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“เป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติ  
ให้บริการสุขภาพรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2564” 

 

Nongkhai Hospital 
โรงพยาบาลหนองคาย 



ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม   
ครอบคลุมทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 

บูรณาการการสร้างเสรมิสุขภาพและ
ป้องกันโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย 

บริหารจัดการและสนับสนนุระบบบริการ
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 

โรงพยาบาลหนองคาย 
Nongkhai Hospital 

ที่มา:ข้อมูลจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 



โรงพยาบาลหนองคาย 
Nongkhai Hospital 

โรงพยาบาลหนองคาย 
Nongkhai Hospital 

รับผิดชอบ
หน้าที่ 

มารยาทดี 

มีน ้าใจ 

ที่มา:ข้อมูลจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 



โรงพยาบาลหนองคาย 
Nongkhai Hospital 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทยค์รอบคลุมทุกกลุม่โรคที่ส้าคัญของพื นที่ 

ยกระดับการบริการสุขภาพเฉพาะทางสูค่วามเป็นเลศิ 

พัฒนาเครอืข่ายบริการในการดูแลส่งเสรมิป้องกันสุขภาพ 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 

ที่มา:ข้อมูลจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 



โรงพยาบาลหนองคาย 
Nongkhai Hospital พัฒนามาตรฐานและระบบบริการเพ่ือเพิ่มผลผลิต 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการชาวต่างชาต ิ

พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร 

ที่มา:ข้อมูลจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 



โรงพยาบาลหนองคาย 
Nongkhai Hospital 

1. เพิ่มการเข้าถึงบริการที่ส าคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ กับองค์กร 

2. ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ 

3. ประชาชนในกลุ่มโรคที่ส าคัญได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยมีคุณภาพ 

4. ชุมชน/ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 

5. ชุมชนพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

6.  มีหน่วยบริการปฐมภูมทิี่มคีุณภาพ 

7. เป็นโรงพยาบาล Smart hospital   

8. โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

9. โรงพยาบาลมีเสถียรภาพทางการเงิน 

10. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล 

11. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ     
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ที่มา:ข้อมูลจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 



เข็มมุ่ง 
พัฒนาระบบ Paper Less และระบบคิว
ของด่านหน้าให้เต็มรูปแบบ 

การจัดการ Safety goals ที่เป็นปัญหาให้
บรรลุเป้าหมาย 

Excellent Service Behavior : ESB ทั ง
ระบบ/พัฒนาระบบบริการแบบมืออาชีพ 

เป็น Excellent  Service ด้าน   
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 ผ่าตัดข้อเข่า (total knee)/sports  

 ผ่าตัดโรคทางตา    

 ทันตกรรม  

 เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพนานาชาติ 

โรงพยาบาลหนองคาย 
Nongkhai Hospital 

ที่มา:ข้อมูลจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 



   พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวม ครอบคลุมทุกระดับ
อย่างมีคุณภาพ   

1.ยกระดับการบริการสุขภาพ
เฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ 

1.พัฒนามาตรฐานและระบบ
บริการเพื่อเพิ่มผลผลิต 

1.เพิ่มการ เข้าถึง บริการที่ ส าคัญเพื่อเพิ่ม ผลผลิต
ให้ กับองค์กร 

- ตัวช้ีวัด 4 ตัว 

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ระบบบริการชาวต่างชาติ 

2.ประชาชน ได้รับ บริการ สุขภาพที่เป็นเลิศ - ตัวช้ีวัด 1 ตัว 

2.พัฒนา คุณภาพการ ให้บริการ 
ทางการแพทย์ ครอบคลุมทุก  
กลุ่มโรคที่ ส าคัญของ พื้นที่ 

3.พัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ 

3.ประชาชน ในกลุ่ม โรคที่ ส าคัญ ได้ รับการ ดูแล
อย่าง ปลอดภัย มีคุณภาพ 

- ตัวช้ีวัด 3 ตัว 

2.บูรณาการการสรา้งเสรมิ
สุขภาพและป้องกันโรค
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

3.พัฒนาเครือข่ายบริการในการ
ดูแลส่งเสริมป้องกันสุขภาพ 

4.สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย 

4.ชุมชน/ท้องถิ่น มี ส่วนร่วม ในการ ดูแล สุขภาพ 
ของ ปชช.ใน พื้นที่ 

- ตัวช้ีวัด 2 ตัว 

5.ชุมชน พึ่งพา ตนเองใน การดูแล สุขภาพ 
เบื้องต้น 

- ตัวช้ีวัด 1 ตัว 

6.มีหน่วย บริการ ปฐมภูมิที่ มีคุณภาพ - ตัวช้ีวัด 2 ตัว 

3.บริหารจัดการและ
สนับสนุนระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

5.สนับสนุนระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

7.เป็นโรงพยาบาล Smart hospital   - ตัวช้ีวัด 1 ตัว 
8.โรงพยาบาล มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

- ตัวช้ีวัด 1 ตัว 

9.โรงพยาบาลมีเสถียรภาพทางการเงิน - ตัวช้ีวัด 1 ตัว 
10.โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิ
บาล 

- ตัวช้ีวัด 1 ตัว 

4.พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 

5.พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 

6.พัฒนาความรู้และทักษะ
บุคลากร 

11.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ     

- ตัวช้ีวัด 3 ตัว 



   พันธกิจ  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ ข้อมูลพื นฐาน (ปี พ.ศ.) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564   
1.  ให้บริการ
สุขภาพแบบองค์
รวม ครอบคลุมทุก
ระดับอย่างมี
คุณภาพ   

1. ยกระดับการ
บริการสุขภาพ
เฉพาะทางสู่ความ
เป็นเลิศ 

1.พัฒนามาตรฐาน
และระบบบริการ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

1. เพ่ิมการ เข้าถึง 
บริการที่ ส าคัญเพ่ือ
เพ่ิม ผลผลิตให้ กับ
องค์กร 
  
  
  
  
  

1.ค่าดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา               
  ผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก  1.53 1.58 1.85 ≥ 1.85 รอผล ปี 62   ประธาน/เลขาฯ PCT  ออร์โธฯ 
  ผู้ป่วยในโรคทางตา 1.14 1.09 1.21 ≥ 1.21 รอผล ปี 63   ประธาน/เลขาฯ SP สาขาจักษุ 

  ผู้ป่วยในศัลยกรรม  1.66 1.61 1.68 ≥ 1.68 รอผล ปี 64   ประธาน/เลขาฯ PCT ศัลยกรรม 
  ผู้ป่วยในอายุรกรรม 1.47 1.41 1.44 ≥ 1.44 รอผล ปี 65   ประธาน/เลขาฯ PCT  อายุรกรรม 
2.ร้อยละการให้บริการรากฟันเทียมเพ่ิมข้ึน  
  ≥ 10 (จ านวนซี่) 

NA NA 144 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

3.ร้อยละการให้บริการฟันปลอมติดแน่นเพ่ิมข้ึน  
≥ 10 (จ านวนซี่) 

3 10 24 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

4.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยลดลง  -20.75 -14.67 1.16 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ 
2. ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนาระบบ
บริการ 

2. ผู้รับบริการได้รับ
บริการ สุขภาพท่ี
เป็นเลิศ 

5.ร้อยละรายรับผู้มารับบริการ เพิ่มข้ึน             คณะกรรมการ CFO 
  5.1 ต่างชาต ิ               
   -  OPD 13.19 7.41 15.08 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10   
   -  IPD 21.85 1.91 4.62 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10   
  5.2 สิทธิจ่ายตรง/เบิกได ้               
   -  OPD 10.23 10.17 5.20 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10   
   -  IPD 16.62 16.26 1.08 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10   
  5.3 ประกันสังคม               
   -  OPD 53.41 27.21 17.21 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10   
   -  IPD 72.29 7.18 14.09 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10   
  5.4 ห้องพิเศษ 27.45 11.05 4.97 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10   
6.ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ               
   - ผู้ป่วยนอก 86.00 88.00 87.20 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 OPD, QIC 
   - ผู้ป่วยใน 78.37 81.91 84.67 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 รองผอก.ฝ่ายการพยาบาลฯ 



   พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ ข้อมูลพื นฐาน (ปี พ.ศ.) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 2564   

1.  ให้บริการสุขภาพ
แบบองค์รวม 
ครอบคลุมทุกระดับ
อย่างมีคุณภาพ  

2. พัฒนา คุณภาพ
การ ให้บริการสุขภาพ 
ครอบคลุมทุก กลุ่ม
โรคที่ ส าคัญของพ้ืนที่ 

3.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 

3.ประชาชน ในกลุ่ม โรคที่ 
ส าคัญ ได้ รับการ ดูแล
อย่าง ปลอดภัย มีคุณภาพ 

7.ร้อยละผลงาน Service Plan (3S,แม่
และเด็ก ,trauma)  ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  

NA NA 80.95 100 100 100 ประธานเลขาฯ Service 
Plan ทุกสาขา/  
ปรานต์ศศิ 

2.  บูรณาการการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

3.พัฒนาเครือข่าย
บริการในการดูแล
ส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพ  

4.สร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย 
  

4.ชุมชน/ ท้องถิ่น มี ส่วน
ร่วม ในการ ดูแล สุขภาพ 
ของ ปชช.ใน พ้ืนที่  

8. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน  
 

3.68 2.73 1.84 ≤ 5 ≤5 ≤5 เสาวลักษณ์ /ริษา/
ฉวีวรรณ  (ข้อมูล HDC) 

9. อัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงความดันโลหิตสูง 
 

NA 2.93 3.05 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 เสาวลักษณ์ /ริษา/
ฉวีวรรณ  (ข้อมูล HDC) 

5.ชุมชน พึ่งพา ตนเองใน 
การดูแล สุขภาพ เบื้องต้น  

10. ร้อยละของชุมชนสามารถจัดการด้าน
สุขภาพในระดับเยี่ยม  (19 ชุมชน) 
 

10.52 
(2ชุมชน) 

21.05 
(4ชุมชน) 

 31.57    
(6ชุมชน)  

60 60 60 พญ.สุรางทิพย์ / 
เสาวลักษณ์ 

6.มีหน่วย บริการ ปฐมภูมิ
ที่ มีคุณภาพ 

11. ร้อยละ รพ.สต./ศสม./PCC ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
(งานส่งเสริม ป้องกัน การให้วัคซีน ) 
 

100 20(เปลี่ยน
เกณฑ์ใหม่) 

65 100 100 100 พญ.สุรางทิพย์ / 
เสาวลักษณ์/จันทิมา 

3.บริหารจัดการและ
สนับสนุนระบบ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
สนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ 

5.สนับสนุนระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

7.เป็นโรง พยาบาล Smart 
hospital   

12.โรงพยาบาลหนองคายมีการด าเนินงาน 
Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การ
เป็น Smart Hospital ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 

NA NA NA ระดับ 1 
(เริ่ม 62) 

ระดับ 1 ระดับ 2 หัวหน้ากลุ่มงาน ICT / 
ศุภากร 

8.โรงพยาบาล มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 

13.โรงพยาบาลหนองคายพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital  

NA NA ดีมาก ระดับดี
มากPlus 

ระดับดี
มากPlus 

ระดับดี
มากPlus 

หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ  



   พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ ข้อมูลพื นฐาน (ปี พ.ศ.) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 2564   

3.บริหารจัดการและ
สนับสนุนระบบบริการ 
ให้มีประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

 
  

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ 

 

 5.สนับสนุนระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
  
  
  
  

9.โรงพยาบาลมี
เสถียรภาพทางการเงิน 

14.  ร้อยละระดับความส าเร็จเสถียรภาพ
ทางการเงิน 
 

            คณะกรรมการ CFO  

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)  2.29 3.34 2.87  ≥ 1.5  ≥ 1.5  ≥ 1.5 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว(Quick ratio)   2.16 3.08 2.62 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 
  - สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย (I/E ratio)                    1.04 1.12 1.08 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

10.โรงพยาบาลมีการ
บริหารจัดการด้วย       
ธรรมาภิบาล 

15.ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)ในการด าเนินงาน 

NA NA 96.97 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 หัวหน้างานนิติการ 

4. พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 

5. พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 
  

6.พัฒนาความรู้และ
ทักษะบุคลากร 
  

11.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ                                                                                                                  
  

16.ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
(CPR,IC,อัคคีภัย,อนุรักษ์พลังงาน) เพ่ิมข้ึน 
(จ านวนบุคลากร/กิจกรรม) 
 

58 60 60 90 95 100 หัวหน้างานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

17.ร้อยละของหน่วยงานมีผลงาน R2R /
นวัตกรรม   
 

31 25 38 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 30 คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

18. ร้อยละคะแนนประเมินระดับความสุข
ของบุคลากรโรงพยาบาล  
(Happinometer) 
 

83.80 
(แบบสอบ 
ถามเก่า) 

61.75 51.60 
(แบบสอบ
ถาม รพ.) 

≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ยศวัฒน์  

ที่มา:ข้อมูลจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 



พันธกิจ  

• 4 ข้อ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

• 5 ข้อ 

กลยุทธ์ 

• 6 ข้อ 

เป้าประสงค ์

• 11 ข้อ 

ตัวชี วัด 

• 18 KPI 

สรุปยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย   ปี 2562–2564 


