
มมมองของผบริหารตอมมมองของผบริหารตอ RR22RRมุมมองของผูบรหารตอ มุมมองของผูบรหารตอ RR22RR

นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี



บุคลากร  1,858  คน (1 มี.ค 55)บุคลากร  1,858  คน (1 มี.ค 55)
รพ.ศูนย เขต 1
:- สระบรี อยธยา

RN 545 คนRN 545 คน

:- สระบรุ อยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี

700 เตียง (ปรับเพิ่มป 52)700 เตียง (ปรับเพิ่มป 52)

TN,PN 43 คนTN,PN 43 คน

แพทย 99  คน
ทันตแพทย 10 คน
แพทย 99  คน
ทันตแพทย 10 คน700 เตยง (ปรบเพมป 52)

สามัญ 598 เตยีง, พิเศษ 102 เตยีง

700 เตยง (ปรบเพมป 52)

สามัญ 598 เตยีง, พิเศษ 102 เตยีง

ทนตแพทย 10 คน
Intern 1,2,3 = 25 คน
ทนตแพทย 10 คน
Intern 1,2,3 = 25 คน

เภสัชกร  30  คนเภสัชกร  30  คนบริบทบริบท
ICU  5 unit  
44 ี
ICU  5 unit  
44 ี

OPD ~ 2,500 VN/วันOPD ~ 2,500 VN/วัน

44 เตยง44 เตยง

OR 12 หองOR 12 หอง
รวม 45 หองรวม 45 หอง

OR  12 หอง  OR  12 หอง  

ี ั ื ี ั ื  ี ั ื ี ั ื  

อัตราครองเตียง 114 %
รวม  33 หนวย 

อัตราครองเตียง 114 %
รวม  33 หนวย 

รับ refer 
~ 100 คน/วัน
รับ refer 

~ 100 คน/วัน

สถานีอนามัยเครือขาย สถานีอนามัยเครือขาย 27 27 แหง แหง 

ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง 2 2 แหงแหง

สถานีอนามัยเครือขาย สถานีอนามัยเครือขาย 27 27 แหง แหง 

ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง ศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง 2 2 แหงแหง



เปนรพเปนรพ ชัน้นําดานบริการสขภาพและเปนศนยโรคเฉพาะทางชัน้นําดานบริการสขภาพและเปนศนยโรคเฉพาะทางเปนรพเปนรพ ชัน้นําดานบริการสขภาพและเปนศนยโรคเฉพาะทางชัน้นําดานบริการสขภาพและเปนศนยโรคเฉพาะทาง

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ 
เปนรพเปนรพ..ชนนาดานบรการสุขภาพและเปนศนูยโรคเฉพาะทางชนนาดานบรการสุขภาพและเปนศนูยโรคเฉพาะทาง

ในระดับประเทศในระดับประเทศ

เปนรพเปนรพ..ชนนาดานบรการสุขภาพและเปนศนูยโรคเฉพาะทางชนนาดานบรการสุขภาพและเปนศนูยโรคเฉพาะทาง

ในระดับประเทศในระดับประเทศ

11. . เปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานและเฉพาะโรคครบวงจร ใน เปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานและเฉพาะโรคครบวงจร ใน 

ัั

11. . เปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานและเฉพาะโรคครบวงจร ใน เปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานและเฉพาะโรคครบวงจร ใน 

ัั

เข็มมุ่งปี เข็มมุ่งปี 25552555  

PCT PCT หลกั หลัก PCT PCT หลกั หลัก 

22. . สรางภาคีเครือขายสุขภาพแบบสรางภาคีเครือขายสุขภาพแบบบูรณาบูรณาการ การ 22. . สรางภาคีเครือขายสุขภาพแบบสรางภาคีเครือขายสุขภาพแบบบูรณาบูรณาการ การ 

      22..1 1 สราง สราง Node Node รพชรพช..  

22..22..  ชมรมเฉพาะโรคชมรมเฉพาะโรค//จิตอาสาจิตอาสา

      22..1 1 สราง สราง Node Node รพชรพช..  

22..22..  ชมรมเฉพาะโรคชมรมเฉพาะโรค//จิตอาสาจิตอาสา

33. . สรางความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่โดย สรางความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่โดย 

33..1 1 สรางทมี สรางทมี ((Team building) Team building) 

33. . สรางความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่โดย สรางความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่โดย 

33..1 1 สรางทมี สรางทมี ((Team building) Team building) 33..1 1 สรางทม สรางทม ((Team building) Team building) 

33..22  เนนประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร เนนประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร 

33 3 3 พัฒนาการดแลรักษาผปวยตติยภมิและตติยภมิ  พัฒนาการดแลรักษาผปวยตติยภมิและตติยภมิ  

33..1 1 สรางทม สรางทม ((Team building) Team building) 

33..22  เนนประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร เนนประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร 

33 3 3 พัฒนาการดแลรักษาผปวยตติยภมิและตติยภมิ  พัฒนาการดแลรักษาผปวยตติยภมิและตติยภมิ  33..3 3 พฒนาการดูแลรกษาผูปวยตตยภูมและตตยภูม  พฒนาการดูแลรกษาผูปวยตตยภูมและตตยภูม  

        ระดับสูงอยางครบวงจรระดับสูงอยางครบวงจร

33..3 3 พฒนาการดูแลรกษาผูปวยตตยภูมและตตยภูม  พฒนาการดูแลรกษาผูปวยตตยภูมและตตยภูม  

        ระดับสูงอยางครบวงจรระดับสูงอยางครบวงจร





เสนทางการพฒันาและรับรองคุณภาพเสนทางการพฒันาและรับรองคุณภาพเสนทางการพฒันาและรับรองคุณภาพเสนทางการพฒันาและรับรองคุณภาพุุุุ

HA accredit
9 มี ค 47 10 มี ค 59

HA Reaccredit 1st

(12 มี ค 50 11 มี ต 53)

HA Reaccredit 2nd

(20 ธ ค  53 21 ธ ค 56)

HA Reaccredit 3nd

2545    2546    2547    2548    2549     2550     2551      2552      2553     2554    2555    2556          

9 ม.ค.47-10 ม.ค 59 (12 ม.ค.50 -11 ม.ต.53) (20 ธ.ค. 53- 21 ธ.ค.56)

Lab 

accredit

Lab Reaccredit 2nd Lab Reaccredit 3 rdLab Reaccredit 1st HA surveillance
24 เม.ย. 2555acc ed t

HPH reaccredit

รับรองมาตรฐาน

งานสุขศึกษา

HPH accredit

รับรองคุณภาพฯจาก

สมาคมเซลลวทิยา

ประเมินความเสียงจากการ

ทํางาน อยูระดับ 4

HCQA มาตรฐานบริการHPH reaccredit
กรมอนามัย มาตรฐาน 

HPH plus

รับรอง รพ  สายใยรัก

กรมอนามัย สาธารณสุขระดับทองแดง

ประเมินคุณภาพจาก

สํานักการพยาบาล ระดับ 2 

รับรองมาตรฐาน

รบรอง รพ. สายใยรก

ระดับทอง

รับรองซ้ํามาตรฐานงาน

รับรองมาตรฐานการพยาบาล

จากสภาการพยาบาล ระดับ 3

ฐ น

 งานไตเทียม ไตเทียม 

มาตรฐาน HA สรพ./ ประกันสังคม / สปสช. / มาตรฐานบริการสาธารณสขุ/ มาตรฐานวชิาชีพตาง ๆ 



Tertiary Care UnitsTertiary Care Units  เขต เขต ๑๑,,๒ ๒ ((ณ ปจจุบันณ ปจจุบัน))

Cancerตาม Service Plan ของ
กระทรวงสาธารณสุข

ลพบุรีลพบุรี Heartชัยนาทชัยนาท

สิงหบุรีสิงหบุรี

ีี
Trauma

ร ั A + EC
อางทองอางทอง

สระบุรสระบุร

Stroke

ระดบ A + EC

อยุธยาอยุธยา
นครนายกนครนายก

Stroke

นครนายกนครนายก
ปทมุธานีปทมุธานี Newborn

นนทบุรีนนทบุรี



    การพัฒนาโรงพยาบาลใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ         
           ภาคกลางตอนบน Supra tertiary (เขต 1,เขต 2) 

1.ด้านผู้ป่วยอุบตัิเหตุ                                  (มุง่ลดอัตราตายของผู้ป่วยที่บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ)
(Preventable Dead   /ป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุที่สามารถ Safety ได้)ุ ุ y

2.ด้านผู้ปว่ยมะเร็ง 
( ิ่ ิ ิ ั ื ่ ี ้ ้ ่ ็ ) ้(เพมิประสิทธิภาพการรักษาอายุยืนยาวกว่า5 ปี และค้นหาผู้ปว่ยมะเร็งระยะแรก) และการค้นหา
โรคเชิงรุกเพื่อ
 Staging

3.ด้านทารกแรกเกิด (เพิม่คุณภาพการดูแลรักษาใหม้ีอตัราการรอดชีวิตเพิ่มขึน้) อตัราตายใน

เด็ก LBW 

4.ด้านผู้ปว่ยโรคหัวใจ&หลอดเลือด (พัฒนา CCU และ ลดอัตราตาย) 

5 ด้านผ้ปว่ยโรคหลอด ลือด (พัฒนา Stroke nit ล ครือข่ายการด ลผ้ป่วย) 5.ดานผูปวยโรคหลอดเลอด (พฒนา Stroke unit และเครอขายการดแูลผูปวย) 



Mi i  & C  V lMi i  & C  V l

SBHSBH
Strategy MapsStrategy Maps
๒๕๕๕๒๕๕๕

Vision: เป็นโรงพยาบาลชั้นนําด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ

Mission & Core ValuesMission & Core Values

ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ระดับสูง(Supra Tertiary 
Center) โรคมะเร็งอุบัติเหตุ
ฉกเฉิน ทารกแรกเกิด และ

ศูนยเชี่ยวชาญรกัษาโรค
เฉพาะเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถในการ

การสรางภาคเีครือขาย
เพื่อบรูณาการบรกิารดาน
สุขภาพในทกุระดบัของ

ความมั่นคงทางการเงิน
การคลังเพื่อความยั่งยืน
โดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

การมุงเนน R2R สู
กระบวนการวจิยัสุขภาพเชิง
วิทยาศาสตรเต็มรูปแบบ เพื่อ
ความพัฒนาที่ยัง่ยืนฉุกเฉน ทารกแรกเกด และ

โรคหัวใจหลอดเลือด
แขงขัน เชน การรกัษา
ดวยกลอง หรอื เลเซอร

สถานบรกิาร
ฐ ความพฒนาทยงยน

(Research & Innovation)

Goals ภายใน ๒ ป (๒๕๕๖)Goals ภายใน ๒ ป(๒๕๕๖)Goals ภายใน ๕ ป (๒๕๕๙) Goals ภายใน ๒ ป (๒๕๕๖) Goals ภายใน ๒ ป (๒๕๕๖)

พัฒนาความรวมมือ
ระหวางภาคี
เครือขายสุขภาพใน

   เพิ่มประสทิธิภาพ
การบรหิารจัดการ
การเงินการคลัง เพื่อ

CustomerCustomer FinancialFinancial
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเฝาระวังโรค,  
ภัยสุขภาพ, ภัยพิบัติ

เสริมสรางระบบการ
สรางความสัมพันธ
กับลูกคาและ 
ผรับบริการเพื่อสราง

C๑ C๓C๒ F๑

ุ
ทุกระดับ ความยั่งยืน

พัฒนาใหเปนศนย
ใ ป เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

Internal  ProcessInternal  Process

ResultsResults

ุ
และภัยธรรมชาติ ผูรบบรการเพอสราง

ความภักดีตอองคกร

IP๑ IP๒ IP๓
พฒนาใหเปนศูนย
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
(Supra tertiary) เพื่อ
รองรับการเปนศูนย
เชี่ยวชาญภาคกลางตอนบน

พัฒนาใหเปนศูนย
เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 
(Excellent) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแขงขัน

เพมประสทธภาพการบรหาร
จัดการเชงิกลยุทธขององคกรใหมี
ความ สามารถในการปรับตวัตอ
สภาพ แวดลอมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง SystemSystem

Learning & GrowthLearning & Growth
            พัฒนาองคกรใหเกดิการพัฒนาองคกรใหเกดิการ
จัดการความรูในเชิงระบบ จัดการความรูในเชิงระบบ 
สงเสริมใหมีการจัดการดานสงเสริมใหมีการจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่

      เสริมสรางการบริหารและ
การจัดการบุคลากรเชงิกลยุทธ
เพือ่ใหเกดิความผกพันตอ

LG๑ LG๒

เทคโนโลยสารสนเทศเพอเทคโนโลยสารสนเทศเพอ
รองรับการเปนองคกรแหงการรองรับการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูเรียนรู

เพอใหเกดความผูกพนตอ
องคกร

DriverDriver

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน





CEOCEOBoard of Admin.

(Chief/Director of unit)

Board of Admin.

(Chief/Director of unit) Assistance of CEOAssistance of CEO

Patient Oriented

Quality Steering Team  : QSTQuality Steering Team  : QST

Facilitator teamFacilitator team

Clinical Lead TeamClinical Lead TeamTechnical Lead TeamTechnical Lead Team
Q lit  D l t T  / Q lit  D l t T  / 

IntegrationIntegration

IC

RM&Ethic

ENV

Clinical Lead TeamClinical Lead Team Quality Development Team / 

OIT

Quality Development Team / 

OITPCT Ob-Gyn

PCT Surg.

PCT Med.
เวชกรรมฟนฟู ทันตกรรม

วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา 

HRD

IM  

HPH

MSO

PCT Ped.

PCT Ortho.

PCT Eye

PCT ENT

พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชกรรม
พยาธิกายวิภาค พ.ร.ส.

เวชกรรมสังคม จิตเวช

หอผูปวย / หนวยงาน

 ิ ั ื่MSO

NSO

PCT ENT

OP service  team
หนวยงานพิเศษ สนับสนุน อืนๆ

กํากับกํากับ,, ติดตามติดตาม ,, สนับสนนสนับสนนกากบกากบ, , ตดตาม ตดตาม , , สนบสนนุสนบสนนุ



การสรางองคกรดวยงานวิจัยการสรางองคกรดวยงานวจย

1) ตองเขาใจ / เขาถึง “เปาหมาย” ของการพัฒนา 
R2R กอนวาทําไปเพื่ออะไร?

2) ประเด็นสําคัญในการทํางาน R2R? เชื่อมโยงกับมิติคณภาพ2) ประเดนสาคญในการทางาน R2R? เชอมโยงกบมตคุณภาพ
3) ผูที่ควรตองทําในขอ 1 และ 2 ?

ผูนําองคกร ตองการเปาหมายอะไร?
 - Safety

Coverage
ู

บุคลากรในองคกรทุกระดับ 
                       มีเปาหมาย /ประเด็นสําคัญ ?

 ใ  ป ไป ใ

- Coverage

- Appropriate

- E/E/E
องคกร อยากใหเปนไปแบบใด? 

                         (ตองตอบโจทยคําถามใหได)

/ /



่่การสนับสนุนการสนับสนุน&&ขับเคลื่อนงาน ขับเคลื่อนงาน RR22RR โดยผูนําโดยผูนํา

 การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร ….….บรรจุในแผนประจําปทุกปบรรจุในแผนประจําปทุกป

 ตั้งเปาหมายใหชัดเจนขึ้น เพื่อใชสื่อสารตั้งเปาหมายใหชัดเจนขึ้น เพื่อใชสื่อสาร....ผูนําเอาจริงผูนําเอาจริง

 สนับสนุน สนับสนุน resources ….resources ….

  ตั้งศูนยวิจัย ตั้งศูนยวิจัย –– ผูรับผิดชอบผูรับผิดชอบ//กรรมการ กรรมการ –– ทุนทุน//งบประมาณ งบประมาณ –– ประชุมประชุม//อบรม อบรม ––
ประกาศประกาศ//ชื่นชมชื่นชม//ยกยอง ยกยอง ….….

แรงพลังขับเคลื่อนภายใน

Org.core value Other CV

- Pt. focus
- Leadership

- System perspective

+

- CQI

- Happy workplace

- System perspective

- Value on staffs

- Teamwork

- Evidence-base/MBF, MBO  
etc.



การสนับสนุนการสนับสนุน&&ขับเคลื่อนขับเคลื่อน

หนวยงานที่เกี่ยวของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ุุ

นโยบายใช นโยบายใช CQI ,RCQI ,R22R ,R ,วิจัย เปนเครื่องมือขับเคลื่อนการวิจัย เปนเครื่องมือขับเคลื่อนการ

พัฒนาคณภาพบริการ พัฒนาคณภาพบริการ ….….พฒนาคุณภาพบรการ พฒนาคุณภาพบรการ ….….
ศูนยคณุภาพ ศูนยคณุภาพ “ “ CQI story, Innovation & value telling”CQI story, Innovation & value telling”

ปป 5555 CQICQI 7777 ื่ื่ I tiI ti 2020 ื่ื่ ื่ ื่  2020 ื่ื่ป ป 55 55 : CQI : CQI   77 77 เรือง เรือง , , Innovation Innovation 20 20 เรือง เรือง , , เรืองเลา เรืองเลา 20 20 เรืองเรือง

PTC , PTC ,   ICC ICC   สะทอนตัวอยางการใช สะทอนตัวอยางการใช management by fact : management by fact :   
่่ลดตนทนุลดตนทนุ//ความคุมคา ความคุมคา ::  การปรับเปลี่ยนอุปกรณการปรับเปลี่ยนอุปกรณ//วิธีการ  วิธีการ  , , การศึกษาการศึกษา

สถานการณผูปวยติดเชื้อสถานการณผูปวยติดเชื้อ//การแพรกระจายเชื้อ การแพรกระจายเชื้อ 

ทีม ทีม PCT PCT ตางๆ  ตางๆ  : : ทีมดูแล ทีมดูแล ACS , Stroke ACS , Stroke 

ทีม ทีม UMUMทม ทม UM UM 

ทีมวิจัย ทีมวิจัย 



I t P O t t/ tInput Process Output/outcome

- Policy

- Main Committee

- Implement

policy/Str.

- Research center

- Committee ที่เกี่ยวของ

- Function Unit 

area  

- Research maket

- Consultation for 

- No of R2R + published

- L.O

- c- Utility

- Budget

IT

Research

- Data-Research

S t- IT

- Motivation 

factor

Support

- Quality Center 

activitiesfactor activities

- Med.Ed. center

- Rewards motivation- Rewards motivation

activities



ผลการดําเนินการ



 ิ ั ิ ศูนยวจย-จรยธรรมการแพทยและสาธารณสุข

วิสัยทัศน

    เปนศนูยแหงการ

คนควาเพื่อแกปญหาคนควาเพอแกปญหา

สาธารณสุข  มีความเปน

เลิศในการวิจัยดาน

วิทยาศาสตรการแพทย

และมีผลงานเปนที่

ใยอมรับในระดับประเทศ



ใ  สํ ัใ  สํ ัใ  สํ ัใ  สํ ั....ใหความสําคัญใหความสําคัญ
….….ใหโอกาสใหโอกาส

ใหพื้นที่ใหพื้นที่

....ใหความสําคัญใหความสําคัญ
….….ใหโอกาสใหโอกาส

ใหพื้นที่ใหพื้นที่….….ใหพนทใหพนท….….ใหพนทใหพนท

......มีที่ปรึกษามีที่ปรึกษา......มีที่ปรึกษามีที่ปรึกษา
....มีผูสนับสนนุมีผูสนับสนนุ....มีผูสนับสนนุมีผูสนับสนนุ



ํ ิ  โ ีผลการดําเนินงานดาน R2R ของโรงพยาบาลสระบุรี
ในป 2555 

CQI 77 เรื่องCQI 77 เรอง
Story telling 20 เรื่อง
Innovation 20 เรื่องInnovation 20 เรอง
Research 10 เรื่อง  จากศูนยวิจัย

3 เรื่อง จากศนยแพทย (AMEE 2012)                 3 เรอง  จากศูนยแพทย (AMEE 2012)
รวม          130 เรื่อง



ความภาคภมิใจของทีมงานโรงพยาบาลความภาคภูมใจของทมงานโรงพยาบาล

่ ่รางวัลการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ระดับ NQA เรื่อง “การ
พัฒนาระบบบริการพยาบาลผูปวยมะเร็งกระเพาะปสสาวะ และ
มะเร็งลําไสใหญ ที่ผาตัดเปดทวารเทียม” เมื่อวันที่ 30 

ป  ป ไมิถุนายน 2555      ณ ศูนยประชุมระหวางประเทศบางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา



รางวัลการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ระดับ NQC เรื่อง “การ
พยาบาลผูปวยมะเร็งเด็ก” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555     ณ 
ศนยประชมระหวางประเทศบางไทร จ พระนครศรีอยธยาศูนยประชุมระหวางประเทศบางไทร จ.พระนครศรอยุธยา



ไดรับรางวัลชมเชย งานประชมวิชาการของสถาบันการแพทยฉกเฉินแหงชาติไดรบรางวลชมเชย งานประชุมวชาการของสถาบนการแพทยฉุกเฉนแหงชาต

ประจําป 2555 

ื่ ั  ื ป  ไ ใ ิ ้ํ  ั ั ีเรือง การจัดการชวยเหลอืผูปวยลางไตในวิกฤตนําทวมของจังหวัดสระบุรี 

เจาของผลงาน :  นพ.ณรงคศักดิ์   วัชโรทน



ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน  งานประชมวิชาการของสถาบันการแพทยไดรบรางวลผลงานวชาการดเดน  งานประชุมวชาการของสถาบนการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติประจําป 2554 

เรื่อง : ผลของการคดักรองผปวยโดยใชดชันีความรนแรงฉกเฉินสระบรี ตอความสอดคลองเรอง  :   ผลของการคดกรองผูปวยโดยใชดชนความรุนแรงฉุกเฉนสระบรุ ตอความสอดคลอง
ของการจําแนกระดับความรุนแรงของผูปวยระยะเวลาการรอคอยแพทย ตรวจ ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ และความพึงพอใจในงานของพยาบาล หนวยงานอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลสระบุรี

เจาของผลงาน :  นางสาวสุมาลี  จักรไพศาล , นางสาวชฎาภรณ  เปรมปรามอมร ,                  
                          นางณัฐนันท  มาลา



ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัย 
การประชุมแพทยศาสตรศึกษา(AMEE) ฝรั่งเศส    

 ั ี่ 22 ิ 2 ั 2555 ระหวางวันที 22 สิงหาคม -2 กันยายน 2555

Title : Serial burn wound photography in medical education        
เจาของผลงาน : นพ.สุรเชาว  ตางวิวัฒนุ

Title : Hand Hygiene In Clinical-Year Medical Students in 
Medicine Ward, Saraburi Hospital                                                     

์เจาของผลงาน : พญ.อุบล  เลาหเจริญสมบัติ และนางสมศิริ  พันธุศักดิ์ศิริ

Title : Psychiatric illnesses among forth-year to sixth-year 
medical students in Saraburi hospital medical center betweenmedical students in Saraburi hospital medical center between 
2007 to 2011.                                                                       เจาของ
ผลงาน : นพ.กฤษณะ สุวรรณโกมลชัย 



งานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกนําเสนอ ดวย Poster Presentation 
งานประชมวชิาการ 24 th FAPA ( The Federation of Asiaงานประชุมวชาการ  24 FAPA ( The Federation of Asia 

Pharmaceutical Associations) ณ.ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 
13-16 กันยายน 2555

1. Effect of Drug Interaction to Warfarin overdose in Saraburi 
Hospital    
เจาของผลงาน : ภญ ไพลดา วิมลกาญจนาเจาของผลงาน : ภญ.ไพลดา วมลกาญจนา

2. Drug Related Problem  in diabetic patients with Medication 
R ili ti i S b i H it lReconciliation process in Saraburi Hospital   
เจาของผลงาน : ภญ.สุปรีดา  นนทวงษ ***

3. Pharmaceutical care in psychiatric clinic with medication 
Reconciliation process in Saraburi Hospital   
เจาของผลงาน : ภญ.ศุภลักษณ   วงศปาลีย

4. Pharmaceutical care in out patirnts with medication 
reconciliation Warfarin clinic Saraburi Hospitalreconciliation Warfarin clinic Saraburi Hospital  
เจาของผลงาน : ภญ. เสาวลักษณ  ยังดํารง





   ประชุมวชิาการเขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 

่ระหวางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554

1. Oral Presentation1. Oral Presentation

ผลงานในกลุม PTC เรื่อง " ปจจัยความสําเร็จสําหรับการบริหาร 

ั เวชภัณฑ"

กลุมการพยาบาล เรื่อง "การดูแลผูปวยระยะสุดทายวิถีพุทธ"ุ ู ู ุ ุ

2.Poster Presentation

่  ่   เรือง "การจัดการทรพัยากรทางการแพทยในการดูแลผูปวยทีบาน"



สงนวัตกรรม/ผลงาน ในการประชมุวิชาการ ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
1. Negative มหัศจรรย-version 2 ของหอผูปวยศัลยกรรมชาย

ทั่วไป
2 มือที่สามที่มองเห็นได ของหองตรวจกระดกและขอ2.  มอทสามทมองเหนได ของหองตรวจกระดูกและขอ



ประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2554

่ ่ที่ รร.แอมบาสเดอร จอมเทียน พัทยา ระหวางวันที่ 7-9 กันยายน 2554

1. การบริบาลผูปวยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรู
2. การบริบาลผูปวยเบาหวาน
3. จิตวิญญานขั้นพื้นฐานของการดูแลสขุภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย

่4. จุลชีพที่เปนสาเหตุของไขในผูปวยเด็ก
5. ผลการรักษาผูปวยไตวายเฉียบพลันโดยวิธีบําบัดทดแทนไต
6. Clamp HISO

            7. Negative มหัศจรรย Version 2

8 VIP BAG8. VIP BAG

            9. การจัดการทรัพยากรทางการแพทยในการดูแลผูปวยที่บาน
10 การดแลผปวยระยะสดทายดวยวิถีพทธ10. การดูแลผูปวยระยะสุดทายดวยวถพุทธ           

            11. มือที่สามที่มองเห็นได 
12. สิบปากวาไมเทาตาเห็น12. สบปากวาไมเทาตาเหน
13. Power  of  PTC 



ประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2554
ที่ รร แอมบาสเดอร จอมเทียน พัทยาท รร.แอมบาสเดอร  จอมเทยน พทยา 
ระหวางวันที่ 7-9 กันยายน 2554





้ ่ ่

่

กิจกรรมตลาดนัดวิจัย  ครงัที 1   วันที 26 สิงหาคม  2554

     พิจารณา Proposal 1 เรื่อง 

เรื่อง   คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรีุ ู ู ุ ุ



กิจกรรมตลาดนัดวิจัย  ครังที 2   วันที 30 กันยายน  
2554

หัวขอวิจัย  8 เรื่อง 

ึ ป ั ี่ ี   ื ใ  ํ ี่ใ 

2554

1.   การศึกษาปจจัยทีมีผลตอภาวะทองอืดในทารกคลอดกอนกําหนดทีใช

NP CPAP ในหอผูปวยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสระบุรี    :NICU

2   ประสิทธิผลของการใชโปรแกรมกระตนการหลั่งน้ํานมของมารดาหลังคลอด2.  ประสทธผลของการใชโปรแกรมกระตุนการหลงนานมของมารดาหลงคลอด

โรงพยาบาลสระบุรี :สูติกรรม

3.  ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการฟองอากาศในชุดใหสารน้ําทาง

หลอดเลือดดําระหวางการใชแรงโนมถวงกับการใชแรงดันน้ํา    :เด็ก 3

4.  ทบทวนการจัดการความปวดในผูปวยแผลไฟไหม ป2553   :อุบัติเหตุ 3

ึ ป ิ ั ิ ใ ป  ิ 5.  ศึกษาปฏิบัติการพยาบาลในผูปวยสูงอายุ หนวยงาน    :อายุรกรรมหญิงลาง

6.  การปองกันภาวะ Mucocitis ในเด็กผูปวยมะเรง็ที่ไดรับยา เคมีบําบัด :สม.3

7.  ศึกษาเปรียบเทียบการใช HME กับ Heat Humidifier    :ICUM7.  ศกษาเปรยบเทยบการใช HME กบ Heat Humidifier    :ICUM

8.  ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํายาทําลายเชื้อที่มักมีผลตอ เชื้อดื้อยา 

ที่เตียงผูปวยหลังจําหนายในสาขาอายุรกรรม           :อายุรกรรม



กิจกรรมตลาดนัดวิจัย 30 กนัยายน 2554กจกรรมตลาดนดวจย 30 กนยายน  2554



กิจกรรมตลาดนัดวิจัย  ครังที 3   วันที 25 พฤศจิกายน  
25542554

Proposal    9 เรื่อง 

  1.   การศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาวะทองอืดในทารกคลอดกอนกําหนดที่ใช  1.   การศกษาปจจยทมผลตอภาวะทองอดในทารกคลอดกอนกาหนดทใช

NP CPAP ในหอผูปวยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสระบุรี    :NICU

2.  ประสิทธิผลของการใชโปรแกรมกระตุนการหลั่งน้ํานมของมารดาหลังคลอด

 โรงพยาบาลสระบุรี :สูติกรรม

3. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการฟองอากาศในชุดใหสารน้ําทาง

ื ํ  ใ  โ   ั ใ  ั ้ํ ็หลอดเลอดดาระหวางการใชแรงโนมถวงกบการใชแรงดนนา :เด็ก 3

4.  ทบทวนการจัดการความปวดในผูปวยแผลไฟไหม ป2553 :อุบัติเหตุ 3

5.  ศึกษาปฏิบัติการพยาบาลในผปวยสงอาย :อายรกรรมหญิงลาง5.  ศกษาปฏบตการพยาบาลในผูปวยสูงอายุ :อายุรกรรมหญงลาง

6.  การปองกันภาวะ Mucocitis ในเด็กผูปวยมะเรง็ที่ไดรับยา เคมีบําบัด :สม.3

7.  ศึกษาเปรียบเทียบการใช HME กับ Heat Humidifier    :ICUM

้ ้ ่ ้ ้8.  ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํายาทําลายเชือ้ที่มักมีผลตอ เชื้อดื้อยา 

 ที่เตียงผูปวยหลังจําหนายในสาขาอายุรกรรม :อายุรกรรม

9   ใ  ํ ป ึ  ั ป ใ  ื่  ใ ิ ี่    9.  ผลการใหคาปรกษารวมกบการประยุกตใชแบบแผนความเชอดานสุขภาพในการเลกบุหรของคู   
สมรสหญิงตั้งครรภ ที่มาใชบริการในโรงเรียนพอ แม โรงพยาบาลสระบุรี :ฝายสุขศึกษา



กิจกรรมตลาดนัดวิจัย 25 พฤศจิกายน 2554กจกรรมตลาดนดวจย 25 พฤศจกายน   2554



กิจกรรมตลาดนัดวิจัย ครั้งที่4 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2555

้ ่ ่กิจกรรมตลาดนัดวิจัย ครั้งที่ 5  วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555



กิจกรรมตลาดนัด ครั้งที่ 4 และ 5  พิจารณาผลงานวิจัยตอเนื่อง  5 เรื่องกจกรรมตลาดนด ครงท 4 และ 5  พจารณาผลงานวจยตอเนอง  5 เรอง

1. การประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด

ป ี ี ั ิ ป ั  ใ  ั2. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปอดอักเสบระหวางการใช Heat moisture Exchange กับ Heated   

Humidifier  ของผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ  หองผูปวยหนกัอายุรกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

 3. เปรียบเทียบผลการกระตนการหลั่งน้ํานมมารดาหลังคลอดที่ใชเครื่องปมนมและถงถัว่เขียวใน 3. เปรยบเทยบผลการกระตุนการหลงนานมมารดาหลงคลอดทใชเครองปมนมและถุงถวเขยวใน

    โรงพยาบาลสระบุรี

4. แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามีหญิงมีครรภ ที่มารับบริการ  

    คลินิกฝากครรภ โรงพยาบาลสระบุรี

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํายาทําลายเชื้อที่มีผลตอเชื้อ Ainetobacter Baumanii MIDR  

ใ ํ ื้ ิ ใ โ ี    ในการทาความสะอาดพนผิวในโรงพยาบาลสระบุรี



งานวิจัยที่อยระหวางดําเนินการงานวจยทอยูระหวางดาเนนการ

1.เกิดอะไรขึ้นกับผปวยไตวายเรื้อรังหลังขึ้นทะเบียนเพื่อบําบัดทดแทนไตใน โรงพยาบาล. ู  

  สระบุรี

2. การใชยา Erythropoieten(EPO) ในการรักษาภาวะโลหิตจางในผปวยไตวายเรื้อรัง 2. การใชยา Erythropoieten(EPO) ในการรกษาภาวะโลหตจางในผูปวยไตวายเรอรง 

    โรงพยาบาลสระบุรี

3  การเปรียบเทียบคาใชจายในการในการรักษาภาวะโลหิตจางในผปวยไตวายเรื้อรังโดย3. การเปรยบเทยบคาใชจายในการในการรกษาภาวะโลหตจางในผูปวยไตวายเรอรงโดย

    การใหเลือดกับการใชยา EPO ในโรงพยาบาลสระบุรี

4  การศึกษาตนทนยาและผลลัพธในการควบคมระดับน้ําตาลในเลือดกรณีศึกษาผปวยนอก4. การศกษาตนทุนยาและผลลพธในการควบคุมระดบนาตาลในเลอดกรณศกษาผูปวยนอก

    คลินิกโรคเบาหวาน

5  ความสัมพันธของการใหความรเรื่องอาหารกับพฤติกรรการบริโภคของผปวย5. ความสมพนธของการใหความรูเรองอาหารกบพฤตกรรการบรโภคของผูปวย

   ไตวายเรื้อรัง



ั ื่ ิ ัการสนับสนุนบุคลากรเพืองานวิจัย

1) ใหทุนเรียนตอปริญญาเอก 1 ทุน พรอมทําสัญญากลับมาใชทุน (ขณะนี้เรามี
ระดับ Ph.D         ขณะนี้ศึกษาอยู 2 ทาน                                                         

ป ิ ั ิ 1                           ปฏิบัติงาน 1 ทาน                                                                
                           กรรมการภายนอก 4 ทาน

2) ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยเมื่อ proposal ผานการพิจารณาจาก                 ) ุ ุ p p
คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด

3) ใหทุนนําเสนอผลงานวิจัยกรณีที่ไดรับการคัดเลือกใหเขานาํเสนอในระดับสูง

4) ใหรางวัลผลตอบแทนเมื่องานวิจัยไดรับรางวัลในระดับสูงขึ้นพรอมประกาศ   
     ยกยอง



ปจจัยที่นําสความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรปจจยทนาสูความสาเรจตามเปาหมายขององคกร

 ํ ไป  ป ิ ั ิ ิ  ี ปการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติจริงอยางมีรูปธรรม
การสรางโครงสรางและกระบวนการทํางานที่สนับสนนุผล
การดําเนินงานในระยะยาวอยางยั่งยืนการดาเนนงานในระยะยาวอยางยงยน

การมุงสูความสําเร็จของผลงานดวยบุคลากร (personal 
base achievement))

การใหความสําคัญดานการสรางภาวะผูนําและผูมีศักยภาพ
การผลักดัน/ขับเคลื่อนที่สูเปาหมายโดยการใช
    คานิยมรวม



อนาคตที่อยากเห็นอนาคตที่อยากเห็นอนาคตทอยากเหนอนาคตทอยากเหน

•• จํานวนงานวิจัยเชิงระบบจํานวนงานวิจัยเชิงระบบ && เต็มรปแบบเพิ่มขึน้เต็มรปแบบเพิ่มขึน้•• จานวนงานวจยเชงระบบจานวนงานวจยเชงระบบ && เตมรูปแบบเพมขน เตมรูปแบบเพมขน 
Strategic  innovation Strategic  innovation 

•• งานวิจัยงานวิจัย RR22RR ที่กอใหเกิดที่กอใหเกิด ::•• งานวจย งานวจย RR22R R ทกอใหเกด ทกอใหเกด ::--
-- Learning Org. Learning Org. 
ผลกระทบการปรับปรงคณภาพผลกระทบการปรับปรงคณภาพ//ระบบบริการวงกวางมากระบบบริการวงกวางมาก-- ผลกระทบการปรบปรุงคุณภาพผลกระทบการปรบปรุงคุณภาพ//ระบบบรการวงกวางมากระบบบรการวงกวางมาก
ขึน้ ขึน้ ....ภายในโรงพยาบาล ภายในโรงพยาบาล //เครือขาย เครือขาย 
-- ผนําหรือความสามารถในการแขงขนัสงผนําหรือความสามารถในการแขงขนัสง        -- ผูนาหรอความสามารถในการแขงขนสูง ผูนาหรอความสามารถในการแขงขนสูง 



“แกนแทของความสําเร็จ คือ ศักยภาพที่มีอยูใน
ตัวบุคลากร และหนทางที่จะเขาถึง คือ การศึกษา ุ
/ พัฒนา”

Condoleeza Rice, SHRM Forum 64th, Attlanta.        Condoleeza Rice, SHRM Forum 64 , Attlanta.

“การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมถือเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับการที่จะทําใหประเทศประสบสาคญสาหรบการทจะทาใหประเทศประสบ
ความสําเร็จอยางตอเนื่องในทศวรรษตอไป”

นายเหลียน ปง Bank of Comminucation China         นายเหลยน  ปง, Bank of Comminucation China.



ขอบคณครับขอบคุณครบ


