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ค ำน ำ 

   
โรงพยำบำลพนมสำรคำมมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของ

องค์กร เพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรสุขภำพต่อประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
มุ่งเน้นกำรก ำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงำนให้มีควำมชัดเจน เพ่ือให้มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
เป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพของโรงพยำบำลพนมสำรคำมให้มีควำมชัดเจน 
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยของส่วนกลำง และตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมถึง เป็นกำร
ถ่ำยทอดนโยบำยของผู้บริหำร และยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำลพนมสำรคำมไปสู่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงทั่วถึง ซึ่ง
กำรก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท ำให้องค์กรมีกำรพัฒนำไป
อย่ำงมีจุดหมำยที่ชัดเจนและเป็นแบบแผนผู้ปฏิบัติงำนและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนได้รับทรำบและปฏิบัติงำนไป
ในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้นกำรเขียนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องก ำหนดให้
สอดคล้องกับปัญหำสุขภำพของประชำชนในพ้ืนที่และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกระทรวงสำธำรณสุขและ
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ โรงพยำบำลพนมสำรคำมจึงได้มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ
ของโรงพยำบำลพนมสำรคำมโดยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพของโรงพยำบำล
พนมสำรคำม ตัวชี้วัดระดับโรงพยำบำล แผนแก้ไขปัญหำ แผนพัฒนำระบบ และ แผนปฏิบัติกำรแก้ไข
ปัญหำ 
 ดังนั้น เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติและรองรับกำรบริหำร
งบประมำณตำมโครงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำของรัฐบำลจึงขอให้หน่วยงำนในโรงพยำบำลพนมสำรคำม
ได้ใช้แผนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพนี้เป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำและปฏิบัติตำมนโยบำยต่อไป 
 

 

งำนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลพนมสำรคำม 
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สารบัญ 
 

         หน้ำ  

ค ำน ำ            ก 

สำรบัญ          ข 

สำรบัญตำรำง         ค 

สำรบัญแผนภูม ิ         จ 

แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ 

๑. ข้อมูลทั่วไป         ๑ 

๒. กำรวิเครำะห์องค์กรและจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ    ๓๖ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพของโรงพยำบำลพนมสำรคำม   ๔๕ 
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สารบัญตาราง 
 

           หน้ำ 
ตำรำงที่ ๑ กำรปกครอง ประชำกร ของอ ำเภอพนมสำรคำม     ๑๔ 
ตำรำงที่ ๒ จ ำนวนและร้อยละของประชำกร จ ำแนกตำมเพศ และรำยต ำบล   ๑๔ 
    อ ำเภอพนมสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
ตำรำงที่ ๓ จ ำนวนและร้อยละของประชำกร จ ำแนกตำม รำยสถำนบริกำร   ๑๕ 
    อ ำเภอพนมสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 
ตำรำงที่ ๔ อัตรำก ำลังด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุข     ๑๗ 
ตำรำงที่ ๕ แสดงรำยละเอียดจ ำนวนเตียง       ๑๘ 
ตำรำงที่ ๖ สถำนกำรณ์เงินบ ำรุงของโรงพยำบำล      ๑๘ 
ตำรำงที่ ๗ สถำนกำรณ์เงินบ ำรุงของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    ๒๐ 
ตำรำงที่ ๘ แสดงผู้มำรับบริกำรผู้ป่วยนอกแยกตำมประเภทคลินิก ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ๑๓      ๒๑ 
ตำรำงที่ ๙ สถิติผู้ป่วยใน ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑     ๒๒ 
ตำรำงที่ ๑๐Hospital  Profileปีงบประมาณ  255๙– 2561    ๒๒ 
ตารางที่ ๑๑ จ านวน และอัตราการเกิด การตาย ของอ าเภอพนมสารคาม โดยเปรียบเทียบ ๒๓ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 255๖  - 25๖๑ 
ตำรำงที่ ๑๒ แสดง ๑๐ อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมำณ ๒๕๕๙– ๒๕๖๑   ๒๔ 
ตำรำงที่ ๑๓ แสดง ๑๐ อันดับโรคผู้ป่วยใน    ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑   ๒๕ 
ตำรำงที่ ๑๔ แสดง ๑๐ สำเหตุกำรเสียชีวิตผู้ป่วยใน ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  ๒๖ 
ตำรำงที่ ๑๕ แสดง ๕ อันดับกำรผ่ำตัด ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑   ๒๖ 
ตำรำงที่ ๑๖ แสดงจ ำนวนและอัตรำกำรป่วยของผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก จ ำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ 
                กำรป่วย โรงพยำบำลพนมสำรคำม ปี ๒๕๖๑     ๒๗ 
ตำรำงที่ ๑๗ แสดงจ ำนวนและอัตรำกำรป่วยของผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับแรก จ ำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ 
                กำรป่วย โรงพยำบำลพนมสำรคำม ปี ๒๕๖๑     ๒๘ 
ตำรำงที่ ๑๘ แสดง ๑๐ อันดับโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ    ๒๙ 

     ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ตำรำงที่ ๑๙ งำนบริกำรเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑   ๓๐ 
ตำรำงที่ ๒๐ งำนบริกำรเภสัชกรรมผู้ป่วยใน    ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑   ๓๐ 
ตำรำงที่ ๒๑ งำนบริหำรคลังเวชภัณฑ์ปีงบประมำณ ๒๕๖๐     ๓๑ 
ตำรำงที่ ๒๒ งำนบริหำรคลังเวชภัณฑ์ปีงบประมำณ ๒๕๖๑     ๓๑ 
ตำรำงที่ ๒๓ ควำมครอบคลุมกำรข้ึนทะเบียนบัตรประกันสุขภำพปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ๓๒
ตำรำงที่ ๒๔ กำรวิเครำะห์ภำยในองค์กรของโรงพยำบำลพนมสำรคำม  ปีงบประมำณ ๒๕๖๑    ๓๙ 
ตำรำงที่ ๒๕ กำรวิเครำะห์ภำยนอกองค์กรของโรงพยำบำลพนมสำรคำม   ๔๐ 
ตำรำงที่ ๒๖ กำรวิเครำะห์องค์กรของโรงพยำบำลพนมสำรคำม(จัดล ำดับ)   ๔๑ 



ง 
 

ตำรำงที่ ๒๗ กำรวิเครำะห์องค์กรและจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ    ๔๓ 
ตำรำงที่ ๒๘ สรุปกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพ โรงพยำบำลพนมสำรคำม  ๔๓ 
ตำรำงที่ ๒๙ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสำธำรณสุขโรงพยำบำลพนมสำรคำม   ๔๔ 
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สารบัญแผนภูมิ 
           หน้ำ 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงโครงสร้ำงองค์กรตำมโครงกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  
               เครือข่ำยอ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปี ๒๕๖๒   ๑๒ 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงโครงสร้ำงประชำกรจ ำแนกกลุ่มอำยุและเพศ อ ำเภอพนมสำรคำม   ๑๖  
แผนภูมิที่ ๓ แสดงตัวชี้วัดที่ส ำคัญทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  ๑๙ 
แผนภูมิที่ ๔ แสดงสถำนกำรณ์เงินบ ำรุงย้อนหลัง ๓ ปี ( ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ )   ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพนมสารคาม ปีงบประมาณ 2562  
ข้อมูลทั่วไป 

 
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ าเภอพนมสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่น  าบางปะกงแหล่งชีวิต  พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร 
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย  อ่างฤาไนยป่าสมบูรณ์ 

 
พื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ๕,๓๗๐ ตร.กม. ประกอบด้วย 
๑. พ้ืนที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ๓๗๕ ตร.กม.  
๒. พ้ืนที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  ๔๙๘.๖๕๙ ตร.กม. 
๓. พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง   ๒๕๗.๘๙ ตร.กม. 
๔. พ้ืนที่อ าเภอบ้านโพธิ์   ๒๑๗.๕๙ ตร.กม. 
๕. พ้ืนที่อ าเภอบางคล้า    ๒๒๗.๙ ตร.กม. 
๖. พ้ืนที่อ าเภอราชสาส์น   ๑๓๔.๙๐ ตร.กม.   
๗. พ้ืนที่อ าเภอพนมสารคาม  ๕๕๐ ตร.กม. 
๘. พ้ืนที่อ าเภอคลองเขื่อน   ๑๒๗.๔ ตร.กม. 
๙. พ้ืนที่อ าเภอสนามชัยเขต  ๑,๗๐๖ ตร.กม. 
๑๐. พ้ืนที่อ าเภอแปลงยาว  ๒๓๗.๒๓  ตร.กม. 
๑๑.พ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบ  ๑,๐๙๖    ตร.กม. 

 

อ.บางน า้เปรี้ยว 

อ.เมือง 

กิง่.อ.คลองเข่ือน 

อ.ราชสาส์น 

อ.พนมสารคาม 

อ.สนามชัยเขต อ.บางคล้า 

อ.แปลงยาว 

อ.ท่าตะเกยีบ 

อ.บ้านโพธิ์ 

อ.บางปะกง 

จงัหวดันครนายก 

จงัหวดัชลบุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี 

กรุงเทพฯ 



๒ 
 

 
 

ถนนพระรถเสน     อาชีพเด่นเกษตรกรรม    วัฒนธรรมไทยพวน 
สวนพฤกษศาสตร์ล  าค่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

ประวัติอ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอพนมสารคามเดิมมีที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ใหญ่ มีอ าเภอสนามชัยเขตเป็นสาขา  

มีปลัดอ าเภอประจ าการ และหลวงประเทศธุรารักษ์เป็นนายอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่บริเวณตรง
ปากอ่าวท่ากระบือใกล้กับวัดโพธิ์ใหญ่ ถูกกระนาบอยู่ระหว่างกลาง  ด้านเหนือเป็นบ้านราษฎร์ ด้านใต้เป็น
ท่าที่จะลงน้ าท าให้เป็นการล าบากและไม่สะดวกกับการสัญจรไปมา ท าให้หลวงประเทศธุรารักษ์แจ้งว่า 
พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าอลังการได้ทรงเลือกที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอไว้ที่เบื้องตลาดท่าเกวียนฝั่งตะวันตก
เพราะเป็นชุมชน จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นม้าไปตรวจดูเห็นไม่สมควร เพราะในล าน้ าเมืองพนมใต้ตลาดท่า
เกวียนลงมาหนทางราว ๕๐ เส้น เป็นหินดานอยู่กลางน้ า ถ้ายกอ าเภอไปตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดท่าเกวียนเวลา
น้ าลงเรือเดินไปจะติดที่หินดานเป็นการล าบาก หลวงประเทศธุรารักษ์แจ้งว่า พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้า
อลังการทรงด าริจะขุดเป็นคลองลัดช่วงที่เป็นหินดานให้เรือไปมาได้ทุกฤดูถ้าขุดได้เป็นการดีอยู่ แต่เกรงด้วย
เกล้าฯว่าดอนจะขึ้นมาเสียอีกเพราะขุดเป็นทางอ้อมมิใช่ทางตรงจึงจะท าให้น้ าพัดแทงกัดให้ลึกอยู่เสมอไม่ได้ 
(พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์, ๒๔๘๑) 
อดีตความเป็นมาของเมืองพนมสารคาม 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) ยก
ทัพไปตีลาวและเขมร เจ้าพระยาบดินเดชาได้กวาดต้อนชาวลาวและชาวเขมรเข้ามาเป็นเชลยจ านวนมาก 
และก าหนดพื้นที่ให้อยู่เป็นหลักแหล่งพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอ าเภอพนมสารคาม และสนามชัยเขต ด้วยเหตุ
นี้เองชุมชนดังกล่าวจึงหนาแน่นขึ้นเป็นล าดับ ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระรา
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โชบาย ยกหมู่บ้านที่เป็นชุมชนหนาแน่นขึ้นเป็นเมืองนั้น “ได้ยกบ้านท่าถ่านเป็นเมืองพนมสารคาม มี
ศาลหลักเมือง เรือนจ า มีเจ้าเมืองปกครอง พระพนมสานรินทร์เป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายก่อนที่จะยุบเป็น
อ าเภอพนมสารคาม บริเวณที่เป็นที่ตั้งเมืองพนมสารคาม  ปัจจุบันเรียกว่าต าบลเมืองเก่า” ลดฐานะจาก
เมืองเป็นอ าเภอ 

ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช ๒๔๕๗ ตั้งที่ท าการที่เดิมต่อมา พ.ศ. 
๒๔๘๑ สมัยท่านชวน สุริยจันทร์ เป็นนายอ าเภอได้ย้ายที่ท าการมาตั้ง ณ บริเวณบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ ๑ ฝั่ง
ซ้ายของคลองท่าลาด ต าบลพนมสารคาม และในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงมหาดไทยประกาศตั้ง ต าบลคู้
ยายหมี ต าบลท่ากระดานและต าบลท่าตะเกียบ แยกออกจากอ าเภอพนมสารคามเป็นกิ่งอ าเภอสนามชัย
เขต และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง ต าบลเมืองใหม่ และต าบลบางคา แยก
ออกจากอ าเภอพนมสารคามอีกเป็นอ าเภอราชสาส์น 

ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยทั่วๆ ไปสภาพทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ราบลุ่มสลับที่

ดอนเป็นบางส่วน โดยเป็นที่ราบลุ่มในเขตของต าบลหนองยาว ท่าถ่าน และต าบลบ้านซ่อง ประชาชนจะ
ประกอบอาชีพท านาเป็นส่วนใหญ่ มีที่ดอนในบางส่วนของต าบลเกาะขนุน และที่ดอนที่ประกอบด้วยภู เขา
เตี้ยๆ ในเขตของต าบลเขาหินซ้อน ซึ่งประชาชนจะประกอบอาชีพท าไร่อ้อย มันส าปะหลังเป็นส่วนใหญ่ 
และมีคลองท่าลาดไหลผ่านทางตอนเหนือของต าบลเกาะขนุน ท่าถ่าน พนมสารคาม และต าบลเมืองเก่า ท า
ให้ประชาชนในบริเวณริมคลองท่าลาดได้ใช้ประโยชน์ของน้ าจากคลองท่าลาดในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 
ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล 

อ าเภอพนมสารคามมีลักษณะร้อนชื้นเขตศูนย์สูตร โดยมีลมสรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปีแบ่งออก
ตามฤดูกาลได้ ๓ ฤดู ดังนี้ 

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้ปกคลุม ท าให้
มีอากาศร้อนอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรง อุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย ๓๕-๓๘ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย ๒๐๐-๓๐๐ มิลลิเมตร 
เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม 
ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ท าให้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป
และตกหนักบางพ้ืนที่ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกข้าว และปลูกผลไม้ 

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพาดผ่านท าให้ท้องฟ้าโปร่งใส อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า 
และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๑๘-๒๑ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย ๕๐-๑๐๐ มิลิ
เมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ 
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ที่ตั ง อาณาเขตและเขตติดต่อ 
อ าเภอพนมสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศา

เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๓๔๓,๗๕๐ ไร่ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ประมาณ 
๓๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๘๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอ 
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอราชสาส์น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตามระเบียบราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองของอ าเภอพนมสาร
คามออกเป็น ๘ ต าบล ๘๗ หมู่บ้าน 5 เทศบาล และ 6 องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนประชากรรวม 
81,097 คน โดยแยกเป็นชาย ๓9,๕77 คน และหญิง ๔1,520 คน  

แหล่งท่องเที่ยว 
เขาหินซ้อน ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (สายฉะเชิงเทรา–กบินทร์บุรี) อยู่ห่างจากตัวเมือง

ฉะเชิงเทรา ๕๓ กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ประกอบด้วยก้อนหินใหญ่น้อย รูปทรงต่างๆ 
เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณเขาหินซ้อนจัดเป็น “สวนรุกชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ” เป็นที่ตั้งของศาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
ศาลนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนตามพระราชด าริ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ มีเนื้อที่
รวมทั้งสิ้น ๑,๙๒๙ ไร่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นศูนย์ศึกษาวิชาการทางด้านการเกษตรตามแนวทางการเกษตรยั่งยืน 
กล่าวคือมุ่งรักษาสมดุลตามธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เปรียบเสมือนฟาร์มตัวอย่างในการฟ้ืนฟูธรรมชาติขั้น
พ้ืนฐานคือ ดิน น้ า ป่าไม้ มุ่งใช้เทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและได้ข้อสรุปแล้วว่าได้ผลดี ประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการจ าแนกพ้ืนที่เพ่ือท าการสาธิตลักษณะงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน การปลูกพืช 
การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า งานศิลปาชีพและโครงการสวนป่าสมุนไพร โดยจัดตั้งเป็ น “สวน
พฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก” เพ่ือดูแลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชต่างๆ ทั้งสมุนไพรและต้นไม้หา
ยาก  ได้แก่  ต้นลาพรรษา และต้นชมพูถูคา ซึ่งขณะนี้พบได้ที่นี่แห่งเดียวในโลก ภายในอาคารจัดเป็น
นิทรรศการบรรยายและสาธิตการผลิตสมุนไพรต่างๆ  

สถาบันการศึกษา/โรงเรียน  
          ในปีการศึกษา ๒๕60 อ าเภอพนมสารคาม มีการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระบบคือ การศึกษาใน
ระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
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๑)  การศึกษาในระบบโรงเรียน มีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาที่ ๒ 
จ านวน ๔2 โรงเรียน มัธยมศึกษาจ านวน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 33 แห่ง มี วิทยาลัย
สังกัดกรมอาชีวะจ านวน ๒ แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเอกชนจ านวน 3 โรงเรียน  

๒)  การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจ านวน ๑ แห่ง  

สถาบันศาสนา/วัด/ศาสนสถาน  
ประชากรส่วนใหญ่ของอ าเภอพนมสารคาม นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓ ของ

ประชากรทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ ๐.๒๗ นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนสถาบันทางศาสนา มีวัด
ของพุทธศาสนาจ านวน 63 แห่ง ส านักสงฆ์จ านวน 5 แห่ง และโบสถ์คริสต์จ านวน ๑ แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ของต าบลพนมสารคาม  
โรงงานอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมในอ าเภอพนมสารคาม จ านวน 202 โรง มีความสัมพันธ์กับเกษตรกรรมอย่างใกล้ชิด
เพราะสภาพพ้ืนที่เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งยังเป็นแหล่งรับซื้อและแปรรูปสินค้าเกษตรที่
ส าคัญอีกด้วย เช่น โรงสีข้าว และโรงงานแป้งมัน นอกจากนี้ ยังเป็นเขตอุตสาหกรรม “แนวใหม่” ที่ก าลัง
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในเขตอ าเภอพนมสารคามเอง และบริเวณใกล้เคียง ที่ท าให้ประชาชนใน
อ าเภอพนมสารคามประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก เช่น กลุ่มโรงงานพนมสารคามที่
มีโรงงานในเครือข่ายถึง ๔๔ โรง นิคมอุตสาหกรรมเกทเวย์ซิตี้ในอ าเภอแปลงยาว และนิคมอุตสาหกรรม 
๓๐๔ ในอ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  

โรงแรม/สถานบริการ/สถานบันเทิง/สถานเริงรมย์  
อ าเภอพนมสารคามเป็นเมืองที่เป็นทางผ่านไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานบริการหรือ

สถานเริงรมย์ในยามค่ าคืนไม่มากนัก ซึ่งมีโรงแรมขนาดเล็กจ านวน 6 แห่ง และสถานบันเทิงยามค่ าคืน
จ านวน 25 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในต าบลพนมสารคาม มีส่วนน้อยอยู่ในต าบลบ้านซ่อง  

ตลาดและร้านค้า  
อ าเภอพนมสารคามมีตลาดสดทั้งหมด 2 แห่ง เป็นตลาดสดของเทศบาลจ านวน 2 แห่ง (เทศบาล

ต าบลพนมสารคามและเทศบาลต าบลเกาะขนุน) ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง ตลาดนัด 16 แห่ง ร้านอาหาร 
10 แห่ง แผงลอยและร้านขายอาหารสด 307 แห่ง ร้านช า 395  แห่ง  ร้านสะดวกซื้อ  11 แห่ง ซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชนที่อยู่ตามต าบลและหมู่บ้านต่างๆ 

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น  
สินค้าและผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่นของอ าเภอพนมสารคาม ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการ

แปรรูปสินค้าเกษตรเช่น ข้าว อ้อย และ มัน ส าปะหลัง ซึ่งจะเป็นการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกนั้น
เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การท ารองเท้า (มีศูนย์ภูมิปัญญาไทย ที่ผลิตรองเท้า และมีรองเท้าที่ใหญ่
ที่สุดในโลก) เครื่องจักรสาน และยังมีสินค้าเกษตร เช่น มะม่วง ซึ่งปลูกมากในต าบลหนองแหน ต าบลเกาะ
ขนุน และต าบลพนมสารคาม ส่วนอาหารสร้างชื่อประจ าท้องถิ่นได้แก่ ข้าวเกรียบปากหม้อ (ของต าบลพนม
สารคาม) และขนมกุยช่าย (ของต าบลเกาะขนุน) 
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ประวัติโรงพยาบาลพนมสารคาม  
โรงพยาบาลพนมสารคาม ตั้งอยู่ที่  490 หมู่ 4 ต าบลท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทราเปิดด าเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 เมษายน  2521 โดยได้รับการยกฐานะจากศูนย์การแพทย์
และอนามัยพนมสารคาม มีนายแพทย์บรรพต ต้นธีรวงศ์ เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลคนแรก โรงพยาบาล
ได้ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจ านวน 25 ไร่ จากคุณประพันธ์ มนูญศิลป์ นายกสมาคมไลอ้อน
ฉะเชิงเทราในขณะนั้นได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจ า
อ าเภอขนาด 30 เตียง 
ปี พ.ศ.2523-2524 ประชาชนอ าเภอพนมสารคามได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างตึกพิเศษเพ่ิมอีก 1 หลัง 
จ านวน 22 ห้อง ภายใต้การริเริ่มของนายทิวา พูลสมบัติ นายอ าเภอพนมสารคามขณะนั้น และได้ท าการ
เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2524 เป็นผลให้กระทรวงสาธารณสุขยกฐานะเป็นโรงพยาบาล
อ าเภอขนาด 60 เตียง     

ต่อมาในปี พ.ศ.2528 นายแพทย์บรรพต ต้นธีรวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคามได้ริเริ่ม
การสร้างตึกสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยชายขึ้น โดยขอค าปรึกษาและความร่วมมือจากคณะกรรมการอุปการคุณ
โรงพยาบาลพนมสารคามและคณะสงฆ์ ได้ร่วมกันจัดหาทุนเพ่ือก่อสร้างอาคารและใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาล
สมทบค่าก่อสร้างอาคารประมาณ 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)   
 วันที่ 2 ธันวาคม 2530 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานในพิธีเปิดตึกสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยชาย ซึ่งเป็นตึกที่สร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญคือ ถวายเป็น
พระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย วานิชกร เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

วันที่ 1 กันยายน 2537 โรงพยาบาลพนมสารคามได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 
เตียง ปี พ.ศ.2540 นายแพทย์น าพล แดนพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ด าเนินการ
หาวิธีแก้ปัญหาน้ าท่วมโรงพยาบาล และได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างคันดินป้องกันน้ าท่วมโรงพยาบาล
จ านวน 11,200,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) จนสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมโรงพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ      

ปี พ.ศ.2552 คุณเกรียงศักดิ์ คุณศิริวรรณ อิสสระชัยยศ  แจ้งความประสงค์จะบริจาคอาคารไต
เทียมและอาคารคลอด-ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ในวงเงินประมาณ 60 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างเสร็จผู้บริจาคจึงมอบ
อาคารไตเทียมพร้อมเครื่องฟอกไต 6เครื่องให้โรงพยาบาลพนามสารคาม และเปิดด าเนินการครั้งแรก                             
วันที่1 พฤศจิกายน 2554 ต่อมาจึงมอบอาคารคลอด-ผู้ป่วยใน 4 ชั้น (อาคารอิสสระชัยยศ) ซึ่งเปิด
ด าเนินการวันที่ 18 เมษายน 2557 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 15 กันยายน 2557  
 ปี พ.ศ.2553 โรงพยาบาลพนมสารคามได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) คสล.5 ชั้น มูลค่า 146,700,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
เริ่มก่อสร้างเมื่อ 2 มีนาคม 2555 แล้วเสร็จ 31 มีนาคม 2558  และเปิดให้บริการผู้ป่วยในวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีการใช้อาคารดังนี้ 

๑) ชั้นใต้ดิน เป็นที่จอดรถ งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานคลังยาและห้องควบคุมระบบ 
๒) ชั้น ๑ แผนกผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  เภสัชกรรม ประกันสุขภาพ และแผนกรังสีวิทยา 
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๓) ชั้น ๒ แผนกทันตกรรมหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต(ICU) ห้องปฏิบัติการงานชันสูตร(LAB) งานอาชี
วอนามัย ส านักงานแพทย์ กลุ่มการพยาบาลและห้องพระเสียงไพโรจน์ 

๔) ชั้น ๓ แผนกห้องผ่าตัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้องผู้อ านวยการและห้องประชุมรักษ์พนม 
๕) ชั้น ๔ ห้องประชุมเทพพนม ห้องประชุมศรีพนมและห้องสมุด  
 
ปี พ.ศ.2555 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 

เตียง คสล. 5 ชั้น มูลค่า 54,926,900 บาท (ห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และ
เริ่มก่อสร้างวันที่ 30 มกราคม 2556 แล้วเสร็จวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557   ๒๕๕๗ และเปิดให้บริการ
ผู้ป่วยในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีการใช้งานอาคารดังนี้ 

 ๑) ชั้น ๑-๓ หอผู้ป่วยสามัญ  
 ๒) ชั้น ๔ และชั้น ๕ ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 
 ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติทั้งสองอาคาร ณ โรงพยาบาลพนมสารคามในวันศุกร์ที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลพนมสาร
คามทุกท่านตลอดจนประชาชนในอ าเภอพนมสารคามและใกล้เคียงอย่างหาที่สุดมิได้ 

 
หลังจากการก่อสร้างอาคารทั้งสองแล้วเสร็จ แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาล,คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามได้ร่วมกันจัด
ทอดผ้าป่ามหากุศลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 วัตถุประสงค์เพ่ือสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์และปรับปรุงตึกพิเศษหลังเก่า โดยมีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญ.โญ) เจ้าคณะ
ใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
และนายอนุกูล ตั้งคณาอนุกูลชัย ผูว้่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้ยอดเงิน
บริจาคท้ังสิ้น 17,411,999บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  
       

ทั้งสองอาคารได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ใน
วโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก -อุบัติเหตุ) และอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (อาคารหอผู้ป่วยใน)  ซึ่งเปิดด าเนินการวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และ 11 ธันวาคม 
2558 ตามล าดับ 

ปี พ.ศ.2559 โรงพยาบาลพนมสารคามได้ด าเนินการปรับปรุงตึกสงฆ์อาพาธหลังเก่าให้เป็นอาคาร
กายภาพบ าบัดแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาลประมาณ 5 ล้านบาทและ
เปิดด าเนินการในวันที่ 19 เมษายน 2560    

ต่อมาโรงพยาบาลพนมสารคามปรับปรุงตึกพิเศษหลังเก่าซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ด้วยเงินบ ารุง
โรงพยาบาลและเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่าสามัคคีประมาณ 6 ล้านบาท เปิดด าเนินการใหม่ใน          
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 

ปัจจุบันโรงพยาบาลพนมสารคามได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ขนาด 
120 เตียง เมื่อวันที่1๔ กันยายน 2559 ซึ่งมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ครบ 5 สาขาหลัก (สูตินรีเวช
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กรรม ศัลยกรรมทั่วไปกุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และอายุรกรรม รวมทั้งมีหออภิบาลผู้ป่วย
วิกฤตทั้งผู้ใหญ่และทารกแรกเกิด) ตามแผนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ผู้ป่วยทั้งในเขต
และนอกเขตอ าเภอพนมสารคามได้รับบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ โรงพยาบาลพนมสารคาม  มีเนื้อที่  
33 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา  รับผิดชอบประชากร82,380 คน ครอบคลุมพ้ืนที่8ต าบล87หมู่บ้าน5
เทศบาล และ6องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)โดยมีเครือข่ายคือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๑ แห่งและ
รพ.สต.อีก 12 แห่ง 
 อัตราก าลังบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพนมสารคามมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น  
471 คน เป็นบุคลากรโรงพยาบาลจ านวน 366 คนคิดเป็นร้อยละ 77.71 บุคลากร รพ.สต จ านวน 105 
คนคิดเป็นร้อยละ 22.29 โดยมีอัตราส่วนข้าราชการต่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการต่อ
ลูกจ้างประจ าต่อลูกจ้างชั่วคราวต่อลูกจ้างรายคาบเป็นร้อยละ 46.49: 27.18 : 2.76 : 14.44 : 9.13 
โดยทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนบุคลากรในส่วนของแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพนมสารคาม  มีการประชุมคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)  โดยประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่  17 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นครั้งที่ 1 ของ
ปี งบประมาณ 2562 (ปี 61 ประชุม 4 ครั้ง)  มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในอ าเภอพนมสาร
คาม โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของพื้นที่จ านวน 4 เรื่อง  ดังนี้ 
1.ปัญหาในกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม 2.ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 3.ปัญหาอุบัติเหตุจราจร  
4.ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ปัญหา พชอ.ในปี 2562 มีจ านวน 4 เรื่อง แต่ปัญหา พชอ.ในเรื่อง ไข้เลือดออก / 
ผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหา พชอ. ในปีงบประมาณ 2561 ก็ยังคงให้
ด าเนินการตามระบบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  แม้จะถอดออกจาก ปัญหาการขับเคลื่อนภายใต้ 
พชอ.ปี 62 และหากมีปัญหาในการด าเนินงาน ให้น าเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการ พชอ ในวาระต่อไป 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

งานบริการปฐมภูมิและองค์รวมของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอพนมสารคาม มีการเชื่อมข้อมูลจาก 
Data Center ของโรงพยาบาลพนมสารคามและมีการลงพ้ืนที่ของแพทย์เพ่ือตรวจผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุก 
รพ.สต.อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีแพทย์ประจ าต าบลในการรักษาผู้ป่วยที่นอน รพ.เพ่ือผู้ป่วยจะได้รับ
การรักษาอย่างต่อเนื่องกับแพทย์ประจ าและการส่งข้อมูลจากผู้ป่วยในลงสู่ชุมชนมีการติดตามเยี่ยมโดย
ทีมสหวิชาชีพในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงฯลฯ 

 
 



๙ 
 

ท าเนียบผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม      
  พ.ศ.2521 -2529  นายแพทย์บรรพต ต้นธีวงศ์   
  พ.ศ.2529 (3 เดือน)  นายแพทย์วิทยา  คุณานุกรกุล   
  พ.ศ.2529 - 2535  นายแพทย์ธวัชชัย  วานิชกร   
  พ.ศ.2535 - 2538  นายแพทย์ส าเริง  ไตรติลานันท์ 
  พ.ศ.2538 - 2539   นายแพทย์สมคิด วิระเทพสุภรณ์ 
      ทันตแพทย์สมชาย วัฒนากรแก้ว 

 พ.ศ.2539 - 2554  นายแพทย์น าพล แดนพิพัฒน์    
พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน  แพทย์หญิงอุไร   ศิลปกิจโกศล  

 
การด าเนินงานโรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ปัจจุบันโรงพยาบาลพนมสารคามได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด 120 เตียง มี
ภารกิจให้การรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราและ
เขตใกล้เคียง  โรงพยาบาลพนมสารคามมีภารกิจให้บริการใน 4 มิติคือ งานรักษาพยาบาล งานส่ งเสริม
สุขภาพ งานป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ทั้งผู้ที่มีความเจ็บป่วย ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและผู้ที่มีภาวะ
ปกติ ปัจจุบันมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
การให้บริการ ๕ สาขาหลัก 
 - สูตินรีเวชกรรม  
 -ศัลยกรรมทั่วไป 
 - อายุรกรรม 
 - กุมารเวชกรรม 
 - ออร์โธปิดิกส์ 

 
การบริการอ่ืนๆ 
การบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

 
 
 

 
 

อาคารไตเทียม เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔โดยเปิดให้บริการบ าบัด
ทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะ

รักษาการ 



๑๐ 
 

สุดท้าย ด้วยเครื่องไตเทียมจ านวน๖เครื่อง ปัจจุบันมีผู้บริจาคเพ่ิมอีก ๔ เครื่อง รวมทั้งหมด ๑๐ เครื่องเปิด
ให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
การเปิดบริการศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพนมสารคาม (CT SCAN) 

การให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพนมสารคาม
เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปิดให้บริการศูนย์ขาเทียมพระราชทาน 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิขา
เทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้บริการผู้ป่วยที่ขาพิการทั้งคนไทยและต่างด้าวใน
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
การให้บริการห้องพิเศษ 

ห้องพิเศษโรงพยาบาลพนมสารคามมีทั้งหมด ๕๔ ห้อง คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของเตียงทั้งหมดใน
โรงพยาบาล โดยจะมีห้องพิเศษเดี่ยว VIP ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารหอผู้ป่วยใน)และห้องพิเศษเดี่ยว
รวมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารหอผู้ป่วยใน) อาคารอิสสระชัยยศและอาคารประพันธ์ – สุนทร มนูญ
ศิลป์ ซึ่งห้องพิเศษเป็นบริการที่อ านวยความสะดวกและเพ่ิมความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒ 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพนมสารคาม 
โครงสร้างเครือข่ายพัฒนาสุขภาพอ าเภอพนมสารคาม  

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มด าเนินงานตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการด าเนินงานในระยะที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และจัดตั้ง
ระบบเครือข่ายพัฒนาสุขภาพตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   โดยมีโรงพยาบาลพนมสาร
คามเป็นสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่ายจ านวน 
๑๒ แห่ง พร้อมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่ายตามสภาพภูมิศาสตร์ และจ านวน
ประชากรในความรับผิดชอบเป็น ๕ เครือข่าย รายละเอียดดังแผนภูมิ  

 
แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างองค์กรตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่ายอ าเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕6๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา เครือข่ายพัฒนาสุขภาพอ าเภอพนมสารคาม , ๒๕61 
 
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในเครือข่ายพัฒนาสุขภาพอ าเภอพนมสารคามประกอบด้วย
โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงท า
หน้าที่เป็นสถานพยาบาลแม่ข่าย มีแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล เป็นผู้อ านวยการ และมีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลลูกข่ายจ านวน ๑๒ แห่ง  

เครือข่ายรพ.สต.
เกาะขนุน 

เครือข่าย 
รพ.สต.ต าบลบ้าน

ซ่อง 

เครือข่าย 
รพ.สต.ต าบล 
เขาหินซ้อน 

เครือข่าย 
รพ.สต.บา้น 

ต้นนา 

เครือข่าย 
รพ.สต.ต าบลหนอง

แหน 

รพ.สต.เขาหินซ้อน 
รพ.สต.บา้นม่วงโพรง 

รพ.สต.หนองแหน 
รพ.สต.บา้นปลายกระจับ 

รพ.สต.ท่าถ่าน 

รพ.สต.เกาะขนุน 
รพ.สต.บา้นห้วยพล ู

รพ.สต.บา้นซ่อง 
รพ.สต.บา้นหนอง

หว้า 

PCU 
รพ.พนม 

รพ.สต.บา้นต้นนา 
รพ.สต.หนองยาว 
รพ.สต.เมืองเก่า 

โรงพยาบาลพนม
สารคาม 

คปสอ. 
พนมสารคาม 

สสอ. 
พนมสารคาม 



๑๓ 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจ านวน  ๑  แห่ง มี  นายเทอดศักดิ์  แพทย์ประสิทธิ์ เป็นสาธารณสุข
อ าเภอ  ประวัติส านักงานได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี  พ.ศ. ๒๕๑๑  บนพ้ืนที่ของราชพัสดุ จ านวน ๗ ไร่ 
๒ งาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการเป็น “ ศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท ” ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒  
โดยมีนายแพทย์กมล เสธยานนท์ เป็นผู้อ านวยการ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้มีการยกระดับศูนย์
การแพทย์และอนามัยชนบท เป็นโรงพยาบาลพนมสารคาม และได้มีการก่อสร้างในสถานที่แห่งใหม่ ใน
ต าบลท่าถ่าน จึงได้ยก อาคารศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท เป็นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนมสาร
คาม ในสมัยนายอ าเภอทิวา พูลสมบัติ และมีนายโกเมศ ตัณทิกุล เป็นสาธารณสุขอ าเภอคนแรก ปัจจุบัน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่ในปี 2560 เป็นอาคารชั้นเดียว เนื้อที่ 347 
ตารางเมตร 
สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนของอ าเภอของอ าเภอพนมสารคาม ส่วนใหญ่อยู่ในต าบลพนมสารคาม 
จะมีกระจายอยู่ในต าบลอ่ืนๆ บ้างเล็กน้อย เนื่องจากต าบลพนมสารคามเป็นศูนย์กลางของแหล่งชุมชนและ
การค้าขาย ซึ่งมีสถานบริการดังนี้ 
·      คลินิกเวชกรรม 

  

จ านวน 11 แห่ง 

·      คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 

จ านวน 1 แห่ง 

·      คลินิกเฉพาะทาง 
  

จ านวน 3 แห่ง 

·      คลินิกทันตกรรม 
  

จ านวน 4 แห่ง 

·      ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 
 

จ านวน  15/5 ร้าน 

·      ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ 
 

จ านวน 4 ร้าน 

·      สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 
  

จ านวน 1 ร้าน 

·      ร้านขายยาแผนโบราณ 
  

จ านวน 8 ร้าน 

·      เทคนิคการแพทย์ 
  

จ านวน 1 ร้าน 

·      กองทุนยาประจ าหมู่บ้าน 
  

จ านวน 14 แห่ง 

·   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
  

จ านวน 24 แห่ง 
  



๑๔ 
 

การแบ่งเขตการปกครอง พื นที่ และประชากร 
ตามระเบียบราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นแบ่งการปกครองของอ าเภอพนมสาร

คามออกเป็น ๘ ต าบล ๘๗ หมู่บ้าน ๕ เทศบาล และ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนประชากรรวม 
82,380คน โดยแยกเป็นชาย 40,010คน และหญิง  42,370คน รายละเอียดดังตาราง 
ตารางท่ี ๑ การปกครอง ประชากร ของอ าเภอพนมสารคาม 

ต าบล 
ระยะทาง
จากต าบล
ถึงอ าเภอ 

การปกครอง 
 

 หมู่บ้าน  เทศบาล  อบต.   
พนมสารคาม -  ๓  ๑  ๑  
เกาะขนุน ๕  ๑๕  ๑  ๑  
บ้านซ่อง ๗  ๑๔  ๑  -  
เขาหินซ้อน ๑๘  ๑๔  ๑  ๑  
หนองยาว ๕  ๑๒  -  ๑  
หนองแหน ๔  ๑๕  -  ๑  
เมืองเก่า ๒  ๗  -  ๑  
ท่าถ่าน ๒  ๗  ๑  -  

รวม -  ๘๗  ๕  ๖  

ตารางท่ี ๒    จ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามเพศ และรายต าบล 
 อ าเภอพนมสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑ 

ต าบล 
จ านวนประชากร (คน)  

ชาย หญิง รวม ร้อยละ หลังคาเรือน 
ต าบลพนมสารคาม 4,690 5,299 9,989 12.13 6289 

ต าบลเกาะขนุน 7,833 8,166 15,999 19.42 5758 

ต าบลบ้านซ่อง 4,940 5,220 10,160 12.33 3574 

ต าบลเขาหินซ้อน 7,877 8,021 15,898 19.30 7459 

ต าบลหนองยาว 4,434 4,822 9,256 11.24 3119 

ต าบลหนองแหน 4,853 5,066 9,919 12.04 3635 

ต าบลเมืองเก่า 1,427 1,509 2,936 3.56 1334 

ต าบลท่าถ่าน 3,956 4,267 8,223 9.98 3722 

รวม 40,010 42,370 82,380 100.00 34890 

ข้อมูล ที่ว่าการอ าเภอพนมสารคาม ณ วันที่ 31ธันวาคม  ๒๕61 



๑๕ 
 

ตารางท่ี ๓     จ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามเพศ และรายสถานบริการ 
อ าเภอพนมสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑ 

สถานบริการ 
จ านวนประชากร (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
จ านวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 
รพ.สต.หนองยาว 2,3๔๔ 2,5๖๗ 4,๙๑๑ 5.9๖ 1,๗๓๗ 

รพ.สต.บ้านซ่อง 2,50๕ 2,6๗๐ 5,17๕ 6.2๘ 1,๖๙๖ 

รพ.สต.บ้านม่วงโพรง 2,7๕๑ 2,๘๓8 5,5๘๙ 6.7๘ 1,๑๕๘ 

รพ.สต.หนองแหน 3,๑๒๒ 3,๑๖๗ 6,2๘๙ 7.๖๓ ๒,๔๗๗ 

รพ.สต.เขาหินซ้อน 5,๑๒๖ 5,1๘๓ 10,๓๐๙ 12.5๑ ๔,๖๐๓ 

รพ.สต.บ้านห้วยพลู 2,๗๒๘ 2,8๗๒ 5,๖๐๐ 6.7๙ 1,8๒๘ 

รพ.สต.บ้านหนองหว้า 2,43๕ 2,5๕๐ 4,9๘๕ 6.0๕ 1,๘๗๘ 

รพ.สต.เกาะขนุน 5,๑๐๕ 5,2๙4 10,3๙๙ 12.62 ๓,๙๓๐ 

รพ.สต.เมืองเก่า 1,42๗ 1,5๐๙ 2,9๓๖ 3.๕๖ ๑,๓3๔ 

รพ.สต.ท่าถ่าน 2,๔๐๐ 2,56๕ 4,9๖๕ 6.๐๒ 1,๙๗๓ 

รพ.สต.บ้านปลายกระจับ 1,7๓๑ 1,8๙๙ 3,6๓๐ 4.4๐ ๑,๑๕๘ 

รพ.สต.บ้านต้นนา 2,0๙๐ 2,2๕๕ 4,3๔๕ 5.2๗ ๑,๓๘๒ 

รพ.พนมสารคาม 6,2๔๖ 7,0๐๑ 13,2๔๗ 16.๐๘ ๘,๐๓๘ 

รวม ๔๐,๐1๐ 42,๓๗๐ 8๒,๓๘๐ 100 ๓๔,๘๙0 

 



๑๖ 
 

 
 

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของอ าเภอพนมสารคาม พบว่า 
ประชากรในกลุ่มเด็กและกลุ่มวัยท างานมีโครงสร้างประชากรที่ค่อนข้างมากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
อ าเภอพนมสารคาม ท าให้แนวโน้มของโครงสร้างประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากข้ึน การคมนาคมมีความสะดวกมากข้ึนนั่นเอง 
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๑๗ 
 

ตารางท่ี ๔ อัตราก าลังด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ต าแหน่ง FTE ควรมี 
๘๐% 

ของควรมี 
จ านวน 

ปฏิบัติงานจริง 
อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

แพทย์       ๒๓.๒๕ 20.85 ๑6 ๑:5,148 
ทันตแพทย์ 
จพ.ทันตสาธารณสุข 

 ๖.๐๕ 
๒ 

๕.๓๒ 
๒ 

7 
๔ 

๑:11,768 
๑:๒๐,595 

เภสัชกร 
จพ.เภสัชกรรม 

๑๒.๐๕ 
๘.๔๑ 

       ๙.๖๔ 
         ๖.๗๓ 

10 
8 

๑:8,238 
๑:๑0,297 

พยาบาลวิชาชีพ     ๙๘.๖๗ ๗๘.๙๔ 121 ๑:680 
พยาบาลเทคนิค 
ผู้ช่วยพยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข 
จพ.สาธารณสุขชุมชน 
นักรังสีการแพทย์ 
จพ.รังสีการแพทย์ 

- 
๑๗.๖๕ 

12 
 

๒.09 
 

- 
๑๔.๑๒ 

10 
 

๒ 
 

๑ 
1 

13 
2 
3 
1 

๑:๘2,380 
๑:82,380 
๑:6,336 

๑:41,190 
๑:27,460 
๑:๘2,380 

นักกายภาพบ าบัด 
จพ.เวชสถิติ 
นักเทคนิคการแพทย์ 

๖.๒๔ 
- 

๔.๙๙ 
- 

4 
3 

๑:๒0,595 
๑:27,460 

 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๕.๗๖ ๔.๖๑ 
 

7 ๑:๑1,768 
 

        อ่ืนๆ    ๑59 ๑:518 
         รวม   360 ๑:228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
ข้อมูล จากงานพัฒนาบุคลากร  รพ.พนมสารคาม  ณ  วันที่ ๓1ตุลาคม ๒๕61 
ตารางท่ี ๕ แสดงรายละเอียดจ านวนเตียง 

แผนก จ านวนเตียง อัตราส่วนต่อประชากร 
ผู้ป่วยชาย 3๗ ๑:2,2๐๓ 
ผู้ป่วยหญิง ๓๑ ๑:๒,๖30 
เด็ก ๓1 ๑:๒,630 
พิเศษ 
ICU 

๒5 
8 

๑:๓,261 
๑:1๐,191 

คลอด ๔ ๑:๒๐,383 
รอคลอด ๗ ๑:๑๑,647 
หลังคลอด 7 ๑:11,647 

รวม ๑50 ๑:543 
หมายเหตุ  จ านวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม) ๑32 เตียง 

จ านวนเตียงตามกรอบ/จ านวนที่ขออนุญาต  120 เตียง 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๖ สถานการณ์เงินบ ารุงของโรงพยาบาลปีงบประมาณ ๒๕๕๙– ๒๕๖๑ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
เงินบ ารุงคงเหลือยกมา 135,749,673.79 146,530,085.99 117,067,589.67 
รายรับเงินบ ารุง 196,984,904.66 194,804,163.61 196,234,311.91 
รายจ่ายเงินบ ารุง 186,204,492.46 224,266,659.93 198,191,178.25 
เงินบ ารุงคงเหลือยกไป 146,530,085.99 117,067,589.67 115,119,723.33 
มูลค่าวัสดุคงคลัง 3,326,753.04 2,635,437.85 3,761,385.17 
หนี้สินโรงพยาบาล 53,892,183.01 62,674,018.56 73,259,984.55 
Quick Ratio 2.22 2.14 2.59 
Current Ratio 2.27 2.18 2.48 
I/E Ratio 0.95 0.72 0.76 
 

ที่มา : งานการเงิน โรงพยาบาลพนมสารคาม 

 



๑๙ 
 

 
แผนภูมิที่ ๓ แสดงตัวชี วัดที่ส าคัญทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
 

 
 
หมายเหตุ  Quick Ratio หมายถึง ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น  (ค่าปกติ >๑) 

    Current Ratio หมายถึง ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์สภาพคล่อง (ค่าปกติ >๑.๕) 
    I/E Ratio หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน  (ค่าปกติ >๐.๘ ) 

 
 
แผนภูมิที่ ๔ แสดงสถานการณ์เงินบ ารุงย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙– ๒๕๖๑) 

 
 

เมื่อดูจากสถานการณ์เงินบ ารุงของโรงพยาบาลพนมสารคามย้อนหลัง ๓ ปี 
(ปี ๒๕๕๙– ๒๕๖๑)จะเห็นได้ว่าเงินบ ารุงลดลงจากปีก่อน รายรับเพ่ิมขึ้นและค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน 
มูลค่าวัสดุคงคลัง และภาระหนี้สินของโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการจัดการภาระ
หนี้สินระยะสั้น (Quick Ratio) ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์สภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ใน
สภาพดี ส่วนความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน (I/E Ratio) ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
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๒๐ 
 

 
 
ตารางท่ี  ๗  สถานการณ์เงินบ ารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

สถานบริการ ยอดยกมา รายรับ รายจ่าย 
รายรับสูงกว่า  

(-) ต่ ากว่ารายจ่าย 
เงินคงเหลือ 

รพ.สต.หนองยาว 553,991.83  1,6๒๐,๓๗๑.๕๑ ๑,๖๒๕,๘๓๙.7๘ -  ๕,๔6๘.๒๗  14๔,๔๘๖.๙๓ 

รพ.สต.บา้นซ่อง ๑๖๖,7๙๐.๙๙ ๒,๐๑๒,๖๒๘.0๒ 2,๐9๓,๕๓๔.๘๒ - ๘๐,9๐๖.8๐ ๘๕,๘๘๔.๑9  

รพ.สต.บา้นม่วงโพรง ๔๔๒,๓2๘.1๖ 2,5๑๑,๖๔2.๙๗ ๒,๖๙9,๖๑๔.๘๓ - ๑๘๗,๙๗๑.๘6  ๒๕๔,๓๕๖.๓๐ 

รพ.สต.หนองแหน 2๘๑,๑๓๔.๖๙ 3,๑๒๔,๓๗๕.9๔ ๓,๑๖๑,๕๒3.๖5  - ๓๗,๑4๗.๗๑  2๔๓,๙๘๖.9๘ 

รพ.สต.เขาหินซ้อน ๒๕๗,๘๐๐.1๘ 3,๖๐๗,๕๘๙.๗๔ ๓,๖๐๘,๙๗๗.4๐ - ๑,๓๘๗.๖๖  25๖,๔๑๒.๕๒ 

รพ.สต.บา้นห้วยพล ู    297,677.73  1,๗๕๓,๙๗๕.0๗ 1,๙๑๕,๓๘๘.๕๘   1๖1,๔๑๓.5๑ ๓๒๗,๕๒๔.๗๙ 

รพ.สต.บา้นหนองหว้า    319,200.60  2,๒๖๒,๕๘๓.9๗ 2,๒๕๘,5๒๔.78  ๔,๐๓๙.79    9๘,8๖8.๒1  

รพ.สต.เกาะขนุน ๔๖๘,๒๗๔.๕๐ ๓,๒๕๒,๑๑๘.๔๐ ๓,๒๔๙,๔๓๘.๘๓ ๒,๖๗๙.๕๗  468,274.50  

รพ.สต.เมืองเก่า    1๐๔,2๑๖.๐3  ๑,2๕๗,๐๘๓.๘๐ 1,๓1๒,1๓๑.๙๐ - 5๕,0๔๘.๑๐  4๙,16๗.๙๓ 

รพ.สต.ท่าถ่าน 4๖๒,๒๔๙.8๗ 1,6๖๔,76๔.๖๐ ๑,8๐๐,๖๔๙.๒๐ - ๑๓๕,8๘๔.๖๐ ๓๒๖,๓๖๕.๒7  

รพ.สต.บ้านปลายกระจับ ๕๕๓,8๒๖.๙๕ 1,2๒๒,๐๒3.๓๖ 1,๗๐๐,๕๔๗.๔๔ - 4๗๘,๕๒๔.๐๘ ๗๕,๓๐๒.๘๗ 

รพ.สต.บา้นต้นนา ๓๙๑,๔๓๑.๙๗ 2,๔๙๖,๙๓๓.๔๐ ๒,๖๗4,5๔๑.๓๖ - ๑๗๗,๖๐๗.๙๖ ๒๑๓,๘๒๔.๐๑ 

รวม 4,298,923.50 ๒๖,๗๘๖,๐๙๐.๗๘ ๒๘,๑๐๐,๗๑๒.๕๗ -๙๙๑,๘๑๔.๑๗ ๒,๕๔๔,๔๕๔.๕๐ 
 

 

 
  



๒๑ 
 

สถิติด้านผู้รับบริการ 
ตารางท่ี ๘ แสดงผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกแยกตามประเภทคลินิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ล าดับ คลินิก ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า ชาย หญิง รวม 
๑ อายุรกรรม 30,647 86,441 49,629 ๖7,459 117,088 
๒ ศัลยกรรม 8,667 32,402 21059 20,010 41,069 
๓ สูติกรรม 525 364 0 710 889 
๔ นรีเวชกรรม 298 808 0 1098 1106 
๕ กุมารเวชกรรม 4,779 8,818 7,278 5,819 13,097 
๖ โสต ศอ นาสิก 121 196 156 161 317 
๗ จักษุ 425 568 485 508 993 
๘ ศัลยกรรมกระดูก 64 664 309 899 708 
๙ จิตเวช 195 1175 725 645 1,370 

๑0 ทันตกรรม 2,475 8,347 4,257 6,565 10,822 
๑1 กายภาพบ าบัด 203 3,843 1,689 2,357 4,046 
๑2 แพทย์ทางเลือก 593 4,844 1,465 3,972 5,437 
๑3 อ่ืนๆ(PCU) 3,193 12,374 6,048 9,519 15,567 

       
รวม 51,685 160,844 93,100 119,222 212,509 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ตารางท่ี ๙  สถิติผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ๒๕๕8 – ๒๕6๑  
รายการ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 

๑. อัตราการครองเตียง ๑๐๑.๕๒ ๑14.68 94.16 96.86 
๒. จ านวนผู้ป่วยต่อเตียง ๑๑๔ ๑๑๔ 95 116.23 
๓. จ านวนผู้ป่วยadmitเฉลี่ยต่อวัน 28.11 26.84 31.23 ๓๑.๒๗ 
๔. จ านวนผู้ป่วยที่จ าหน่ายต่อวัน ๒๘ ๒๘ 40 ๓๑.๒๓ 
๕. จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน ๙๑.43 103.2 113.1 116 
๖. จ านวนวันนอนโดยเฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน๑คน ๓.๒๕ ๓.49 3.63 3.70 
๗. อัตราตายต่อผู้ป่วยใน๑,๐๐๐คน ๘.๗๗ ๘.๗๗ 8.00 ๘.๐๐ 
๘. อัตราทารกแรกเกิด - 1ปีตาย 
 (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน) 

4.45 
(5 ราย) 

3.67 
(4ราย) 

1.79 
(2ราย) 

0.94 
(1ราย) 

๙. อัตรามารดาตาย (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน) ๐ ๐ 0 0 
๑0. อัตราตายปริก าเนิด (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน) ๓.๕๕

(4ราย) 
10.05(
11 ราย) 

4.45 
(5ราย) 

4.69 
5(ราย) 

จากตารางพบว่าในปี ๒๕๕๘- ๒๕6๑ พบว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย  เนื่องจากได้ขยายเป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย ท าให้ผู้รับบริการมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 

 
ตารางท่ี 10Hospital  Profileปีงบประมาณ  2557 - 2561 

รายการ 2557 ๒๕๕8 ๒๕59 2560 2561 

ผู้รับบริการ (คน)  47,340 54,477 55,889 57,020 59,482 
ผู้รับบริการ (ครั้ง) 158,302 193,518 205,077 234,425 232,580 
ผู้รับบริการ (คน) 553 677 717 819 813 
ผู้ป่วยนอก (คน)  44,584 53,282 55,297 54,497 56,994 
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)  149,505 182,095 198,303 221,273 217,362 
จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย  523 637 693 773 760 
ผู้ป่วยใน (คน) /ปี  9,215 10,268 10,790 11,363 11,399 
ผู้ป่วยใน (คน) / วัน  78 91 103.2 145 116 
จ านวนการคลอด (คน)  1,090 1,121 1,091 1,120 1,064 
จ านวนวันนอน  28,512 33,350 37,672 41,365 42,423 
จ านวนวันนอนเฉลี่ย  3.09 3.25 3.49 3.64 3.7 
CMI  0.6 0.63 0.68 0.75 0.77 
อัตราการครองเตียง  86.79(90) 101.52(90) 114.68(90) 94.44 96.86 
Active bed  78.12 91.37 103.21 113.32 116.23 



๒๓ 
 

จากตารางพบว่าในปี ๒๕๕7- ๒๕61 จ านวนผู้มารับบริการเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี    เนื่องจาก
โรงพยาบาลได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ท าให้ผู้รับบริการมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
 
ตารางท่ี ๑1 จ านวน และอัตราการเกิด การตาย ของอ าเภอพนมสารคาม โดยเปรียบเทียบ 

ตั งแต่ปีงบประมาณ 255๖  - 25๖๑ 

ข้อมูล 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 ๒๕๖๑ 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เกิดมีชีพ 924 11.56 913 12.35 906 11.11 980 12.25  ๙๓๕ ๑๑.๓๔ 
ตาย 462 5.78 374 5.15 371 4.55 390  4.87  ๓๘๖ ๔.๖๘ 
เพิ่ม 462 0.58 539 0.72 535 0.66 590   7.37  ๕๓๙ ๖.๕๔ 
ทารกตาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เด็กอายุ
<5ปีตาย 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

มารดาตาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
จ านวน

ประชากร 
80,128 80,562 81,532 ๘๑,097 ๘๒,๓๘๐ 

 
ที่มา จากสูติบัตร – มรณะบัตร ตอนที่ 3 ปีงบประมาณ 2555 – 255๖๑ 
หมายเหตุ 1. อัตราเกิดมีชีพ และอัตราตาย ต่อประชากรพันคน 
  2. อัตราเพ่ิมธรรมชาติ ต่อประชากรร้อยคน 
 3. อัตรามารดาตาย อัตราทารกตาย อัตราเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีตายต่อการเกิดมีชีพพันคน 

4. ใช้ประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555-2559 มา
ค านวณหาอัตรา 

การเกิด การตาย 
ปี 256๒  อัตราเกิดและตายของประชากรในอ าเภอพนมสารคาม พบว่า อัตราเกิดเท่ากับ 11.๓๔ 

ต่อประชากรพันคน อัตราตายเท่ากับ 4.๖๘ ต่อประชากรพันคน อัตราเพิ่มตามธรรมชาติเท่ากับ 0.66 ต่อ
ประชากรร้อยคน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
  



๒๔ 
 

ตารางท่ี ๑2๑๐อันดับโรคผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ ๒๕๕9 – ๒๕61 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 
โรค ราย โรค ราย โรค ราย 

๑.Hypertension 
๒.DM without 
Complication 
๓. Acute 
bronchitis 
๔. Common cold 
๕. Dizziness 
๖. Pharyngitis 
๗. Dyspepsia 
๘. LBP 
๙. HIV 
๑๐.Non Infect 
Diarrhoea 

๑1,665 
7,981 

 
5,525 

 
4,062 
๓,559 
3,317 
๒,968 
๒,๖๗9 
๒,588 
๒,313 

๑.Hypertension 
๒.DM without 
Complication 
๓. Dyspepsia 
๔. Common cold 
๕. Acute Pharyngitis 
๖. Dizziness 
๗. Acute bronchitis 
๘. LBP 
๙. HIV 
๑๐.Muscle Strain 
 

๑1,436 
4,396 

 
3,750 
3,692 
๓,583 
3,562 
3,467 
๒,844 
๒,608 
๒,549 

๑.Hypertension 
๒.DM without 
Complication 
๓.Common cold 
๔.Dyspepsia 
๕.Dizziness 
๖.Acute bronchitis 
๗.Muscle Strain 
๘.Gastroenteritis 
๙. HIV 
๑๐. Acute 
Pharyngitis 
 

๑0,901 
9,492 

 
5,391 
4,067 
๓,788 
3,732 
3,113 
๒,814 
๒,728 
๒,277 

จากตารางพบว่าสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอกมากที่สุดคือ Hypertension รองลงมาเป็น 
DM without complication ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ตารางท่ี ๑3 ๑๐อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕9 – ๒๕61 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 
โรค ราย โรค ราย โรค ราย 

๑.Diarrhoea and  
AGE 
๒. Pneumonia ,  
unspecified 
๓. Acute 
bronchitis 
๔. UTI 
๕. COPD with 
Exacerbation 
๖. Dizzness 
 ๗. DF 
๘. Dyspepsia 
 
๙. Cellulitis 
๑๐. Acute 
Gastritis 
 

967 
 

716 
 

๒94 
 

๒75 
๒44 
๒๐5 
๑๙7 
๑75 

 
๑44 
๑37 

๑.Diarrhoea and  
AGE 
๒. UTI 
๓. Pneumonia ,  
unspecified 
๔. Acute bronchitis 
๕. COPD with 
Exacerbation 
๖.Bronchopheumonia 
 ๗. Dizzness 
๘.Cellulitis 
๙. Dyspepsia 
๑๐. Beta thalassaemia 
 

106
6 
 

389 
376 

 
294 
232 
178 
176 
๑75 
157 
147 

๑.Diarrhoea and  
AGE 
๒. Pneumonia ,  
unspecified 
๓. UTI 
๔. Acute bronchitis 
๕. Dizzness 
๖. Cellulitis 
 ๗. Dyspepsia 
๘. Acute 
appendicitis 
๙. Ankyloglossia 
๑๐. Stroke 
 

741 
 

665 
391 

 
314 
172 

 
151 
136 
123 

 
119 
116 

จากตารางพบว่าสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในที่พบมากท่ีสุดคือDiarrhea and Gastroenteritis ซึ่งมี
อัตราการนอนโรงพยาบาลมากท่ีสุดทุกปีรองลงมาคือ Pneumonia , unspecified  และUTIตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ตารางท่ี ๑4  ๑๐ อันดับสาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยในปีงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61 
ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 
โรค ราย โรค ราย โรค ราย 

๑. CA of lung 
๒.Pneumonia,Uns
pecified 
๓.CA of liver 
๔. Lobar 
Pneumonia 
๕. CA of colon 
๖. CRF 
๗. Pyelonephitis 
๘. Hepatic Failure 
๙. Hepatic Failure 
๑๐. Stroke 

๘ 
๗ 
 

๔ 
๔ 
๔ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๒ 

๑.Pneumonia,Unspe
cified 
๒.Septic shock 
๓.CA of lung 
๔. Respiratory failure 
๕. HIV 
๖. CA of colon 
๗. CRF 
๘. CA of liver 
๙. COPD 
๑๐.Peritonitis 

16 
 

9 
7 
5 
3 
3 
๓ 
๓ 
2 
2 
 

1.Pneumonia,Unspecified 
2. Cardiac arrest 
3. Injury of head  
4. Septic  shock 
5. AS Phyxiation 
6. Stroke  
7.UTI 
8.Liver cell carcinoma 
9. Congestive heart 
failure  
10.Atrial fibrillation and 
flutter  

17 
14 
9 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
 

2 

จากตารางพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยในที่พบมากที่สุดในปี๒๕66 คือPneumonia,Unspcified
รองลงมา Cardiac arrest และ Injury of head ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี๑๕  ๕ อันดับการผ่าตัดปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕6๑ 

        ปี ๒๕๕9        ปี ๒๕60        ปี ๒๕61 
โรค ราย โรค ราย โรค ราย 

๑.Caesarean section 
๒. Appendectomy 
๓. Ectopic preg 
TAH 
๔. Herniorraphy 
๕.ORIF  P&S  

450 
92 
1๒ 
๑๒ 
๙ 
8 

๑.Caesarean section 
๒. TR 
 
๓. Appendectomy 
๔. Curettage 
๕.Debridement 
 

442 
268 
 
131 
68 
61 

๑.Caesarean section 
๒. Appendectomy 
 
๓. TR 
๔. Curettage 
๕.Debridement 
 

408 
133 
 
101 
73 
26 

จากตารางพบว่าประเภทของการผ่าตัดที่มีมากที่สุด.ในปี 2560 คือผ่าตัดคลอด ( C/S ) รองลงมา
คือผ่าตัดไส้ติ่ง และท าหมัน  ตามล าดับ 

  



๒๗ 
 

ตารางท่ี ๑๖ จ านวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก๑๐อันดับแรกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ การป่วย
โรงพยาบาลพนมสารคามปีงบประมาณ  ๒๕61 

ที่มา จากรายงาน 504  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
จากตาราง พบว่า สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย  ที่พบมากท่ีสุดใน

ปี ๒๕61  คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด  รองลงมาเป็น โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก และโรค
ระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก (กลุ่มโรค) จ านวน 
อัตราต่อแสน
ประชากร 

๑. โรคระบบไหลเวียนเลือด 35,511 ๔3,106.33 

๒. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 30,647 37,201.99 

๓. โรคระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 30,639 37,192.27 

๔. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม ๒5,865 31,397.18 

๕. โรคระบบหายใจ 25,331 30,748.96 
๖. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก 
และทางห้องปฏิบัติการ 20,655 ๒5,072.83 

๗. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 20,367 ๒4,723.23 

๘. โรคติดเชื้อและปรสิต 10,676 ๑๒,959.45 

๙. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 6,676 ๘,103.90 

๑๐. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 5,969 7,245.69 



๒๘ 
 

 
ตารางท่ี ๑๗  จ านวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยใน๑๐อันดับแรกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ   การป่วย
โรงพยาบาลพนมสารคามปีงบประมาณ  ๒๕61 

สาเหตุการเจ็บป่วยผู้ป่วยใน จ านวน 
อัตราต่อแสน
ประชากร 

๑. Other endocrine, nutrition and metabolic diseases ๒,941 ๓,570.04 

๒. Hypertensive diseases 2,153 ๒,613.49 
๓. Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, 
not elsewhere classified ๑,617 1,962.85 

๔. Other diseases of the blood and blood forming  ๑,337 ๑,622.96 

๕. Pneumonia ๑,292 ๑,568.34 

๖. Diabetes mellitus  1,282 ๑,556.20 

๗. Other intestinal infection disease  1205 ๑,462.73 

๘. Disease of digestive system  1162 ๑,410.53 

๙. Other disorders originating in the perinatal period  840 ๑,019.66 

๑๐. Other infectious  disease 823 999.02 
ที่มา : รายงาน ๕๐๕  งานเวชระเบียน โรงพยาบาลพนมสารคาม ปี ๒๕61  
 
 จากตาราง  พบว่า  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย  ที่พบมากท่ีสุดใน
ปี ๒๕61  คือ  Other endocrine, nutrition and metabolic diseases  รองลงมา คือ Hypertensive 
diseases และSymptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere 
classified ตามล าดับ    

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

สถิติด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญ 

ตารางท่ี ๑๘  ๑๐อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๕8-๒๕6๑ 
  
 

โรค 

๒๕๕9 

โรค 

๒๕60 

โรค 

๒๕๖1 
จ านวน
(คน) 

อัตราป่วย
ต่อประชากร 

จ านวน
(คน) 

อัตราป่วย
ต่อ

ประชากร 

จ านวน
(คน) 

อัตราป่วยต่อประชากร 

Diarrhoea 1810 
 

2231.9 Diarrhoea ๑,
733 

2136.9
5 

Diarrhoea 1374 1717.03 

Pneumonia 625 770.68 Pneumonia 608 749.72 Influenza 482 602.33 
H.conjuctivtis 213 262.64 Influenza 318 392.12 Pneumonia 346 432.38 
Hand,Foot and 
mouth 

185 228.12   Chicken pox 165 203.46 D.H.F, 159 198.70 

S.T.D 142 175.09 Hand,Foot 
and mouth 

133 164.00 Chickenpox 152 189.95 

Influenza 97 119.6 H.conjuctivtis 127 156.60 Dengue 
fever 

146 182.45 

Food  
poisoning 

93 114.67 Pyrexia 87 107.28 Pyrexia 132 164.95 

Chicken pox 93 114.67 S.T.D 80 98.65 Hand,foot 
and mouth 
disease 

95 118.72 

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

91 112.21 Food  
poisoning 

54 66.59 H.conjuncti
vitis 

80 99.97 

DHF 69 85.08 DHF 40 49.32 S.T.D., 60 74.98 
 
ที่มา : รายงาน ๕๐๖  งานระบาดวิทยา เครือข่ายสุขภาพอ าเภอพนมสารคาม ปี ๒๕6๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

สถิติด้านเภสัชกรรม 
ตารางท่ี ๑๙  งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61 
 

ค่าสถิติ ดัชนีชี วัด 
ระดับที่ปฏิบัติได้ 

๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการ
สั่งใช้ยา(Prescribing Error) 

ร้อยละ ๒ ๐.๙๘ ๐.1 0.14 

อัตราความคลาดเคลื่อนจาการจัด
ยา(Pre dispensing Error) 

ร้อยละ ๒ ๐.๕๐ ๐.20 0.21 

อัตราความคลาดเคลื่อนหลังส่ง
มอบยา(Post dispensing Error) 

ร้อยละ ๐ ๐.๗๗ ๐.11 0.10 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ
ระบบเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้
บริการระบบเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอกไม่เกิน๒๐นาทีต่อ๑ใบสั่ง
ยา 

 
๑๑.21 

 
- 

 
11.48 

ที่มา : รายงานการใช้ยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕61 
 

ตารางท่ี๒๐  งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยในปีงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61 

รายการตัวชี วัด เป้าหมาย 
ระดับที่ปฏิบัติได้ 

๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการ
สั่งใช้ยา(Prescribing Error) 

ร้อยละ ๒ 0.48 0.39 0.15 

อัตราความคลาดเคลื่อนจากการ
จัดยา(Pre dispensing Error) 

ร้อยละ ๒ 1.48 1.35 1.57 

อัตราความคลาดเคลื่อนหลังส่ง
มอบยา(Post dispensing Error) 

 ร้อยละ ๐ 1.75 1.62 2.67 

ที่มา : รายงานการใช้ยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕61  
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

  
ตารางท่ี ๒๑งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕60 

 
ตารางท่ี  ๒๒ งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕61 
 

ที่มา : รายงานการใช้ยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

รายการ 

จ านวน
รายการ
ตาม 

generic 
name 

มูลค่าต้นทุน (บาท) 
มูลค่าการใช้

เวชภัณฑ์เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ยอดคงคลังยกมา
จากปีที่แล้ว 

รับเข้าคลังทั้งปี จ่ายออกจากคลังทั้งปี คงเหลือคงคลัง  

ยาในบัญชยีา
หลักแห่งชาต ิ

๓88 ๑,140,350.56 22,593,856..31 21,987,865.91 ๑,746,๓40.9๖ ๑,832,322.16 

ยานอกบัญชี
ยาหลัก
แห่งชาต ิ

29 21,047.00 580,195.96 568,298.71 32,944.25 47,358.23 

เวชภัณฑ์ท่ี
ไม่ใช่ยา 

๑๘ 68,928.35 561,252.00 481,409.64 148,770.71 40,117.47 

เวชภัณฑ์
อ่ืน  ๆ
(เคมีภัณฑ)์ 

๑๘ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-         

- 
- 
 

- 
- 

รวม ๔35 ๑,230,325.91 23,735,304.27 23,037,574.26 ๑,928,055.92 ๑,919,797.855 

รายการ 

จ านวน
รายการ
ตาม 

generic 
name 

มูลค่าต้นทุน (บาท) 
มูลค่าการใช้

เวชภัณฑ์เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ยอดคงคลังยกมา
จากปีที่แล้ว 

รับเข้าคลังทั้งปี จ่ายออกจากคลังทั้งปี คงเหลือคงคลัง  

ยาในบัญชยีา
หลักแห่งชาต ิ

388 ๑,746,340.96 24,569,020.12 23,334,815.22 2,520,๓51.68 ๑,944,567.94 

ยานอกบัญชี
ยาหลัก
แห่งชาต ิ

29 32,944.25 1,550,604.70 938,958.35 37,320.60 78,246.53 

เวชภัณฑ์ท่ี
ไม่ใช่ยา 

๑๘ 133,635.16 588,116.70 687,502.95 55,804.06 57,291.91 

รวม ๔35 ๑,912,920.37 26,707,741.52 24,961,276.52 2,613,476.34 2,080,106.38 



๓๒ 
 

 
 
ตารางท่ี ๒๓  ความครอบคลุมการขึ นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 – ๒๕61 

ประเภทสิทธิ 
ปีงบประมาณ   

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60            ปี 2561 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บัตรทอง 60119 72.12 50,970    71.92 59335 70.38 
ข้าราชการ/อปท. 5195 6.23 4,173    5.89 5304 6.29 
ประกันสังคม 17466 20.95 14,335    20.23 18644 22.11 
อ่ืนๆ  398 0.48 1,335    1.88 479 0.57 
สิทธิ์ว่าง 181 0.22 58   0.08 545 0.65 

รวม 83,359 100 70,871    100 84307 100 
ที่มา :เว็บไซด์ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
        งำนทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภำพ กลุ่มงำนประกันสุขภำพ สสจ.ฉะเชิงเทรำ 
 
 
ผลของความส าเร็จที่ผ่านมา 
๑. ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕ 
๒. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
๓. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ HA ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออก 
๔. ได้รับการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๕. ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานระดับทอง ปี ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน 
๖. เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ – ลูก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน 
๗. เป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน 
๘. ผ่านการประเมินสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๙. ผ่านการ re-accredit HA ครั้งที่ ๑  ปี ๒๕๕๒ 
๑๐. น าระบบจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน P4P แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน (จ่ายจริง พ.ค. ๕๓) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ 
๑๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอ Best practice คุณภาพการดูแลผู้ป่วย COPD ระดับจังหวัด และ

น าเสนอระดับเขต และระดับประเทศของสมาคมพยาบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ 
๑๒. รางวัลการพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม (๓S) ระดับดีเยี่ยมของ

ระดับเขต  รับโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
๑๓. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงาน กพร.   รางวัลชมเชย  ในหัวข้อ  “มิติใหม่ ที่ใส่ใจ

ประชาชน” ในวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓  รับรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี 



๓๓ 
 

๑๔. รับผู้ศึกษาดูงานทุนเจ้าฟ้ามหิดลดูงาน P๔P  โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้สนใจเลือกมาดูงานมากที่สุด
จ านวน ๗๕ คน และได้รับคะแนนผลรวมความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับ ๑ คือ ๔.๗๗  จากหน่วยงาน
ทั้งหมด ๗ แห่ง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

๑๕. น าเสนอผลงาน นวตกรรมผลงานเด่นด้านการพยาบาล และได้รับการคัดเลือกร่วมจัดนิทรรศการ วัน
พยาบาลสากล โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย รับใบประกาศจาก หม่อมเจ้าโสมสวลี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๖. ผ่านการประเมิน  HA ยาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗. ได้รับรางวัล Audit Award  ๒๐๑๒  ประเภท รพขนาด ๖๑-๑๕๐ เตียง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘. ชนะเลิศรางวัล best practice ด้านความสะดวก ในการประชุมการบริการความสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการ (CRM) เรื่อง สูงวัยยิ้มได้เพราะฟันเทียมใกล้บ้าน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๐. รางวัล อสม ดีเด่นที่ 1 ระดับภาค สาขาส่งเสริมสุขภาพ ระดับประเทศ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๑. รางวัล อสม ดีเด่นที่ 2 ระดับเขต สาขาสุขภาพจิต  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๒. รางวัล อสม ดีเด่นที่ 1 ระดับเขต สาขาเอดส์ในชุมชน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๓. รางวัล อสม ดีเด่นที่ 2 ระดับอ าเภอ สาขาสุขภาพจิต   ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๔. รางวัล อสม ดีเด่นที่ 2 ระดับอ าเภอ สาขาส่งเสริมสุขภาพ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๕. รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ปี ๒๕๕๖ ประเภทข้าราชการและประเภทลูกจ้างชั่วคราว 
๒๖. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่นระดับจังหวัดปี ๒๕๕๖ 
๒๗. ผ่านการ re-accredit HA ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๒๘.ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
29 .รพ.พนมสารคาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ  ๓ มาตรฐาน   มาตรฐานด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม  ๒. มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์  ๓. มาตรฐานงานสุขศึกษา 
30 ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
31 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ระดับ ๔ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. 

๒๕๕๘ 
32 มาตรฐานงานสุขศึกษาได้ผ่านการรับรองจากกองสุขศึกษาเขต ๖ ชลบุรี  ๗ ก.ค. ๒๕๕๘  ระดับ ๒  

(ระดับดี)  
33 ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากส านักอนามัย

สิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 
34 รางวัลผลงานวิจัยระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘  

วิจัยเชิงทดลอง/วิจัยกึ่งทดลอง 
อันดับ ๑ เรื่องผลของโปรแกรมการออกก าลังกายร่วมกับการรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด 
ส าหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลพนมสารคาม 
อันดับ ๒ เรื่องผลของระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒  โดยใช้กระบวนการตรวจ
ติดตามระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง (SMBG) ในโรงพยาบาลพนมสารคาม  
วิจัยเชิงพรรณนา / วิจัยเชิงวิเคราะห์ 



๓๔ 
 

อันดับ ๑ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษาโรงพยาบาลพนมสารคาม 
อันดับ ๒ เรื่องผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางสติปัญญา ระหว่างเด็กที่มีผลการคัดกรองไทรอยด์
ฮอร์โมนปกติและผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดในโรงพยาบาลพนมสารคาม 
อันดับ ๓ กลุ่มโรคผู้ป่วยใน รพ.พนมสารคามที่มีค่า RW <๐.๕ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
อันดับ ๑ เรื่องการพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพช่องปากแบบพร้อมมูล  โรงพยาบาลพนมสารคาม 
นวัตกรรม 
อันดับ ๑ การพัฒนาระบบการให้บริการกลุ่มแรงงานต่างด้าว“นิ้วนี้ คือใครเอ่ย” 
อันดับ ๓ รู้เขา รู้เรา ปลอดภัยจาก Hematoma ด้วยเข็มขัด Enoxaparin  

35 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม และภาคี
เครือข่ายประชาชนอ าเภอพนมสารคาม ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพ่ือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ได้เงินท าบุญ
กว่า  17 ล้านบาท   

36 ได้รับรางวัลการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  จากกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

37 หน่วยไตเทียม  ผ่านการประเมินและตรวจรับรองจากคณะอนุกรรมการการตรวจรักษาโดยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม(ตรต.) จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  โดยมีอายุการรับรอง ตั้งแต่ 1 
กรกฎาคม 2559-31 มิถุนายน 2563 (ต่ออายุการรับรองครั้งท่ี 2)  

38 ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น (รพ.คุณธรรม) ระดับเขต ๖  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

39 ได้รับรางวัล QSC ดีเด่นระดับเขต Q = Quality (คุณภาพ) , S = Service (บริการ) และ C = 
Cleanliness (ความสะอาด)  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  

40 ผ่านการรับรอง RE – accreditation 3 วันที่ 10 มกราคม 2560 
41 โรงพยาบาลพนมสารคาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospital ระดับ 3 ดี

มาก โดยผู้ตรวจประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะชิงเท
รา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 

42 โรงพยาบาลพนมสารคามรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% 
"ระดับทอง " โดยนายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ.ฉช. เป็นประธานและผู้มอบประกาศเกียรติ
คุณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สสจ.ฉะเชิงเทรา 
43 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับโล่พร้อมใบประกาศ รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจ าปี 
2560 ประเภทการบันทึกข้อมูลไม่เกินหนึ่งพันข้อมูล ดีเด่นอันดับ 3 ณ งาน E-Claim Awards 2017 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 



๓๕ 
 

44 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับมอบโล่รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับ 
"คุณภาพ" จาก แพทย์หญิงประนอม ค าเท่ียง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  

45 โรงพยาบาลพนมสารคาม ผ่านการประเมินมาตรฐานและได้รับใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดย พญ.อุไร ศิลปกิจ
โกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นผู้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากนายแพทย์สุ
เทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2561 ณ ศูนย์ประชุมบางแสน เฮอริเทจ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี ในเวทีการประชุม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 
2561 

46 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) จาก นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
วันที่ 27 กันยายน 2561 

47 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับโล่รางวัลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น จาก นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ 
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธาน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 

48 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
จากการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับดีเด่น ประจ าปี 2559  ประจ าปี ๒๕๕๙ จากอธิบดี
กรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฏา  โชคด ารงสุข ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

49 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นการแพทย์
แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๐ ประเภท 
โรงพยาบาลชุมชน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

50 ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒ราย ได้แก่ นางพนิดา มิ่งสมร นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ และนางภมร  พ้ืนบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

51 รพสต.หนองแหน ได้รับรางวัลพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์ทางเลือกระดับจังหวัด ๒๕๖๒ 
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การวิเคราะห์องค์กร และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาด้านสุขภาพ 

โรงพยาบาลพนมสารคาม 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดเด่น
จุดด้อยหรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อท่ีมี
ความหมายดังนี้ 

Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
Opportunities – โอกาสที่จะด าเนินการได้ 
Threats - อุปสรรคข้อจากัดหรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ 

 หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือ
สภาพการณ์ 
ภายในและสภาพการณ์ภายนอกดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ 
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) 
ชัดเจนและวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กรซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดข้ึนภายนอกองค์กรทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจและจุด
แข็งจุดอ่อนและความสามารถด้านต่างๆที่องค์กรมีอยู่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
 วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กรซึ่งปัจจัย
เหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างไรจุดแข็งขององค์กร
จะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น
คุณลักษณะภายในที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้
โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่
ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กรผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
วิสัยทัศน์การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 
ขั นตอน / วิธีการดาเนินการท า SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
และอุปสรรคขององค์กรท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งของ
องค์กรและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อมและสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะ
อุปสรรคทาง 
สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้นจะต้องวิเคราะห์
ทั้ง 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองค์กรทุกๆด้านเพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของ
ข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายในคือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งในด้าน
โครงสร้างระบบระเบียบวิธีปฏิบัติงานบรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คนเงินวัสดุการ
จัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกล
ยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
 - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน
องค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน ามาใช้ในการ
พัฒนาองค์กรได้และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 
 - จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆเองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อยข้อเสียเปรียบของ
องค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้นสามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการงบประมาณ
สภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชนการตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
ของประชาชน ลักษณะชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองเช่น พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรีและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีหมายถึง
กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
 - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัย
ใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค
และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งข้ึนได้ 
 - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งองค์กร 
จาต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 
3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
 เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง-จุดอ่อนโอกาส-อุปสรรคจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อน
ภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาส-อุปสรรคจากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและ
ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นองค์กรควรจะท าอย่างไรโดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้องค์กรจะอยู่
ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 
 3.1 สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ีพ่ึงปรารถนาที่สุดเนื่องจาก
องค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่างดังนั้นผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive –
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Stratagy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดมาหาประโยชน์
อย่างเต็มที่ 
 3.2 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนื่องจาก
องค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการดังนั้นทางเลือกท่ีดี
ที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัย 
อุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยท่ีสุด 
 3.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการแต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกันดังนั้น
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ
ให้พร้อมที่จะฉกฉวย 
โอกาสต่างๆที่เปิดให้ 
 3.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานแต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการดังนั้นแทนที่จะรอ
จนกระท่ัง 
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ 
(Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืนๆแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ตารางท่ี ๒๔  การวิเคราะห์ภายในองค์กรของโรงพยาบาลพนมสารคาม  ปีงบประมาณ 2561  
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) 
๑. ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจนและเป็น

ต้นแบบที่ดีและให้การสนับสนุนปัจจัยการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ มีวิสัยทัศน์ท้าทาย 

๒. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงใน
การให้บริการตามสาขา Service plan 

๓. หน่วยงานมีการท างานเป็นทีม และมี
ความสามารถตามหน้าที่ มีการท างานเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร บริหารอย่างมี
ส่วนร่วม 

๕. โรงพยาบาลสะอาดสวยงาม สถานที่เหมาะสม 
ภูมิสถาปตัย์ 

๖. มีระบบ One Stop Service หลายจุด สะดวก 
เข้าถึงง่าย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีช่องทาง
รับความคิดเห็นได้สะดวก มีระบบการท างานที่
ชัดเจน 

๗. เป็นโรงพยาบาลที่มีสถานะการเงินมั่นคง หารายได้
เก่งมีค่าตอบแทนที่เพียงพอ 

๘. มีแพทย์เฉพาะทางครบตามสาขา มีระบบส่งต่อที่ดี 
มีบคุลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่
หลากหลาย ได้รับการพัฒนาความรู้และคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

๙. ผ่าน HAและรางวัลคุณภาพบริการจ านวนมาก มี
ชื่อเสียงเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ 
เป็นแหล่งฝึกงานและดูงานของนักศึกษาต่างๆ 

๑๐. มีเครื่องมือเพียงพอ และเทคโนโลยีทันสมัย มี ICU 
๑๑. เจ้าหน้าที่เป็นคนในพ้ืนที่ มีวัฒนธรรมดีงาม 

1.ขาดการนิเทศติดตามงาน และก ากับงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์  เจ้าหน้าที่เก่า
ป่วย บุคลาการยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
3.บางแผนกงานเช่นหอผู้ป่วยแออัด ขาดกุมาร
แพทย์ และพยาบาล NICU 
4.บุคลากรบางส่วนยังมีศักยภาพไม่เพียงพอ ขาด
พยาบาลเฉพาะทางบางสาขา (แผนไทย ทันต
แพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฎ์) ขาดบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี 
5.ขาดรูปแบบการให้บริการด่านหน้าแบบเอกชน 
 พฤติกรรมบริการยังไม่มีพอ  
6.เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก เวลามีจ ากัด 
ผู้รับบริการมากขึ้น มีความสุขในการท างานลดลง 
ผู้ให้บริการขาดก าลังใจ เจ้าหน้าที่ลาออกบ่อย 
ขาดเจ้าหน้าที่ 
7.ระบบการท างานยังไมชัดเจน ยังไม่ครอบคลุม 
การจัดโครงสร้างองค์กรยังไม่เหมาะสม 
8.คุณภาพข้อมูลยังไม่ตรงกัน ขาดการน าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ข้อมูลน้อย บุคลากรยังขาด
การคิดวิเคราะห์ และการมองภาพองค์รวม  
การจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบ 
9.การประสานระหว่างแผนกบางจุดยังมีปัญหา 
ขาดบูรณาการระหว่างสาขาวิชาชีพ ขาดการ
กระตุ้นให้เกิดการท างานเชิงรุก เชิงรุกน้อย 
10.การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงยังไม่
ครบถ้วน การแก้ไขปัญหายังไม่ตรงสาเหตุ พบ
ปัญหาเดิม งานบริการยังมีความเสี่ยงถูกร้องเรียน 
11.อาคารสถานที่บางจุดยังมีความเสี่ยง และขาด
การจัดการสถานที่จอดรถ 
 



๔๐ 
 

 
ตารางท่ี ๒๕    การวิเคราะห์ภายนอกองค์กรของโรงพยาบาลพนมสารคาม 

โอกาส(O) ภาวะคุกคาม(T) 
1.แผนนโยบายสุขภาพ 20 ปี ท าให้ ปชช.เข้าถึง
บริการได้ง่าย และการพัฒนาชัดเจน // 12. 
นโยบาย 4.0 
2.SERVICE PLAN ชัดเจน 
3.การก ากับติดตามจากเขต จังหวัดเกิดการพัฒนา
ต่อเนื่อง  
4.ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือพัฒนา รพ.  
5.งบประมาณตามรายหัวประชากร  
6.พ้ืนที่ EEC ท าให้ต้องพัฒนา  มีงบประมาณ  
7.มีงบประมาณจากท้องถิ่นมาด าเนินงาน  
8.มีการคมนาคม ช่องทางในการสื่อสารสะดวก
มากขึ้น  
9.มีเครือข่ายสารสนเทศท่ีดี  
10.ทางเลือกด้านบริการสุขภาพมากข้ึน
สถานพยาบาลเอกชน  
11.รัฐบาลมีส่วนในการส่งเสริมสุขภาพมากข้ึน 
เช่น ไขมันทรานส์ 
12.สังคมพนมสารคาม มีการศึกษาดี เศรษฐกิจดี  
13.มีมาตรฐานการบริการ ท าให้มีการวางแผน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

 
 

1.ไม่ได้รับการสนับสนุนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
การขยายหน่วยบริการและศักยภาพท่ีสูงขึ้น  
2.ผู้รับบริการมีความคาดหวังเพ่ิมข้ึนและมีแนวโน้ม
ในการฟ้องร้อง-ร้องเรียนเพ่ิมขึ้น  
3.นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่หยุดนิ่ง  
4.ประชากรยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  
5.เป็นแหล่งทิ้งขยะ เสี่ยงต่อโรคจากการสัมผัส
สารพิษ  
6.โรงพยาบาลเอกชนรอบด้านจ านวนเพิ่มขึ้นโอกาส
สูญเสียบุคลากร  
7.พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ถนนใหญ่  
8.ประชากรต่างชาติเพิ่มข้ึน 
9.การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
10.ความแตกต่างของค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้าของวิชาชีพ  
11.ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น IT, วิศว
การแพทย์ เป็นต้น  
12.ต้นทุนการบริการที่สูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับ  
 

 
 

 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ตารางท่ี ๒๖ การวิเคราะห์องค์กรของโรงพยาบาลพนมสารคาม(จัดล าดับ) 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) 

1.ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจนและเป็น
ต้นแบบที่ดีและให้การสนับสนุนปัจจัยการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอมีวิสัยทัศน์ท้าทาย 
2.ผ่าน HAและรางวัลคุณภาพบริการจ านวนมาก มี
ชื่อเสียงเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ 
เป็นแหล่งฝึกงานและดูงานของนักศึกษาต่างๆ 
3.โรงพยาบาลสะอาดสวยงาม สถานที่เหมาะสม 
ภูมิสถาปัตย์สวยงาม 
4.มีระบบ One Stop Service หลายจุด สะดวก 
เข้าถึงง่าย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีช่องทางรับ
ความคิดเห็นได้สะดวก มีระบบการท างานที่ชัดเจน 
5.เป็นโรงพยาบาลที่มีสถานะการเงินมั่นคง หา
รายได้เก่งมีค่าตอบแทนที่เพียงพอ 

 

1.เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก เวลามีจ ากัด 
ผู้รับบริการมากขึ น มีความสุขในการท างานลดลง 
ผู้ให้บริการขาดก าลังใจ เจ้าหน้าที่ลาออกบ่อย 
ขาดเจ้าหน้าที่ 
2.คุณภาพข้อมูลยังไม่ตรงกัน ขาดการน าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ข้อมูลน้อย บุคลากรยังขาด
การคิดวิเคราะห์ และการมองภาพองค์รวม  
การจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบ 
3.การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงยังไม่
ครบถ้วน การแก้ไขปัญหายังไม่ตรงสาเหตุ พบ
ปัญหาเดิม งานบริการยังมีความเสี่ยงถูกร้องเรียน 
4.ขาดการนิเทศติดตามงาน และก ากับงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
5.การประสานระหว่างแผนกบางจุดยังมีปัญหา 
ขาดบูรณาการระหว่างสาขาวิชาชีพ ขาดการ
กระตุ้นให้เกิดการท างานเชิงรุก เชิงรุกน้อย 
 

โอกาส(O) ภาวะคุกคาม(T) 
1.ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือพัฒนา รพ. 
2.แผนนโยบายสุขภาพ 20 ปี ท าให้ ปชช.เข้าถึง

บริการได้ง่าย และการพัฒนาชัดเจน //  นโยบาย 
4.0 

3.มีมาตรฐานการบริการ ท าให้มีการวางแผน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

4.พ้ืนที่ EEC ท าให้ต้องพัฒนา  มีงบประมาณ 
5. SERVICE PLAN ชัดเจน 
 // มีการคมนาคม ช่องทางในการสื่อสารสะดวก
มากขึ้น// สังคมพนมสารคาม มีการศึกษาดี 
เศรษฐกิจดี 

1.ผู้รับบริการมีความคาดหวังเพ่ิมข้ึนและมีแนวโน้ม
ในการฟ้องร้อง-ร้องเรียนเพ่ิมขึ้น 
2.ไม่ได้รับการสนับสนุนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
การขยายหน่วยบริการและศักยภาพท่ีสูงขึ้น 
3.ประชากรยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
4.นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่หยุดนิ่ง  
5.อาคารสถานที่บางจุดยังมีความเสี่ยง และขาดการ
จัดการสถานที่จอดรถ 
 

 
 
 
 



๔๒ 
 

สรุปความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
สิ่งท่ีท าได้ดีและมีคุณภาพ 

๑. การปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณโรงพยาบาลให้มีลักษณะสวยงาม เหมือนโรงพยาบาล
เอกชน 

๒. การพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ ที่ให้ผู้รับบริการมีความสุข 
๓. การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกายการดูแลส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มประชากร 
๔. การเยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๕. การป้องกันและควบคุมโรค การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน การประชาสัมพันธ์  

สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย 
๖. การบริการประชาชนทั้งเชิงรับและเชิงรุก บริการดีขึ้น 
๗. การประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอ (ประชุมทุกเดือน) 
๘. การจัดการข้อมูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
๙. นโยบายการให้บริการที่ดีขึ้น 
๑๐. มีผลงานการท าวิจัยที่มีคุณภาพ (น าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกปี) 
๑๑. มีการน าเสนอความรู้ทางวิชาการโดย conference case ที่มีปัญหาซับซ้อนทุกเดือนของสห

วิชาชีพการทบทวน neonatal  conference ทุก ๓ เดือน 
๑๒. มีการก าหนดตัวชี้วัดหน่วยงานและรายบุคคล ในการพิจารณาข้ันพิเศษ  

โดยเฉพาะในเรื่องของผลงานวิชาการ 
๑๓. มีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก  และการส่งอบรมภายนอก 
๑๔. มีกระบวนการประเมินผล โดยประเมินผลตามตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 
๑๕. มีระบบพัฒนาคุณภาพ : HA , HPH  , ISO ๙๐๐๑ , ISO ๑๔๐๐๑ , ๕ ส , QA ,  สายใยรัก 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม , ระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ ,Green Clean Hospital  
 

 จากการวิเคราะห์ SWOT  ANALYSIS  ขององค์กรและสถิติต่างๆของโรงพยาบาล  รวมถึง
การศึกษานโยบายของผู้บริหารและส่วนกลาง  สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ ๒ ส่วน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ตารางท่ี ๒๗ การวิเคราะห์องค์กรและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาด้านการบริการ ปัญหาเชิงระบบ 

๑. Hypertension 
๒. Diabetic mellitus 
๓. Acute Myocardial infection  
๔. Sepsis  
๕. Head injury 
๖. Fast Track Trauma 
๗. Acute coronary syndrome 
๘. related trauma Fracture  
๙. Stoke 
๑๐. Dengue hemorrhagic fever 
๑๑. Pneumonia 
๑๒. CKD 
๑๓. Diarrhea 
๑๔. MI 
๑๕. Influenza 

๑. ระบบเวชระเบียน ( CMI ) 
๒. การติดตามหนี้ค้างช าระ 
๓. ระบบส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ 
๔. ระบบยา (การลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่

ไม่ใช่ยา 
 

 
 
ตารางท่ี ๒๘   สรุปการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลพนมสารคาม  

ล าดับ ปัญหาด้านสุขภาพ คะแนน 
๑ DM  ๒๗ 
๒ HT ๒๗ 
๓ Pneumonia ๒๔ 
๔ Head injury ๒๓ 
๕ Stroke  ๒๓ 
๖ MI ๒๓ 
๗ Diarrhea ๒๒ 
๘ Sepsis ๒๑ 
๙ Dengue hemorrhagic fever ๒๐ 

๑๐ Influenza ๑๕ 
 
หมายเหตุ :  วิธีการที่ใช้จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  :  ใช้เทคนิคการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
                ของกระทรวงมหาดไทย 
 



๔๔ 
 

 
๑. การก าหนดล าดับความส าคัญของปัญหา ใช้ ๔ องค์ประกอบ แต่ถ่วงน้ าหนักคะแนนในแต่ละ

องค์ประกอบไม่เท่ากัน ตามวิธีของ Alvarez ดังนี้ 
๑) ขนาดของชุมชนที่ถูกกระทบ เต็ม ๕ คะแนน  
๒) ความร้ายแรงรีบด่วน เต็ม ๓ คะแนน  
๓) ความเสียหายในการพัฒนา (ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา)เต็ม ๔ คะแนน  
๔) การยอมรับของชุมชน เต็ม ๔ คะแนน  

๒. วิธีให้คะแนน 
๓. ให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ แล้วน าไปคูณกับคะแนนเต็ม น าผลคูณแต่ละองค์ประกอบมาบวกกัน 

ได้เป็นคะแนนรวมของปัญหานั้น 
 วิธีนี้มีอ านาจในการจ าแนกได้ชัดเจนมากกว่า เพราะผลคูณได้ตัวเลขมาก โอกาสที่แต่ละปัญหามี
คะแนนเท่ากันจึงไม่เกิดข้ึน 
 
ตารางท่ี ๒๙   การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขโรงพยาบาลพนมสารคาม ปีงบประมาณ 
2562 

หลักเกณฑ์ 
ขนาดของกลุ่มคนที่

ได้รับผลกระทบ 
(น  าหนักคะแนน ๒) 

ความร้ายแรงเรง่ด่วน 
(น  าหนักคะแนน ๓) 

ความเป็นไปได้ในการ
แก้ไขปัญหา 

(น  าหนักคะแนน๒) 

การยอมรับของชุมชน 
(น  าหนักคะแนน ๓) รวม

คะแนน
ที่ได้ 

ล าดับ
ที่ของ
ปัญหา 

ปัญหา 
น  าหนัก

ความส าคัญ 
คะแนน 

น  าหนัก
ความส าคัญ 

คะแนน 
น  าหนัก

ความส าคัญ 
คะแนน 

น  าหนัก
ความส าคัญ 

คะแนน 

DM ๓ ๖ ๓ ๙ ๓ ๖ ๒ ๖ ๒๗ ๑ 

HT ๓ ๖ ๓ ๙ ๓ ๖ ๒ ๖ ๒๗ ๑ 

Pneumonia ๓ ๖ ๒ ๖ ๓ ๖ ๒ ๖ ๒๔ ๒ 

Head injury ๓ ๔ ๓ ๙ ๒ ๔ ๒ ๖ ๒๓ ๓ 

Stroke ๒ ๔ ๓ ๙ ๒ ๔ ๒ ๖ ๒๓ ๓ 

MI ๒ ๔ ๓ ๙ ๒ ๔ ๒ ๖ ๒๓ ๓ 

Diarrhea ๓ ๖ ๒ ๖ ๒ ๔ ๒ ๖ ๒๒ ๔ 

Sepsis ๒ ๔ ๓ ๙ ๑ ๒ ๒ ๖ ๒๑ ๕ 

Dengue 

hemorrhagic 

fever 

๒ ๔ ๒ ๖ ๒ ๔ ๒ ๖ ๒๐ ๖ 

 

Influenza ๑ ๒ ๑ ๓ ๒ ๔ ๒ ๖ ๑๕ ๗ 



๔๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของโรงพยาบาลพนมสารคาม 

 
ปรัชญาด าเนินงาน 

มุ่งมั่นบริกำร มำตรฐำนสำกล สูผ่ลสัมฤทธ์ิสร้ำงสุขภำพ 
 

วัฒนธรรมองค์กรPHANOM 
 

PHANOM MODEL 
   Professional  ควำมเป็นมืออำชีพ 
 P  Public Service  กำรดูแลประชำชน 
   Promotion  กำรสร้ำงสุขภำพเชิงรุก 
          H  Humanization  ควำมมีเตตำกรณุำ เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อมนุษย ์
   Activeness  ควำมกระตือรือร้น 
 A  Accountability  ควำมรับผิดชอบ 
   Achievement  กำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
 N  Network   กำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
 O  Originality   ควำมคิดรเิริม่ที่พร้อมจะเปลีย่นแปลงไปในทำงที่ดียิ่งข้ึน 
 M  Morality   ควำมมีคณุธรรม/จริยธรรม 
 
 วัฒนธรรมองค์กรของโรงพยำบำลพนมสำรคำม คือ เป็นทีมสุขภำพมืออำชีพที่พร้อมจะร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย
ในกำรดูแลสร้ำงสุขภำพชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยควำมกระตือรือร้น รับผิดชอบ เป็นธรรม และพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
 
ค่านิยมองค์กร 

กำรมุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล กำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร กำรส่งเสริมผู้ให้บริกำรมีควำมสุข กำรสร้ำง
จิตส ำนึกด้ำนจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมปลอดภัย ควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม  

* ค่ำนิยมที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การมุ่งเน้นคุณภาพ 
วิสัยทัศน ์

เรำจะเป็นโรงพยำบำลชุมชนแม่ข่ำยทีเ่ป็นเลิศ ให้บรรยำกำศแบบเอกชน 

ความหมาย 

 เป็นโรงพยำบำลชุมชนแม่ข่ำยท่ีเป็นเลิศ หมำยถึง มีควำมเป็นเลิศอยู่ใน ๓ ด้ำน  
ได้แก่ ด้ำนคุณภำพบริกำร ด้ำนวิชำกำร และด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ 

 ให้บรรยำกำศแบบเอกชน หมำยถึง กำรมีภูมิสถำปัตย์ที่ เอื้อต่อกำรมีสุขภำพดี มีพฤติกรรมบริกำรที่สุภำพ
เรียบร้อย ให้บริกำรดุจญำติมิตรและเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง  
 

อัตลักษณ์  
 สุภำพ  ซื่อสัตย์  สำมัคคี  มีน้ ำใจ 
 



๔๖ 
 

 

ภาพฝันต่อสุขภาพประชาชน 

 ประชำชนอ ำเภอพนมสำรคำม จะได้รับบริกำรสุขภำพครอบคลุม ๔ มิติอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล จำก
ทีมสุขภำพที่มีควำมเช่ียวชำญ โดยควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยในกำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจ ภำยใต้กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำพดี 
 

พันธกิจ 

 ให้บริกำรสุขภำพแก่ประชำชนครอบคลุม ๔มิติตำมมำตรฐำนสำกล โดยร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรสร้ำง
สุขภำพและจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรมีสุขภำพดี 
 

เข็มมุ่ง 
1.หน่วยบริกำรปฐมภูมผิ่ำนกำรรับรอง รพ.สต.ติดดำว ระดับ ๕ดำว ร้อยละ ๑๐๐ 
2. รพ.สต. Green & clean ระดับดี 100% 
3. ให้กำรดูแลกลุ่มโรคส ำคัญ (Sepsis, stoke, Fast track Trauma , ACS , DHF) ผ่ำนมำตรฐำน 
4. ผู้ป่วย Stoke  fast track เข้ำถึงระบบ EMS เพิ่มขึ้น ๑๐% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงเข็มมุ่งของโรงพยาบาลพนมสารคามปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เปา้ประสงค์ร่วม/ 

จดุมุง่หมายร่วม 

 Palliative Care  ได้รับกำรดูแล 100% 
 RDU ผ่ำนเกณฑ์ 
 รร.ส่งเสริมสุขภำพ 100% 
 กำรพัฒนำคุณภำพ HA   

 - ผ่ำน HA Re accredit 4  
          - ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย     
          - ยำเสพติดครั้งที่ 2 
          - IT  

 NCD คุณภำพ โดยใช้แรงจูงใจในกำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใน รพ. 
 Green&Clean Hospital 
 คุณภำพข้อมูลและสำรสนเทศ 
 ผลงำนวิจัยและนวตกรรมเป็นเลิศ 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายท่ีส าคัญ 
ด้านบริหาร ๑. กำรพัฒนำระบบกำรเรียกเก็บเงินค่ำรักษำพยำบำล 

๒. เพิ่มสัดส่วนผู้รับบริกำรทีม่ีศักยภำพด้ำนกำรจ่ำยเงิน ได้แก่ ประกนัชีวิต  
ช ำระเงินเอง ฯลฯ 

๓. ๓. กำรปรับปรุงภมูิสถำปตัย์ให้เอือ้กับกำรเป็นโรงพยำบำลบรรยำกำศเอกชน 
 

ด้านบริการ ๑. พัฒนำคุณภำพกำรบริกำรและพฤติกรรมบริกำรให้ได้บรรยำกำศเอกชน 
๒. กำรมีควำมกำวหน้ำทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. พัฒนำคุณภำพบริกำรตำม Service Plan 
๔. กำรคิดหำบริกำรที่เป็นควำมต้องกำรของพื้นที่  

ด้านการบริหารทรัพยากร ๑. กำรจัดหำบุคลำกรและกำรธ ำรงไว้ซึ่งบุคลำกรที่มีศักยภำพตำม Service Plan 
๒. กำรจัดเตรียมก ำลังเจ้ำหน้ำที่ให้รองรับกำรเป็นโรงพยำบำลชุมชนแม่ข่ำย ๑๒๐ เตียง 
และให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ด้านวิชาการ ๑. กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร / งำนวิจัยให้ได้รับรำงวัลระดับเขต 
 

๑ บรรลุกำรรับรองมำตรฐำน HA reaccreditation ครั้งท่ี 3 
๒ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ER คุณภำพ  
๓ พัฒนำคลินิก NCD คุณภำพ (DM HT CKD COPD) 
๔ พัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส ำคัญและโรคท่ีเป็นปัญหำสุขภำพในพื้นท่ี 

๔.๑ Severe Sepsis and Septic  Shock  
        ๔.๒ Stroke 
        ๔.๓ Fast track Trauma 
        ๔.๔ ACS 
        ๔.๕ Dengue hemorrhagic fever 

๕ พัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย  โดยใช้   SIMPLE  
จุดเน้น  
          ๕.๑I :Infect Control เน้น Hand Hygine 
๕.๒E :Emergency Response 
๕.๓S : Safe Surgery เน้น Safe Surgical Team 
 ๕.๔ M : Safety of High-Alert Drug 

      ๖  ทุกหน่วยงำนมีผลงำนวิจัย R2R 

๑. หน่วยบริกำรปฐมภูมิผ่ำนกำรรับรอง รพ.สต.ติดดำว ระดับ 5 ดำว ร้อย
ละ 100 

๒. รพ.สต. Green & clean ระดับดี 100% 
๓. ให้กำรดูแลกลุ่มโรคส ำคัญ (Sepsis, stoke, Fast track Trauma , ACS 

, DHF) ผ่ำนมำตรฐำน 
๔. ผู้ป่วย Stoke  fast track เข้ำถึงระบบ EMS เพิ่มขึ้น 10% 

 



๔๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์เน้นหนัก ปี 2562 
PP&P 
 - ส่งเสริมสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัยโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
Service 
 - เร่งรัดการขยายบริการด้านการแพทย์ที่มีความพร้อมเพ่ือบริการที่เป็นเลิศ 
People 
 - พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับระบบบริการตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
Governance 
 - ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 
กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2562 
PP&P 
 ANC คุณภาพ 
 NCD คุณภาพ 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน รพ. BPSC ทุกกลุ่มโรค  
Service 
 พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  
 พัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  
 
People 
 ฟ้ืนฟูความรู้ระบบคุณภาพ 
 เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการรับ Reaccredit 
 พัฒนาเจ้าหน้าที่เฉพาะสาขา 
 พัฒนาพฤติกรรมบริการ 
 
Governance 
 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  
 รพ.คุณธรรม  



๔๙ 
 

 การพัฒนา รพ.ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 การพัฒนางานวิจัยและวิชาการ  
 
 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ภาคีประชาชนมีสุขภาพดี 
๒. บริการดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๓. เจ้าหน้าที่มีความสุข 
๔. ระบบสุขภาพยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์สูงสุด  
 ประชาชนสุขภาพดี  ภายใต้ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐานภายใต้การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่  
 
 
 
เข็มมุ่ง รพ. 
ปี 2562 

 Palliative Care  ได้รับการดูแล 100% 
 RDU ผ่านเกณฑ์ 
 รร.ส่งเสริมสุขภาพ 100% 
 การพัฒนาคุณภาพ HA   

 - ผ่าน HA Re accredit 4  
          - ด้านการแพทย์แผนไทย     
          - ยาเสพติดครั้งที่ 2 
          - IT  

 NCD คุณภาพ โดยใช้แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน รพ. 
 Green&Clean Hospital 
 คุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ 
 ผลงานวิจัยและนวตกรรมเป็นเลิศ 

 
ปี2563  



๕๐ 
 

 HA Re accredit  4  
 HA พลังงาน 
 ผ่านการประเมินคลินิกวัยรุ่น 
 ผ่านการประเมิน SRRT คุณภาพ 
 ผู้ป่วยผ่านการทดสอบสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
 เครือข่ายการดูแลผู้ป่วย Stroke ต้นแบบ 
 OPD เฉพาะทางครบทุกวัน 
 คลินิกทันตกรรมคุณภาพ TDCA 
 อัตราผู้ป่วยติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ = 0  
 อัตราการติดเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 35 จากปี 2560 
 ผู้ป่วย NCD มีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน รพ.สต. 

 

ปี2564 
 ผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญได้รับการดูแลตาม Service Plan 100% 
 การท างานร่วมกับชุมชนมีประสิทธิภาพ 
 ผ่านการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
 M&E มีประสิทธิภาพ 
 NICU 2 เตียง 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ปี2565 
 เข้าสู่การประเมิน JCI 
 ผู้ป่วยมีความปลอดภัย 100% 
 ผ่านการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับทอง 
 เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
 ผู้ป่วย Stroke Fast Track ได้รับยา rt-PA ก่อนส่งต่อตามเกณฑ์ 
 ผ่านการกระเมินมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3 

 
 
 

 
 



๕๑ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 



๕๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
 
 



๕๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 
 

 
 
 ทบทวนค ำสัง่คณะท ำงำน

ตรวจเวชระเบียน 

อบรมฟ้ืนฟกูำรบนัทึก
ทำงกำรพยำบำล 
จดัท ำแผนประชุมทีมตรวจ
เวชระเบียน 
กำรตรวจสอบเวชระเบียน
และกำรติดตำมผลกำร
ตรวจ 
สรุปผลเป็นไตรมาส และ
ประจ าปีตอ่ผู้บริหาร  
 

ตั้งคณะกรรมกำรติดตำม
ผลกำรตำมหน้ีคำ้งช ำระ 

ก ำหนดระยะเวลำกำร
ติดตำมหน้ีคำ้งช ำระทุก
เดือน 
สรุปกำรติดตำมหน้ีคำ้ง
ช ำระ พร้อมปัญหำ
อุปสรรคและแนว
ทำงแกไ้ขพฒันำ 
สรุปภาพรวมเสนอ ผอ. 
 

จดักิจกรรมคุณภำพร่วมกบั
ทีมน ำ ปฏิบติัตำมกิจกรรม 
GREEN และกลยทุธ์ 
CLEAN , มำตรฐำน 
HA:ENV และมำตรฐำน 
สบส.  
อบรมฟ้ืนฟแูละเพ่ิม
ศกัยภำพเร่ือง กำรบริหำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้มในกำร
ดูแลผูป่้วยตำมมำตรฐำน
โรงพยำบำลคุณภำพ HA: 

ENV, มำตรฐำน 
GREEN&CLEAN Hospital 
และมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ (สบส.) 
ทบทวนค ำสัง่แต่งตั้ง ปีละ
คร้ัง, ประชุมทีม ทุก 3 
เดือน, ประเมินตนเอง ปีละ
คร้ัง และเยีย่มเชิงรุก  ทุก 2 
เดือน/หน่วยงำน 
ควบคุมก ำกบัติดตำมและ
ประเมินผลเป็นระยะๆ 
สร้ำงเครือข่ำยและแหล่ง
เรียนรู้ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
สร้ำงสรรคน์วตกรรม
ใหม่ๆ 
 

จดัตั้งทีมพฒันำระบบกำร
ส่งต่อ 

ประชุมสรุปปัญหำกำรส่ง
ต่อทุกเดือนและแนว
ทำงแกไ้ข 
วำงระบบกำรรับ – ส่ง 
ผูป่้วยในกลุ่มเส่ียง เช่น 
กลุ่มโรคหวัใจ Stroke (กำร
ท ำ  GPS Mapping) ใช้
เครือข่ำยช่วย 
กำรติดตำมผูป่้วยท่ีส่งต่อ
ในกลุ่มโรคส ำคญัเช่น 
Stroke Stemi Sepsis DHF  
 

พฒันำคุณภำพ 
กำรบนัทึกเวชระเบียน            
(HA IT) 

 

กำรพฒันำงำนวจิยั
และวชิำกำร  
 

กำรพฒันำ รพ.ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 

รพ.คุณธรรม  
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