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ช่ือผลงานนวัตกรรม : Sakhrai Selfcare Application (SSA) 
คําสําคัญ : ออกกําลังกาย, Selfcare Application, สรางเสริมสุขภาพ 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา :  

18ปจจุบันการออกกําลังกายเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพไดรับความนิยมอยางแพรหลายดังจะเห็นไดจากการมี
ชมรม,กลุมออกกําลังกาย ในรูปแบบตาง ๆ เชน เดิน วิ่ง แอโรบิค  โยคะ ฟุตบอล  เปนตน  ท้ังนี้เนื่องจากการออก
กําลังกายเปนเครื่องมือในการสรางเสริมสุขภาพท่ีไมมีคาใชจายในการนําไปสูสุขภาพแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  สงผล
ใหคุณภาพชีวิตท่ีดีปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ  

18โรงพยาบาลสระใครมีการรณรงคสรางเสริมสุขภาพบุคลากรอยูทุก ๆ ป โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากร
ตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี ตามแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรแหงชาติโดยมีวิสัยทัศนท่ีจะทําใหประชาชนไทยอยูเย็นเปนสุข  ท้ังกาย  ใจ  สังคม  ปญญาและจิต
วิญญาณ  มีสัมมาอาชีพทํางานดวยความสุข  ดํารงชีวิตอยูบนพ้ืนฐานความพอดี  พอประมาณ  มีเหตุผลมีภูมิคุม
ภัยในตัวท่ีดี  ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสงผล
ใหครอบครัวอบอุนม่ันคง อยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดี  เปนสังคมแหงการเรียนรูชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  มีสุขภาพแข็งแรง  อายุยืนยาว  และหนึ่งในเปาหมายท่ีสําคัญของโรงพยาบาลสระใครคือใหบุคลากรออก
กําลังกายสมํ่าเสมอซ่ึงจากนโยบายท่ีมุงเนนใหบุคลากรรวมกลุมกันดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  
เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 6อ. ไดแกออกกําลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ อโรคยา  อนามัย
สิ่งแวดลอมและอบายมุข  โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป  2561  เปนตนมา  โดยมีเปาหมายใหบุคลากร ไดการออก
กําลังกายอยางตอเนื่องและยั่งยืน แตพบวาไมเปนดังเปาหมาย 

18ดังนั้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร โรงพยาบาลสระใครจึงได จัดทํา18นวัตกรรม Sakhrai 
Selfcare Application (SSA) เพ่ือเก็บขอมูลพรอมประมวลผลการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 
ดวยวิธีเดิน 10,000 กาวตอวัน 5 วันตอสัปดาห หรือวิ่งเพ่ือสุขภาพ 15 กิโลเมตรตอสัปดาห หรือออกกําลังกาย
โดยวิธีอ่ืนๆ 150 นาทีตอสัปดาห ข้ึนไปเพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาวะรางกายของบุคลากรในพ้ืนท่ีเขตอําเภอสระ
ใครและสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  เพ่ือใหมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง   
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บอันไมพึงปรารถนา   เกิดเปนภาคีเครือขายสรางสุขภาพ และสงผลใหบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีสืบไป 
วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใชโปรแกรมเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการขอมูลการกิจกรรมออกกําลังกายของบุคลากร 
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีอัตราการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือใชโปรแกรมเปนเครื่องมือในการเก็บบันทึก BMIและรอบเอว ของบุคลากรในพ้ืนท่ีเขตอําเภอสระใคร   

วิธีการพัฒนาส่ิงประดิษฐ :  
1. เม่ือ ตุลาคม 2562 ไดทําการศึกษาแนวทางของทิศทางของ Application จากความตองการของทีมสราง

เสริมสุขภาพโรงพยาบาลสระใครและไดออกแบบพรอมจัดทํา Application โดยมีตนแบบในการศึกษานี้
คือโปรแกรม SKRUN ของ18งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร โรงพยาบาลสระใครไดจัดทําไวเม่ือ
ป 256118 ซ่ึงเปนโปรแกรมเก็บคะแนนงานกีฬาสีของ CUP สระใคร แตตัวโปรแกรมยังไมเสถียรและยังไม
รองรับกิจกรรมการออกกําลังกายอ่ืนๆเทาท่ีควร  

2. ตอมาเม่ือ พฤศจิกายน 2562 ไดพัฒนาระบบโปรแกรม CUP Sakhrai Selfcare โดยทําใหเปน Web 
Application เพ่ืองายตอการบันทึกขอมูลการออกกําลังกาย และสรุปผลงานการบึกทึกขอมูลการออก
กําลังกาย พรอมท้ังบันทึกขอมูล น้ําหนัก สวนสูง รอบเอว เพ่ือคํานวณหาคา BMI  

3. ตอมาเม่ือ ธันวาคม 2562 ไดทดสอบระบบและพัฒนาระบบโปรแกรม CUP Sakhrai Selfcare ตอเนื่อง
โดยทําให โปรแกรม CUP Sakhrai Selfcare Application สามารถมีตัวแทนของหนวยงานบันทึก
กิจกรรมออกกําลังกายแทนผูท่ีไมมี Internet หรือผูท่ีไมสะดวกใชงานเทคโนโลยี พรอมท้ังพัฒนา
โปรแกรมใหสามารถสง Line Notify เขากลุม Line เพ่ืองายตอการแชรขอมูลการออกกําลังกาย 
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เปรียบเสมือนการสงการบานและกระตุนบุคลากรทานอ่ืนๆ อยากออกกําลังกาย เพ่ือแขงขันกับตัวเอง
และเพ่ือนๆในกลุม Line Application 

4. ตอมาเม่ือ มกราคม 2563 ไดทดสอบระบบและใชงานจริงผานชองทาง Web site ของทางโรงพยาบาล
สระใคร Link โปรแกรม : http://selfcare.sakhraihospital.com 

5.   ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมใหตอบสนองความตองการของผูใชงานอยางสมํ่าเสมอเรื่อยมา 
 

การทดลองประสิทธิภาพส่ิงประดิษฐ :  
1. ประชุมเจาหนาท่ีและทีมสรางเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสระใคร เพ่ือทดสอบระบบกอนนําข้ึนใชงานจริง

พรอมท้ังหยิบยกปญหา เพ่ือวางแผน และคนหาวิธีการแกไขปญหา 
2. 18งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร โรงพยาบาลสระใครนําระบบข้ึนทดลองใชงานจริง ให

บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสระใครใชงาน 
3. 18บุคลากรผูใชงานระบบแจงปญหาและ Error ของโปรแกรมมายังงานเทคโนโลยสีารสนเทศและ

คอมพิวเตอร โรงพยาบาลสระใคร เพ่ือแกไข 
4. ทีมสรางเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสระใคร 18ตรวจสอบระบบและดูขอมูลสมํ่าเสมอ ทุกวัน เพ่ือใหระบบ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

                              
 
  

บันทึกขอมูลการออกกําลังกาย แบงออกเปน 3 กิจกรรม บันทึกขอมูลน้ําหนัก สวนสูง รอบเอวเพ่ือคํานวณ BMI 

Log in กอนใชงานระบบ 



                                                                                                                       ผลงานพัฒนาคุณภาพ (นวัตกรรม โรงพยาบาลสระใคร ป 2563)          

 
 
 

 

 
  

เม่ือ Log in สําเร็จหนาแรกจะแสดงขอแนะนําและขอมูล BMI เบื้งตนกราฟกิจกรรมท่ีบันทึกและผานเกณฑ 
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ส่งออก Excel 
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เดินนับ
 

ออกกําลัง
่  

 

วิ่ง 

เห็นทุกเมนู 

สามารถดูผลการออกกําลังกายไดทุกแผนก 

สามารถดูผลการออกกําลังกายของแผนกตัวเอง
 

สมัครใชงานใหม รอยืนยันอนุมัต ิ

ลงกิจกรรมไดแตของตัวเอง 

ระดับการเขาถึงขอมูล 

เม่ือบันทึกกิจกรรมออกกําลงักายอยางใดอยางหนึ่งใน 3 รูปแบบ ระบบจะสง Line Notify ไปยังกลุม 



                                                                                                                       ผลงานพัฒนาคุณภาพ (นวัตกรรม โรงพยาบาลสระใคร ป 2563)          

 
 

 

 

ขอมูลเปรียบเทียบน้ําหนัก สวนสูง BMI ของบุคลากรท้ังหมด 
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ดู Report ประวัติการบันทึกขอมูลการออกกําลังกายพรอมท้ัง BMI ของตัวเองได 



                                                                                                                       ผลงานพัฒนาคุณภาพ (นวัตกรรม โรงพยาบาลสระใคร ป 2563)          

 
การวัดผลและผลของการเปล่ียนแปลง :  

1. บุคลากรเขตอําเภอสระใครเขาใชงานระบบโปรแกรม CUP Sakhrai Selfcare Application  
2. บุคลากรเขตอําเภอสระใครออกกําลังกายผานเกณฑท่ีกําหนดไว 10 ใน 12 สัปดาห 
3. บุคลากรเขตอําเภอสระใคร BMI ลดลง 

 
การติดตอกับทีมงาน :  

1. นายศักดิ์สิทธิ์ โสฬสจินดา  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  18งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร  
182. ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 
18โรงพยาบาลสระใคร  
โทรศัพท 042-419191 ตอ  341  โทรสาร 042-419241 
มือถือ  088-5714476 


