ
ดําเนินการไดดวยดี มีประสิทธิภาพ แตหากพูด ถึงการใชประโยชน (Utilization) จากระบบเครือขาย
ที่องคกรมีอยู  พบวามีการใชประโยชนไมมากนัก เนื่องจากเครือขายคอมพิวเตอรปจจุบัน  
มี Bandwidth และความเร็วคอนขางสูง เครือขายไมไดถูกใชงานหนักอยูตลอดเวลา มีโอกาสที่จะนํา 
bandwidth ที่เหลือ มาใชประโยชนอยางอื่นไดอีกการสื่อสารดวยเสียง บนเครือขายคอมพิวเตอรที่ใช
โปรโตคอล TCP/IP (VOIP – Voice Over IP) เปนเทคโนโลยีที่ใชกันมาหลายปแลว แนวคิดที่จะ
สื่อสารดวยเสียง ผานเครือขายจึงไมใชเรื่องใหม แตประการใด เพียงแคการใชงาน ดูเหมือนจะงายขึ้น 
จากเดิมที่ตองใชโปรแกรมซอฟตแวร ที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรพีซี มาเปนอุปกรณที่เปนเหมือน
โทรศัพทธรรมดาที่ใชงานงายไมแตกตางจากโทรศัพทธรรมดา บางคนอาจเคยใชโปรแกรมบาง
โปรแกรม โทรศัพทไฟเบอรธรรมดาผานเครือขาย internet ซึ่งที่ทําไดก็เพราะวาที่ปลายทางมีบริษทัที่
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ทําหนาที่เชื่อมตอ internet กับเครือขายโทรศัพท ที่เราเรียกกันวา ITSP (Internet – Telephone 
Service Provider) น่ันเอง แตดวย bandwidth ของเครือขายภายในองคกรที่มากขึ้นกวาเดิม และ
การพัฒนาที่ไมหยุดยั้ง ทําใหปจจุบันไมเพียงแคเสียงเทานั้นที่สามารถสื่อสารผานอุปกรณโทรศัพท
ผานเครือขายได แตยังรวมถึงภาพของผูรับ/ผูโทร อีกดวย 

 
สูตรการคํานวณ :  
 

หนายงานบริการทางการแพทยในโรงพยาบาลทีใ่ชโทรศัพทเปนระบบ IP Telephone100 ×  
หนวยงานบริการทางการแพทยทัง้หมดในโรงพยาบาล 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + 20 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 20 ของหนายงานบรกิารทางการแพทยปรบัเปลี่ยนโทรศัพทจาก
ระบบ Analog เปนระบบ IP Telephone 

เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 40 ของหนายงานบรกิารทางการแพทยปรบัเปลี่ยนโทรศัพทจาก
ระบบ Analog เปนระบบ IP Telephone 

เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 60 ของหนายงานบรกิารทางการแพทยปรบัเปลี่ยนโทรศัพทจาก
ระบบ Analog เปนระบบ IP Telephone 

เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 80 ของหนายงานบรกิารทางการแพทยปรบัเปลี่ยนโทรศัพทจาก
ระบบ Analog เปนระบบ IP Telephone 

เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 100 ของหนายงานบริการทางการแพทยปรับเปลี่ยนโทรศพัทจาก
ระบบ Analog เปนระบบ IP Telephone 

เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ศูนยมะเรง็โรงพยาบาลสุรินทร  รอยละ NA NA กําลัง

ดําเนินการ 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากผลการประเมินเรื่องจํานวน OPD Card ในโรงพยาบาลที่ไดรับการจัดเก็บและบันทึกในรูปแบบ EMR 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยผูอํานวยการดานเทคโนโลยี และสารสนเทศ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดยอยที่ 27.2 รอยละการเชือ่มโยงขอมลูการจดัเก็บและกระจายภาพทางการแพทย (PACS.) 
ในระดับโรงพยาบาล  
หนวยวัด : รอยละของการเชื่อมโยง 
 
คําอธิบาย :  

การจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย (PACS.) หมายถึง การจดัเกบ็ และกระจายภาพทางการแพทย 
ในระบบ Server ขององคกร และกระจายภาพทางการแพทยโดยใชเนต็เวริคในการเชื่อมโยงหรอืเชือ่มตอ
ขอมลูไปยงั User ตาง ๆ การจัดเกบ็ภาพอาจจะอยูในรปูแบบ Di-com File )ภาพทางการแพทยทางรังสี (
Jpeg File หรือรปูแบบ Electronic File รปูแบบอื่น ๆ เปนตน 

สูตรการคํานวณ :  
หนวยงานทางการแพทยที่มีการจัดเกบ็และกระจายภาพทางการแพทย x 100 

หนวยงานทางการแพทยทั้งหมดในโรงพยาบาล 

 
 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ..5....หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 20 ของการเชื่อมโยงขอมลูการจดัเกบ็และกระจายภาพทางการแพทย (PACS.) 1   คะแนน 

 รอยละ 40  ของการเชือ่มโยงขอมลูการจัดเกบ็และกระจายภาพทางการแพทย (PACS.) 2   คะแนน 

 รอยละ 60 ของการเชือ่มโยงขอมลูการจัดเกบ็และกระจายภาพทางการแพทย (PACS.) 3   คะแนน 

 รอยละ 80  ของการเชือ่มโยงขอมลูการจัดเกบ็และกระจายภาพทางการแพทย (PACS.) 4   คะแนน 

 รอยละ 100  ของการเชือ่มโยงขอมลูการจัดเกบ็และกระจายภาพทางการแพทย 
(PACS.) 

5   คะแนน 

เงื่อนไข :  
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละของการเชื่อมโยงขอมลูการจดัเกบ็และ
กระจายภาพทางการแพทย (PACS.) 

รอยละ 10 10 15 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากผลการประเมินหนวยบริการทางการแพทยที่มีการใชการจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย 

(PACS.) ของโรงพยาบาล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยผูอํานวยการดานเทคโนโลยี และสารสนเทศ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดยอยที่ 27.3 รอยละการจัดทําระบบ OPD Card Online (EMR) เพื่อสะดวกตอการเขาถึง

ขอมูล ลดระยะเวลารอคอย และรองรับระบบ Paperless   
หนวยวัด : รอยละการจัดทําระบบ OPD Card Online 
คําอธิบาย :  

1) OPD Card Online หมายถึง การนําประวัติผูปวยใน OPD Card ในระบบงานบริการผูปวยนอกมา
แสกนใหเปนอิเล็กทรอนิกสไฟล (EMR) และจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรระบบของโรงพยาบาล ผูใช  
(User) สามารถเรียกดูและใชไดโดยระบบคอมพิวเตอรและเน็ตเวิรคของโรงพยาบาลตามหองตรวจ 
OPD ตางๆ โดยหองเวชระเบียนไมตองนําสง OPD Card ไปสงตามหองตรวจตางๆ  

2) EMR (Electronic Medical Record) หมายถึง การจัดเก็บหรือบันทึกขอมูลทางการแพทยใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล  

 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวน OPD Card ที่ไดรับการจัดเกบ็และบันทกึในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกสไฟล ×100 
จํานวน OPD Card ทั้งหมดในระบบโรงพยาบาล 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 60 การจัดทําระบบ OPD Card Online เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 70 การจัดทําระบบ OPD Card Online  เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 80 การจัดทําระบบ OPD Card Online เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 90  การจดัทาํระบบ OPD Card Online เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 100 การจัดทําระบบ OPD Card Online เทากับ   5   คะแนน 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละการจัดทําระบบ OPD Card Online 
(EMR) เพื่อสะดวกตอการเขาถึงขอมูล ลด
ระยะเวลารอคอย และรองรับระบบ Paperless 

รอยละ 0 0 60 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากผลการประเมินเรื่องจํานวน OPD Card ในโรงพยาบาลที่ไดรับการจัดเก็บและบันทึกในรูปแบบ EMR 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยผูอํานวยการดานเทคโนโลยี และสารสนเทศ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดยอยที่ 27.4 ระดับความสาํเรจ็ของการปรับปรุงเว็บไซตโรงพยาบาลใหเปน 3 ภาษา เพื่อ

รองรับงานสขุภาพระดับประชาคมอาเซยีน (AEC)  
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย :  

1. เว็ปไซต (Web Site) หมายถึง สื่อสําหรับนําเสนอขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งตองเปดดวย
โปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกวา Web Browser เว็บไซต น้ันสรางขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอรที่เรียกวา 
HTML (Hyper Text Markup Language) และไดมีการพัฒนานําภาษาคอมพิวเตอร ภาษาอื่นๆ 
มารวมพัฒนาเว็บไซต  ทั้งนี้เพื่อใหเว็บไซต มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น เชน ภาษา PHP, ภาษา SQL 
เปนตน 

2. 3 ภาษา หมายถึง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา  
 
เกณฑการใหคะแนน1 : ระดับความสําเร็จ 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ระดับความสาํเรจ็ของการปรบัปรุงเวป็ไซตโรงพยาบาลใหเปน 3 ภาษาเพื่อ
รองรบังานบรกิารสขุภาพ ระดบัประชาคมอาเซยีน (AEC) ระดับดี  

เทากับ   1   คะแนน 

 ระดับความสาํเรจ็ของการปรบัปรุงเวป็ไซตโรงพยาบาลให เปน3 ภาษาเพื่อ
รองรบังานบรกิารสขุภาพ ระดบัประชาคมอาเซยีน (AEC) ระดับดีมาก 

เทากับ   2   คะแนน 

 ระดับความสาํเรจ็ของการปรบัปรุงเวป็ไซตโรงพยาบาลให เปน 3 ภาษาเพื่อ
รองรบังานบรกิารสขุภาพ ระดบัประชาคมอาเซยีน (AEC) ระดับดีเยี่ยม 

เทากับ   3   คะแนน 

 ระดับความสาํเรจ็ของการปรบัปรุงเวป็ไซตโรงพยาบาลใหเปน 3 ภาษาเพื่อ
รองรบังานบรกิารสขุภาพ ระดบัประชาคมอาเซยีน (AEC) ระดับเปนเลิศ 

เทากับ   4   คะแนน 

 ระดับความสาํเรจ็ของการปรบัปรุงเวป็ไซตโรงพยาบาลใหเปน 3 ภาษาเพื่อ
รองรบังานบรกิารสขุภาพ ระดบัประชาคมอาเซยีน (AEC) ระดับเปนเลิศสู
สากล 

เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ขอมูลทางการแพทย และงานบรกิารสุขภาพ
ตลอดทั้งองคความรู และนโยบายคุณภาพ
ดานงานบรกิารสุขภาพแบบองครวมของ
โรงพยาบาล 

 NA NA NA 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ขอมูลดานงานบริการทางการแพทยระดับหนวยงานตาง ๆ ในโรงพยาบาล ตลอดจนบริการพเิศษ คลินิก

พิเศษดานตาง ๆ ของโรงพยาบาล  
2. ขอมูลทางการแพทย และงานบรกิารสุขภาพ ตลอดทั้งองคความรู และนโยบายคุณภาพดานงานบริการ

สุขภาพแบบองครวมทัง้ในระดบัของโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข ระดบัเขต กระทรวง ประเทศ   
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูชวยผูอํานวยการดานเทคโนโลยี และสารสนเทศ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 

 
 

 
ตัวชี้วัดยอยที่ 27.5  ระดับความสาํเรจ็ของการจัดทํา Data Center ระดับจังหวัด เขต และ

ระดับประเทศ 
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ  
คําอธิบาย :  

Data Center หมายถึง หองที่ถูกออกแบบมา เพื่อเปนที่อาศัยและพักพิงของ Server ไมวาจะเปน 
Web Hosting เล็กๆ ไปจนถึง Super computer ที่สายการบินตองใช ซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อ 
ตอบสนองให Server น้ันทํางานไดเสถียรที่สุด 

เกณฑการใหคะแนน1 : ระดับความสําเร็จ 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ระดับความสาํเรจ็ของการจดัทํา Data Center ระดับจงัหวัด เขต และ
ระดับประเทศ ระดับดี  

เทากับ   1   คะแนน 

 ระดับความสาํเรจ็ของการจดัทํา Data Center ระดับจงัหวัด เขต และ
ระดับประเทศ ระดับดมีาก 

เทากับ   2   คะแนน 

 ระดับความสาํเรจ็ของการจดัทํา Data Center ระดับจงัหวัด เขต และ
ระดับประเทศ ระดับดเียี่ยม 

เทากับ   3   คะแนน 

 ระดับความสาํเรจ็ของการจดัทํา Data Center ระดับจงัหวัด เขต และ
ระดับประเทศ  ระดับเปนเลิศ 

เทากับ   4   คะแนน 

 ระดับความสาํเรจ็ของการจดัทํา Data Center ระดับจงัหวัด เขต และ
ระดับประเทศ  ระดับเปนเลิศสูสากกล 

เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : เขตบริการสุขภาพ หมายถึง เขตบริการสุขภาพเขตที่ 9 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความสําเรจ็ของการจัดตั้ง Data 
Center ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ 

 NA NA NA 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. Data ในระดับจังหวัด เขต และระดบัประเทศ 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในแตละแหง จะจัดเก็บขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมของขอมลูพื้นฐานตาง ๆ 

เชน Hardware Software Network ตลอดจนงบประมาณที่จะใชในการจัดตั้ง Data Center ในระดับ
จังหวัด และผลักดันใหมีการเชื่อมโยงขอมลูดานตาง ๆ ของทางการแพทย สูระดับเขต และประเทศตอไป
อยางเปนระบบ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายแพทยปกรณ  ตุงคะเสรรีักษ  
ผูจัดเก็บขอมูล : นายแพทยวรเวทย  โรจนจรัสไพศาล ผูชวยผูอํานวยการดานเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 28 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือนําเสนอในระดับนานาชาติ  
หนวยวัด : แจงนับผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือนําเสนอในระดับนานาชาต ิ
คําอธิบาย :  
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือนําเสนอในระดับนานาชาติ หมายถึง การตีพิมพหรือนําเสนองานวิจัยใน
วารสาร หรือแหลงอางองิที่ไดรบัการยอมรับในระดับนานาชาต ิ  
สูตรการคํานวณ :  
 

แจงนับ 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + 1  หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพในระดับนานาชาต ิจํานวน  1 เรื่อง เทากับ   1   คะแนน 

 ผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพในระดับนานาชาต ิจํานวน  2 เรื่อง เทากับ   2   คะแนน 

 ผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพในระดับนานาชาต ิจํานวน  3 เรื่อง เทากับ   3   คะแนน 

 ผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพในระดับนานาชาต ิจํานวน  4 เรื่อง เทากับ   4   คะแนน 

 ผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพในระดับนานาชาต ิจํานวน  5 เรื่อง เทากับ   5   คะแนน 
เงื่อนไข : นักศึกษาแพทยที่ศึกษาในช้ันคลินิกของโรงพยาบาลสรุินทรในปการศึกษาในชวงดําเนินการเทานั้น 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับ
นานาชาติ     

เรื่อง 2 NA 5 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพหรือนําเสนอในระดับนานาชาต ิ
2. ศูนยแพทยศาสตรศึกษาจัดเกบ็ขอมลูในทุกป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานผลิตบุคลากรทางการแพทย 
ผูจัดเก็บขอมูล : ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอในวิชาการระดับจังหวัด/เขต/  
                  กระทรวง  
หนวยวัด  : จํานวนหนวยงานในโรงพยาบาลสุรินทร                                  
คําอธิบาย  :  

1) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารตางๆหรือวารสารการประชุมวิชาการเชน วิชาการจังหวัด
วิชาการเขต วิชาการกระทรวง หรือวิชาการชมรมเปนตน การตีพิมพตองตีพิมพเปน รูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได  

2) หนวยงาน หมายถึง ทีมดูแลผูปวยตางๆ PCT หนวยใหบริการ Unit Lead Team (ULT) 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน + 5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

 จํานวนนผลงานทีจ่ํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือ
นําเสนอในระดับจังหวัด/เขต/กระทรวงจํานวน 10เรื่อง 

เทากับ   1   คะแนน 

  จํานวนผลงานวจิัยที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพรหรือ นําเสนอในระดับ
จังหวัด/เขต/กระทรวง จํานวน 15 เรื่อง 

เทากับ   2   คะแนน 

 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพร หรือนําเสนอในระดับ
จังหวัด/เขต/กระทรวงจํานวน 20 เรือ่ง 

เทากับ   3   คะแนน 

 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพรหรือ นําเสนอในระดับ
จังหวัด/เขต/กระทรวงจํานวน 25 เรือ่ง 

เทากับ   4   คะแนน 

 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอในระดับ
จังหวัด/เขต/กระทรวงจํานวน 30 เรื่อง 

เทากับ   5   คะแนน 

 
 
 

จาํนวนผลงานวิจยัที�ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือ นาํเสนอในระดบัจงัหวดั/เขต/กระทรวง 
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รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบัการ
ตีพิมพเผยแพร, นําเสนอในระดับ
เขต/ระดับกระทรวง 

จํานวน 18 27 30 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานการจัดมหกรรมคุณภาพและการประชุมวิชาการจงัหวัด เขต และกระทรวง 
2. ศูนยพัฒนาคุณภาพและศูนยวิจัยรวมจัดเกบ็ขอมลูทุกป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : เลขางานศูนยพัฒนาคุณภาพ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 30 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
 หนวยวัด  : รอยละหนวยงานในโรงพยาบาลสุรินทรนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน                                 
คําอธิบาย  :  

1) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช 
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง
สามารถ นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับ
กลุมเปาหมาย โดย มีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน  

2) หนวยงาน หมายถึง ทีมดูแลผูปวยตางๆ PCT หนวยใหบริการ Unit Lead Team (ULT) 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 1 :  

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + 2  หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

 รอยละ 2 ของหนวยงานมีงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน   

เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 4 ของหนวยงานมีงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน   

เทากับ   2   คะแนน 

จํานวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที�นําไปใช้ประโยชน์  x100 

จํานวนหน่วยงานทั �งหมด 
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 รอยละ 6 ของหนวยงานมีงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน   

เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 8 ของหนวยงานมีงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน   

เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 10 ของหนวยงานมีงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน   

เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน   

รอยละ NA 27 NA 

 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานการจัดมหกรรมคุณภาพและการประชุมวิชาการจงัหวัด เขต และกระทรวง 
2. ศูนยพัฒนาคุณภาพและศูนยวิจัยรวมจัดเกบ็ขอมลูทุกป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 31 จํานวนนวัตกรรมการบริการของโรงพยาบาลที่สรางสรรคขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
และทันสมัยแกผูใชบริการ  
หนวยวัด : จํานวนนวัตกรรม 
คําอธิบาย :  

นวัตกรรมการบริการ หมายถึง นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) คือการนําความคิดและ
แนวทางการดําเนินงานใหมๆ ที่ผานการคิดอยางเปนระบบ และเขาใจถึงความตองการของผูใชบริการ 
มาใชเปนแนวทางการสรางการบริการที่แตกตาง เพื่อมุงตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคา  
ที่มักจะอยากไดบริการที่เกินความคาดหวังเสมอ  

สูตรการคํานวณ :  
แจงนับจํานวนนวัตกรรมการบรกิารของโรงพยาบาลทีส่รางสรรคเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยแก

ผูใชบริการ 
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เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +2 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 จํานวนนวัตกรรมการบริการอยางนอย 1 เรื่อง เทากับ   1   คะแนน 

 จํานวนนวัตกรรมการบริการ  2 เรื่องป เทากับ   2   คะแนน 

 จํานวนนวัตกรรมการบริการ  4 เรื่องป เทากับ   3   คะแนน 

 จํานวนนวัตกรรมการบริการ  6 เรื่องป เทากับ   4   คะแนน 

 จํานวนนวัตกรรมการบริการ  8 เรื่องป เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : นับเฉพาะนวัตกรรมทีส่รางสรรคเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยแกผูใชบริการ 
 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
จํานวนนวัตกรรมบริการ ของโรงพยาบาลที่
สรางสรรคเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและ
ทันสมัยแกผูใชบริการ 

จํานวน 
นวตกรรม
บริการ 

NA NA NA 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
1. กลุมงานพัฒนาระบบบริการ  พรส.  เก็บขอมูลนวัตกรรมท่ีหนวยงานสงให 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบริการและสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : ศูนยวิจัยและสารสนเทศของโรงพยาบาลสรุินทร  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 32 รอยละความพึงพอใจของผูรับและผูใหบริการของโรงพยาบาล  
หนวยวัด : รอยละความพึงพอใจ 
คําอธิบาย :  

1) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เปนความรูสึกของบุคคลในทางบวก 
ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตางๆ หรือเปนความรูสึกทีพ่อใจตอสิง่ที่
ทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกที่บรรลุถึงความตองการ 

2) ผูรับบริการ หมายถึง บุคคลที่มารับบริการในโรงพยาบาลสุรินทร ไดแก ผูปวย ญาติ ผูมาเยือน ผูมีสวนได
สวนเสีย 

3) ผูใหบริการ หมายถึง บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสุรินทร 
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สูตรการคํานวณ :  
จํานวนของผูรับและผูใหบริการของโรงพยาบาลที่พึงพอใจ X 100 

จํานวนของผูรับและผูใหบริการของโรงพยาบาลทั้งหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + 5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 60 ของผูรบัและผูใหบริการของโรงพยาบาล เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 65 ของผูรบัและผูใหบริการของโรงพยาบาล เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 70 ของผูรบัและผูใหบริการของโรงพยาบาล เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 75 ของผูรบัและผูใหบริการของโรงพยาบาล เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 80 ของผูรบัและผูใหบริการของโรงพยาบาล เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผู
ใหบริการของโรงพยาบาล 

รอยละ - - - 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับและผูใหบริการของโรงพยาบาล 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยฝายบริหาร  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานโครงสรางพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 33 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย :  

1) ระดับ 1 หมายถึง ผานระดับ 5 ส. ทุกหนวยงาน 
2) ระดับ 2 หมายถึง ผานระดับ Healthy work place ทุกหนวยงาน 
3) ระดับ 3 หมายถึง ผานระดบั มาตรฐานสถานบรกิารสุขภาพ 
4) ระดับ 4 หมายถึง ผานระดบั Green and Clean Hospital ทุกหนวยงาน 
5) ระดับ 5 หมายถึง ผานระดบั Healing Environment 

 
 



 

193 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทรปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ระดับ 1 ความสําเร็จในการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เทากับ   1   คะแนน 

 ระดับ 2 ความสําเร็จในการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เทากับ   2   คะแนน 

 ระดับ 3 ความสําเร็จในการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เทากับ   3   คะแนน 

 ระดับ 4 ความสําเร็จในการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เทากับ   4   คะแนน 

 ระดับ 5 ความสําเร็จในการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสภาพแวดลอม
ในโรงพยาบาล 

ระดับ
ความสําเรจ็ 

3 3 3 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานการสํารวจความพึงพอใจในการพัฒนาสภาพสิง่แวดลอมในโรงพยาบาล 
2. คณะกรรมการบริหารจดัการสิง่แวดลอมและความปลอดภัย (ENV) จัดเก็บขอมูลความพึงพอใจรวมไปถึง

ปญหา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหนวยงาน โดยการลงพื้นที่ตรวจ ENV ROUND จริง และจัดทําแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสภาพสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล เพื่อประเมินผลและรายงาน
ผูบริหารจัดการแกไชตอไป 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยฝายบริหาร  
ผูจัดเก็บขอมูล : คณะกรรมการบรหิารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV)  
เบอรติดตอ : 235,251 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
 
 

 
ตัวชี้วัดท่ี 34 รอยละความพึงพอใจตอความเชื่อมั่นและวางใจในคุณภาพการบริการตอผูรับบริการจาก
ประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น  
หนวยวัด : รอยละความพึงพอใจ 
คําอธิบาย :  

1) ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พมา 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน สมาคมอาเซียนกอสรางขึ้น
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของ
ภูมิภาค สงเสริมความรวมมืออาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ  

2) ประเทศอื่น หมายถึง ประเทศที่ไมรวมในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เปนความรูสึกของ
บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ หรือเปน
ความรูสึกที่พอใจตอสิ่งที่ทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกที่บรรลุถึงความ
ตองการ 

 
สูตรการคํานวณ :  

คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ x 100 
คะแนนความพึงพอใจทัง้หมด 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ 70 ของความพึงใจ เทากับ   1   คะแนน 

 รอยละ 75 ของความพึงใจ เทากับ   2   คะแนน 

 รอยละ 80 ของความพึงใจ เทากับ   3   คะแนน 

 รอยละ 85 ของความพึงใจ เทากับ   4   คะแนน 

 รอยละ 90 ของความพึงใจ เทากับ   5   คะแนน 
เงื่อนไข : ประชากรในการเก็บขอมูล คือ ผูรับบริการจากประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นในชวง 
ดําเนินงานแผนยุทธศาสตรเทานั้น 
 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รอยละความพึงพอใจตอความเชื่อมั่นและวางใจ รอยละ 80 85 NA 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากการเกบ็แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ ป 2560 
2. กลุมงานสาธารณสุขอาเซียน จัดเกบ็ขอมลูในทุกป โดยหนวยใหบรกิารในโรงพยาบาลจากผูรบับริการ

ประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น ในชวงไตรมาสสดุทายของปงบประมาณ  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบริการและสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานสาธารณสุขอาเซียน  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี 35 จํานวนรายไดสุทธิจากการจัดบริการสุขภาพ CHC ที่ไดจากผูรับบริการจากประเทศ 
                ประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น  
หนวยวัด : บาท 
คําอธิบาย :  

1. ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พมา 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน สมาคมอาเซียนกอสรางขึ้น
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของ
ภูมิภาค สงเสริมความรวมมืออาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ  

2. ประเทศอื่น หมายถึง ประเทศที่ไมรวมในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
3. รายไดสุทธิ  หมายถึง รายไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักดวยคาลดหยอน 

สูตรการคํานวณ :  
แจงนับ 

รายไดสุทธิ = รายได – รายจาย 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 5 ลาน บาท เทากับ   1   คะแนน 

 10 ลาน บาท เทากับ   2   คะแนน 

 15 ลาน บาท เทากับ   3   คะแนน 

 20 ลาน บาท เทากับ   4   คะแนน 

 25 ลาน บาท เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข : ประชากรในการเก็บขอมูล คือ ผูรับบริการจากประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นในชวง 
ดําเนินงานแผนยุทธศาสตรเทานั้ 
รายละเอียดขอมลูพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2558 2559 2560 
รายไดสุทธิตอป บาท 5.3 ลานบาท 13.2 ลานบาท 13.5 ลานบาท 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จากรายงานรายไดสทุธิจากจากกลุมงานการเงินและการบัญชี 
2. กลุมงานสาธารณสุขอาเซียน รวบรวมยอดจัดเก็บรายได จากกลุมงานการเงินและการบญัชี ขอมูลในทุก

เดือน/ไตรมาส/ป  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองผูอํานวยการกลุมภารกจิดานพฒันาระบบริการและสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานสาธารณสุขอาเซียน  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด 
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จัดทําโดย 
กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ 

โรงพยาบาลสุรินทร  
www.surinhospital.org โทรศัพท 0-445-11757 โทรสาร 0-445-14127 


